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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-16.40

Beslutande

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

Tjänstgörande
ersättare

Andreas Elamsson (C) och Kjell Sandahl (M).

Ersättare

Lennart Lööw (S), Camilla Stenlöv (S) (§ 138-148) kl. 14.00-16.40,
Anders Gustavsson (VF), Tommy Glans (VF), Arne Larsson (SD), Rune Solid (L)
och Almuth Holmqvist (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Stewe Jonsson (§ 138), Ann-Mari Forsberg (§ 138),
Joakim Öhman (§ 138-139), Peter Lundgren (§ 138-142), Mats Adolfsson
(§ 139-146), Jan-Åke Johansson (§ 139-146), Christina Carlson (§ 148-157) och
Andreas Eliasson (§ 148-157).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Lars Brihall (VF) och Klas Håkanson (M)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 138-157

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Lars Brihall

Klas Håkanson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-11-02

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign
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Dnr 2015/KA0099

Information om kulturlokal
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Den styrgrupp som arbetar med utarbetande av förslag till kulturlokal höll ett
informationsmöte för fullmäktiges ledamöter i juni i år. Även näringslivet har
informerats och visat ett positivt engagemang i frågan. Man har kunnat konstatera att vi
saknar ett allaktivitetshus i vår kommun. Lokalen ska vara tillgänglig för alla typer av
kulturaktiviteter. Inte minst skapas en möjlighet att utveckla musikskolan till en
kulturskola. Huset kan bli ett kulturcentrum med centralt läge och som också erbjuder
en konferensanläggning, vilket vi saknar idag. Lokaliseringen är tänkt mellan
Merkuriusfastigheten och Gallerian i slutet av Kvarngatan. En redovisning följer av hur
man kan disponera lokalerna.
Huset ska inrymma bland annat en konsertlokal med plats för 530 – 560 personer. Den
beräknade investeringskostnaden uppgår till totalt 161,4 mnkr och med en driftkostnad
på ca 9 mnkr. Man ska också beakta att de externa hyreskostnaderna minskar med 529
tkr och att hyresintäkterna kan öka med ca 200 tkr. Frågan om vem som ska driva
verksamheten är inte självklar.
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Dnr 2016/KA0067

Information om skolprojekten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisningen avser projektet som omfattar Withalaskolan, Mogärdeskolan och
Landsbro skola. Upphandlingen av de olika konsultuppdragen är nu genomförd och
resulterade i ett begränsat antal konsultfirmor, vilket gör projektet mer lätthanterligt.
Detaljprojekteringen påbörjades i september 2016.
Mogärdeskolan har de mest akuta behoven av ombyggnation och är därför prioriterat i
en första etapp som beräknas vara klar till höstterminen 2018.
Entreprenadupphandlingen beräknas vara klar i slutet av mars 2017 för att sedan följas
av byggstart i juni samma år. Eftersom projektet är något försenat har åtgärderna på
Withalaskolan skjutits fram något i tiden. Landsbro skola är fortfarande på skiss-stadiet,
men den delen beräknas vara avslutad före årsskiftet.
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Dnr 2016/KA0157

Tidsbegränsat chefsförordnande
Kommunstyrelsens beslut
Anna-Lena Krohn anställs som vård- och omsorgschef tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att anställningsformen för redan anställda chefer
och blivande chefer är tillsvidare. Av den anledningen har personal- och
organisationsutskottet sett över vilka förordnanden som finns idag och återkommit med
förslag till hur en övergång till tillsvidareanställning ska kunna lösas.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Föreslå kommunstyrelsen att Anna-Lena Krohn, vård- och omsorgschef, anställs
tillsvidare.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Anna-Lena Krohn anställs som vård- och omsorgschef
tillsvidare.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till
Anna-Lena Krohn
HR-kontoret
Löner

Just sign
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Dnr 2015/KA0291

Medborgarlöfte i Vetlanda kommun 2017
Kommunstyrelsens beslut
Med utgångspunkt i samverkansöverenskommelsen med polisen godkänns följande två
medborgarlöften för 2017:
1.
2.

Öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden.
Öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Vetlanda.

Ärendebeskrivning
Medborgarlöften är en utveckling av samverkansöverenskommelsen mellan kommunen
och polisen. Förslaget till medborgarlöften har arbetats fram genom att polisen skapat
sig en bild av läget i kommunen genom dialog med medarbetare, allmänhet och
kommunen. Löftena är tillräckligt avgränsade för att man ska kunna se om insatserna
haft effekt. Förslaget har behandlats av centrala säkerhetsgruppen som tillstyrker.
Aktiviteter för att uppnå löftena innebär i praktiken också insatser mot drogmissbruk.
Respektive part finansierar sina egna insatser.
Arbetsutskottets förslag
Med utgångspunkt i samverkansöverenskommelsen med polisen godkänns följande två
medborgarlöften för 2017:
3.
4.

Öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden.
Öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Vetlanda.

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) och
Dan Ljungström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Polisen
Höglandets räddningstjänstförbund
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Dnr 2016/KA0321

Inriktningsbeslut beträffande långsiktiga planer för
transportinfrastruktur
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens presidium får uppdraget att tillsammans med planeringssekreteraren
och kommunchefen verka för att järnvägen Vetlanda-Nässjö rustas upp för att på sikt
möjliggöra en utveckling av tågtrafiken på sträckan.
Ärendebeskrivning
Trafikverket är den myndighet som upprättar den nationella planen där prioritering av
investeringar i järnväg och det nationella stamvägnätet ingår. Region Jönköpings län har
ansvaret för att ta fram underlag till den regionala transportplanen. Detta arbete utförs i
samarbete med Trafikverket samt länets kommuner i det så kallade
Infrastrukturnätverket. Regionfullmäktige fastställer den regionala transportplanen. Nu
gällande plan för Jönköpings län avser perioden 2014-2025. De åtgärder som planeras
avser såväl större investeringar som mindre åtgärder. En samfinansiering med den
nationella planen gällande åtgärder för järnvägen på det så kallade Y:et,
Jönköping/Nässjö-Värnamo, uppgår till totalt 363 mnkr.
Den 6 oktober 2016 la regeringen fram en proposition med förslag om ekonomiska
ramar och inriktning för nästa planeringsperiod 2018-2029. Härefter följer arbetet med
åtgärdsplanering. Den regionala planeringsprocessen innebär att man identifierar brister
och behov. Ett par strategiska frågor är vad regionen ska fokusera på och hur mycket
medel som kommer att tilldelas länet samt hur långt dessa medel räcker.
Höglandskommunerna har tidigare efterfrågat en långsiktig prioriteringslista över
järnvägssatsningar i regionen och med tanke på sträckningen av den nya
höghastighetsjärnvägen söder om Jönköping bör man överväga en omprioritering av
medel från Y:et som finns med i gällande regionala plan. En åtgärd som bör lyftas fram
är en upprustning av järnvägen Vetlanda-Nässjö. Målet på kort sikt för banan VetlandaNässjö bör vara att den åtgärdsvalsstudie genomförs. Det långsiktiga målet bör vara en
elektrifiering av banan.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens presidium får uppdraget att tillsammans med planeringssekreteraren
och kommunchefen verka för att järnvägen Vetlanda-Nässjö rustas upp för att på sikt
möjliggöra en utveckling av tågtrafiken på sträckan.
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Dnr 2016/KA0321

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Strömbäck (V), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF),
Lars Brihall (VF) och Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens presidium
Planeringssekreteraren
Kommunchefen
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Dnr 2016/KA0243

Yttrande över bildande av naturreservatet Sundsängen inklusive
skötselplan
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun har inte något att erinra mot förslaget till bildande av naturreservatet
Sundsängen inklusive skötselplan.
Ärendebeskrivning
Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Sundsängen i Vetlanda kommun
föreligger i bilaga.
Länsstyrelsen i Jönköpings län har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig över
förslaget senast den 10 november 2016.
Syftet med naturreservatet är att:
•
•
•

Bevara och vårda trädklädd betesmark med kontinuitet av grova ädellövträd.
Bevara biologisk mångfald knuten till denna naturtyp.
Inom ramen för bevarande av biologiskt mångfald tillgodose behov av områden för
friluftsliv.

Sundsängens naturreservat ligger på en udde i Skirösjön. Fastigheten är i statlig ägo.
Närboende är positiva till reservatsbildning och förslaget stämmer överens med
kommunens översiktsplan. Reservatet är en trädbeklädd betesmark med gamla grova
ädellövträd, hasselbuskar och solbelysta, betade luckor. Miljön skapar goda förhållanden
för många skalbaggar och kryptogamer. Fram till slutet av 90-talet var området en
igenväxt betesmark men ängen är idag restaurerad till en vacker och artrik ekhage.
Området är välbesökt och en stig ska anläggas som leder besökarna genom hela
området. Inom reservatet finns inga byggnader eller anläggningar. Syftet med reservatet
uppnås genom att betesmarken hålls öppen genom bete eller slåtter.
Tekniska kontoret har inget att erinra mot förslaget till bildande av naturreservatet
inklusive skötselplan.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun har inte något att erinra mot förslaget till bildande av naturreservatet
Sundsängen inklusive skötselplan.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Tekniska kontoret
Just sign
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Dnr 2015/KA0028

Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter, Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att naturremsan mellan fastigheterna Bjälklaget 1, Mejseln 2
och Flugebyvägen tas bort till fördel för utbyggnad av befintlig verksamhet.
Planförslaget syftar även till att cykelvägen som mynnar ut i korsningen
Hammargatan/Sågvägen säkerställs.
Planområdet ligger i östra delarna av Vetlanda centralort ca 1,2 km ifrån Vetlanda
centrum. Planområdet gränsar till Hammargatan i öster och Flugebyvägen i söder.
Planförslagets genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och behov
av miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte.
Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 19 september t.o.m.
10 oktober 2016. Framförda synpunkter under granskningstiden finns sammanställda i
granskningsutlåtande daterat 2016-10-12.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/15 och § 136/16.
Arbetsutskottets förslag
Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter, Vetlanda antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
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Dnr 2015/KA0461

Detaljplan för Kolmilan 1 m.fl. Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för Kolmilan 1 m.fl. Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bilförsäljning, verkstad och
drivmedelsförsäljning i norra delen av fastigheten Kolmilan 1, samt anläggning av ny
trafikanslutning till området. Planförslaget handläggs med standardförfarande.
Planområdet utgör en del av Nydala handelsområde och gränsar till skogsmarker i norr
och Vetlanda centralort i söder. Öster om området återfinns ett område med
bostadsexploatering i form av friliggande enfamiljshus från 2010-talet.
Planen avgränsas i sydväst av befintlig fastighetsgräns, i sydost av en liten slänt inom
fastigheten, i nordväst och i nordost av naturmark. Bedömningen är att genomförandet
av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i planoch bygglagen. Behov av någon miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte.
Granskning har skett under tiden 19 september t.o.m. 10 oktober 2016. Framförda
synpunkter från granskningstiden är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat
2016-10-11.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 247/15 och § 123/16.
Arbetsutskottets förslag
Detaljplan för Kolmilan 1 m.fl. Vetlanda antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
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Dnr 2013/KA0193

Yttrande över Billyvind AB:s ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet (vindkraftverk i Åmjölkesbo)
Kommunstyrelens beslut
Med hänvisning till upprättad vindbruksplan konstateras att vindbruksparken är
placerad inom ett A-område, varför den av det skälet kan tillstyrkas.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen får emellertid påkalla miljöprövningsdelegationens uppmärksamhet
på att kommunen enligt gällande beslutsordning inte vägt in de hänsynstaganden till
miljöaspekterna som ett slutligt tillstånd bör beakta. Kommunstyrelsen hänvisar till
yttrande från miljö- och byggförvaltningen som bedömer att ansökan inte uppfyller de
krav som ställs, därför anser en enhällig kommunstyrelse att ansökan bör avslås av
miljöprövningsdelegationen.
Ärendebeskrivning
Billyvind AB:s ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet föreligger i bilaga. Ansökan
avser vindkraftverk i Åmjölkesbo i Vetlanda kommun. Yttrandet ska inkommit till
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland senast
den 4 november 2016.
Enligt Miljöbalken 16 kap 4 § får tillstånd till en anläggning för vindkraft endas ges om
den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Den nu aktuella
ansökan avser tillstånd för uppförande och drift av 3 eller färre verk med maximal
totalhöjd av 200 m. Noteras att ett av verken är placerade på mark där det inte finns
avtal med fastighetsägaren. Tillstånd kan dock ges även för detta verk, det är först vid
åtgärder som det behövs tillgång till marken.
Kommunstyrelsens ställningstagande grundar sig på riktlinjerna i översiktsplanen från
2010. Verken ligger inom översiktsplanens A-områden. Dessa områden klassas i
översiktsplanen som prioriterade för större vindkraftsetableringar. I den ursprungliga
ansökan låg två av verken inom C-området runt Gnylteån, verken har i ett förtydligande
2016-08-29 flyttats till A-området. I översiktsplanen finns inte angivet någon
markanvändning som bedöms kollidera med de två vindkraftverkens placering.
Förutom kommunstyrelsen ska även miljö- och byggnämnden i Vetlanda yttra sig. Miljöoch byggnämnden avstyrker i sitt yttrande ansökan enligt ovan.
Skrivelser med synpunkter i ärendet har inkommit från Henrik och Lotte Jensen,
Bertil Persson, Karin och Tryggve Carlson, Malena Sjöstrand och Anders Eriksson,
Devert och Kirsten Isaksson, Ulrika Isaksson, Inge och Sylvia Isaksson, Fredrik Isaksson
och Linette Ahlstrand, Helga och Horst Reinhold, Åsa och Per Johansson, Mattias Carlson
Jonas Carlson, Anette Strarup och Poul Erikstrup, Katarina Steen och Henrik LingmerthSteen, Marian Gigla, Carmen Held, Gerald, Lineke och Steve Breukel samt Dennis
Winnerhed.
Just sign
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Dnr 2013/KA0193

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) och Dan Ljungström (C) föreslår att
kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
Med hänvisning till upprättad vindbruksplan konstateras att vindbruksparken är
placerad inom ett A-område, varför den av det skälet kan tillstyrkas.

Beslutet skickas till
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland
Tekniska kontoret
Miljö- och byggkontoret
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Dnr 2016/KA0227

Yttrande över ”Hur står det till med den personliga integriteten?”
(SOU 2016:41)
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Hur står det till med den
personliga integriteten?” (SOU 2016:41). Yttrandet ska ha inkommit till
Justitiedepartementet senast den 15 november 2016. Förslag till yttrande har upprättats
och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande godkänns.

Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
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Dnr 2016/KA0299

Ansökan om lån till investeringar i livsmedelsbutiken i Kvillsfors –
Kvillsfors fastighetsförvaltning
Kommunstyrelsens beslut
Kvillsfors fastighetsförvaltnings ansökan om förskott på 210 tkr i avvaktan på
länsstyrelsens förväntade utbetalning av bidrag till den investering som kommer att ske i
fastigheten godkänns med följande motivering:
Det är av stor betydelse för Kvillsfors med omgivande landsbygd att kunna upprätthålla
service i form av dagligvaruförsörjning.
Vetlanda kommun avser att hos länsstyrelsen tillstyrka ansökan om investeringsstöd.
Kommunens bedömning grundas på att dagligvaruförsörjningen i annat fall kommer att
äventyras, då sådan service ej finns att tillgå inom ett rimligt avstånd för ett stort antal
medborgare.
Ekonomichefen får uppdraget att upprätta en avbetalningsplan med Kvillsfors
fastighetsförvaltnings ekonomiska förening, vid den händelse att bidraget inte kommer
att täcka investeringskostnaden om 210 tkr.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Kvillsfors Fastighetsförvaltning där man önskar ett
kommunalt lån på 210 000 kr till investeringar i livsmedelsbutiken i Kvillsfors.
För att fortsätta driften av butiken är det nödvändigt att inför vintern vidta en del akuta
åtgärder i fastigheten. Föreningen har sökt 210 000 kr i projektstöd av länsstyrelsen för
investeringar i värme, ventilation och kylning av affärslokalen. Länsstyrelsen kan dock
inte behandla ansökan eftersom urvalskriterierna som avgör om ansökan kan beviljas
ska ändras och ännu inte har godkänts av Jordbruksverket. Detta ska ske senast vid
årsskiftet och först då kan ansökan behandlas. Om kommunen lånar ut pengar och
länsstyrelsen i ett senare skede inte beviljar bidrag kommer föreningen ändå att
återbetala medlen genom en avbetalningsplan.
Bedömningen är att Vetlanda kommun principiellt bör vara återhållsam med den här
typen av åtaganden och i första hand hänvisa till andra finansiella aktörer.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att Kvillsfors fastighetsförvaltnings ansökan om förskott på
210 tkr i avvaktan på länsstyrelsens förväntade utbetalning av bidrag till den investering
som kommer att ske i fastigheten godkänns, med motivet att det är av stor betydelse för
Kvillsfors med omgivande landsbygd att kunna upprätthålla service i form av
dagligvaruförsörjning. Vetlanda kommun avser att hos länsstyrelsen tillstyrka ansökan
om investeringsstöd. Kommunens bedömning grundar sig på att dagligvaruförsörjningen
i annat fall kommer att äventyras, då sådan service ej finns att tillgå inom ett rimligt
avstånd för ett stor antal medborgare. Ekonomichefen får uppdraget att upprätta en
Just sign
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Dnr 2016/KA0299

avbetalningsplan med Kvillsfors Fastighetsförvaltnings ekonomiska förening i den
händelse att bidraget ej kommer att täcka investeringskostnaden om 210 tkr.
Henrik Tvarnö (S), Lars Brihall (VF), Dan Ljungström (C), Björn Fälth (SD),
Carina Strömbäck (V), Nils-Erik Olofsson (S) och Klas Håkanson (M) tillstyrker
Jan Johanssons förlag.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Kvillsfors Fastighetsförvaltning
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Dnr 2016/KA0302

Kommunalt flyktingmottagande 2017
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun beslutar om oförändrat antal mottagna flyktingar 2017 i förhållande
till länsstyrelsens förslag. Detta innebär att kommunen planerar för mottagande av
41 anvisade flyktingar.
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutar om länstal för anvisningar av flyktingar. Länstalen är omräknade till
kommuntal och länsstyrelsen har till uppgift att besluta om kommuntalen. Senast den
16 november vill länsstyrelsen ha besked från kommunerna om det finns anledning med
förändrat eller oförändrat antal i förhållande till det beräknade kommuntalet enligt
länsstyrelsens förslag.
Den nya lagen gäller fr.o.m. 1 mars 2016 och har gjort överenskommelser om
flyktingmottagandet överflödiga. För 2016 har Vetlanda ett kommuntal på 25
bosättningsanvisningar där totala siffran för egenbosatta och anvisade beräknas uppgå
till 260.
Länsstyrelsen omräkning av länstalen till kommuntal innebär att Vetlanda ska ta emot
41 flyktingar på bosättning, totalt beräknas 275 nyanlända flytta till kommunen.
Jönköpings kommun har skickat ut en förfrågan till länets kommuner om att öka sitt
mottagande eftersom man menar att Jönköping inte klarar bostadsförsörjningen. Även
Vetlanda kommun har en ansträngd bostadssituation.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun beslutar om oförändrat antal mottagna flyktingar 2017, innebärande
att kommunen planerar för mottagande av 41 anvisade flyktingar.
Yrkanden
Carina Strömbäck (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Åselotte Andersson
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Dnr 2016/KA0319

Bokslutsprognos per den 30 september 2016
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 30 september 2016 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 30 september 2016 föreligger i bilaga.
Kommunstyrelsen förbättrar sin prognos sedan förra tillfället med ytterligare 0,5 mnkr.
Även barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett
något bättre resultat. Socialnämnden redovisar en avsevärd förbättring, framförallt
avseende försörjningsstödet. Totalt prognostiserar nämnderna ett resultat i förhållande
till budget på +1,5 mnkr. Det beräknade årsresultatet efter ianspråktagande av
utvecklingsreserven uppgår till 7,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden räknar med att
disponera sina ordinarie budgetmedel till verksamheten vid Navet och inte de särskilda
medel som avsatts ur potten för flyktingmottagandet.
Prognosen avseende skatteintäkter är betydligt mer positiv än tidigare. Därav att
finansförvaltningen inte längre redovisar något minusresultat.
Investeringarna beräknas uppgå till 109 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 30 september 2016 läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer
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Dnr 2016/KA0169

Information om justering av finansieringsbudgeten 2017-2019
Kommunstyrelens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Den senaste skatteprognosen ger anledning att revidera resultatbudgeten för perioden
2017-2019. Förändringarna innebär ett sämre resultat enligt följande:
2017
2018
2019

7,6 mnkr
3,6 mnkr
4,9 mnkr

Det reviderade resultaten bygger på en uppjustering av invånartalet med 50 personer
och ett något lägre kostnadsuppräkning för löner. Förslaget innebär inga justeringar av
nämndernas ramar enligt beslutet i juni 2016.
Kommunfullmäktige får ta ställning till en eventuell revidering av resultatbudgeten i
samband med decembersammanträdet.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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Dnr 2016/KA0063, 2016/KA0217

Delegationsbeslut för kvartal 3, 2016
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 3, 2016 föreligger i bilaga.

Beslutet skickas till
Margareta Darell
Jan-Åke Johansson
Anders Bernberg
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-26.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2016-09-21.
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
1.

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Undantag från gällande förbud mot körning i terräng
för endurotävling den 8 oktober 2016 på fastigheterna Gudmundsås 2:7, 2:5 och
2:9 i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0289
2. Höglandets samordningsförbund: Projektet ”Fokus Integrerad Samverkan”
Delrapport för kommunområde Vetlanda
3. Region Jönköpings län: Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar,
LFF 2016-09-08
4. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20, § 91/16,
Granskning av bidragsgivning till föreningar
Dnr 2016/KA0234
5. FUB: Yrkanden angående anpassat omklädningsrum, i anslutning till
rehabiliteringsbassängen i Vetlanda Badhus, för personer med funktionshinder
Dnr 2016/KA0293
6. Höglandets Räddningstjänstförbunds delårsrapport 2016-06-30 för kännedom
Dnr 2016/KA0194
7. Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-09-26 § 186, Yttrande över ”Regional
indelning – tre nya län” (SOU 2016:48)
Dnr 2016/KA0054
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av VA-ledning mellan Björkö
3:1 och Kristinelund 1:12, 1:13 samt Björkö 5:3 m.fl. i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0395
9. Protokollsutdrag från styrelsemöte med Vetab 2016-09-15.
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om revidering av delsträckor för förläggning
av VA-ledning mellan Holsby och Tallåsen i Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0303
11. Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2016-09-27
12. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om husbehovstäkt på fastigheten Hökatorp
1:10, Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0316
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Dnr 2016/KA0318

Fastighetsförsäljning - del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2,
Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2, ca 21 000 m², säljs till AB Vetlanda
Industrilokaler för ett pris av 3 150 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpeavtal har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och AB Vetlanda
Industrilokaler såsom köpare, avseende del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2.
Avtalet innebär bland annat följande:
Kommunen överlåter och säljer till köparen den del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård
6:2, ca 21 000 m², som snedstreckats på bifogad karta.
Köpeskilling: 3 150 000 kr.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
det.
Köparen avser att bygga industrilokaler på fastigheten. Området är grundberett och
priset är 150 kr/ m². I området finns ytterligare 40 000 m² mark som är detaljplanelagt
som industrimark.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta sälja del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2, ca
21 000 m², till AB Vetlanda Industrilokaler för ett pris av 3 150 000 kr.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0282

Delårsrapport per den 30 juni 2016 – Höglandets kommunalförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapport per 2016-06-30 för Höglandets kommunalförbund godkänns.
Ärendebeskrivning
Delårsrapport per 2016-06-30 för Höglandets kommunalförbund föreligger i bilaga.
Under året har förbundet genomfört en enkätundersökning om kundnöjdhet inom
IT-området. Resultatet pekar på fortsatt förbättrade värden jämfört med tidigare
mätningar. En medarbetarundersökning har också genomförts och denna visar på
samma resultat som tidigare mätningar (3,7 av 5,0).
Det ekonomiska driftresultatet per halvåret 2016 uppgår till 6,1 mnkr vilket är en
förbättring jämfört med föregående år. Samtidigt redovisas ett prognostiserat resultat
för hela året på 3,1 mnkr. Orsaken till det positiva resultatet är lägre driftkostnader för
systemförvaltning och telefoni samt lägre avskrivningskostnader inom IT-området.
Förbundets investeringar uppgår under första halvåret 2016 till ca 5 mnkr. För helåret
har prognosen en total volym på 11,5 mnkr.
Beredningsbeslut
Direktionen för Höglandets kommunalförbund 2016-09-23, § 37.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsrapport per 2016-06-30 för Höglandets
kommunalförbund.
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Dnr 2016/KA0320

Sammanträdesdagar 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdesdagar för 2017 fastställs enligt bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2017 fastställs enligt
bilaga.
Ärendebeskrivning
Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
arbetsutskottet föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2017 fastställs enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa sina sammanträdesdagar för 2017 enligt bilaga.
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