Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Sida
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1 (34)

Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-17.30

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), (§ 96-120) kl. 14.00-16.30, Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg
(VF), Dan Ljungström (C), Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M), Ingemar
Sturesson (KD) och Björn Fälth (SD),

Tjänstgörande
ersättare

Anders Gustavsson (VF) (§ 121-122) kl. 16.30-17.30 , Andreas Elamsson (C)
(§ 96-120) kl. 14.00-16.30, Anders Bengtsson (M) (§121-122), kl. 16.30-17.30
och Ritva Hermanson (MP).

Ersättare

Lennart Lööw (S) (§ 96-120) kl. 14.00-16.30, Camilla Stenlöv (S) (§96-120),
kl. 14.00-16.30, Martina Jansson (S), Anders Gustavsson (VF) (§ 96-120),
kl. 14.00-16.30, Tommy Glans (VF), Anders Bengtsson (M) (§ 96-120),
kl. 14.00-16.30, Kjell Sandahl (M), Arne Larsson (SD) och Sven-Eric Lilliequist (L),
(§ 96-120) kl. 14.00-16.30.

Övriga deltagare

Izabell Martinsson Åberg (§ 96), Anders Sjöö (§ 96), Pernilla Nordqvist (§ 96-97),
Christina Carlson, Andreas Eliasson (§ 97-122), Anna-Lena Krohn (§ 110-111),
Marianne Karlsson (§ 110-111) och Peter Lundgren (§110-111 och § 121-122).

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson (S) och Dan Ljungström (C)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 96-122

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Nils-Erik Olofsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-09-07

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
Just sign

Utdragsbestyrkan

Dan Ljungström

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 96

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-07

2 (34)

Dnr 2015/KA0291

Handlingsplan för samverkan 2016-2019 mellan Vetlanda kommun
och lokalpolisområde Högland
Kommunstyrelsens beslut
Handlingsplan för samverkan 2016-2019 mellan Vetlanda kommun och lokalpolisområde
Högland godkänns, inklusive tillhörande bilaga benämnd ”Strategisk plan för samverkan
mot organiserad brottslighet”.
Ärendebeskrivning
Handlingsplan för samverkan 2016-2019 mellan Vetlanda kommun och lokalpolisområde
Högland föreligger i bilaga. Till handlingsplanen är även knutet en strategisk plan för
samverkan mellan kommunen och polismyndigheten mot lokal organiserad brottslighet.
Den 1 januari 2015 fick Sverige en ny polisorganisation som ska utgå från det lokala
perspektivet. Detta innebär en höjd ambitionsnivå för samverkan mellan kommunen och
polisen i det brottsförebyggande arbetet. Trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunen
samordnas av Höglandets räddningstjänstförbund.
Parterna har kommit fram till att fokusera på följande områden:
•
•
•
•

Våld i offentlig miljö
Narkotika
Trafikbrott
Lokal organiserad brottslighet

Det förebyggande arbetet hålls samman och drivs framåt av samordningsgruppen Skydd
och säkerhet. I gruppen ingår samtliga kommunala förvaltningar och bolag samt externa
parter med intresse i frågorna, till exempel polisen. Förvaltningschefgruppen utgör
styrgrupp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 116/15.
Arbetsutskottets förslag
Handlingsplan för samverkan 2016-2019 mellan Vetlanda kommun och lokalpolisområde
Högland godkänns inklusive tillhörande bilaga, benämnd ”Strategisk plan för samverkan
mot organiserad brottslighet”.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 96 forts.
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Dnr 2015/KA029

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Ingemar Sturesson (KD),
Carina Bardh (M), Björn Fälth (SD), Ritva Hermanson (MP) och Lars Brihall (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Polismyndigheten
Izabell Martinsson Åberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 97
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Dnr 2014/KA0227

Redovisning av resultat för projekt ”Förorenad mark inom
detaljplanelagt område med känslig markanvändning”
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen slutförde 2013 en inventering av markförorenade områden inom
detaljplanelagt område. Flera av dessa områden är bebyggda med bostäder och skolor. I
vissa fall utgör det en risk för människor och miljö. Kommunfullmäktige beslutade
därefter 2015 om finansiering av ett projekt ”Känslig markanvändning inom detaljplan”.
13 ansvarsutredningar genomfördes med provtagningar av mark, grundvatten och
inomhusluft. Resultatet visade att det fanns olika typer av markföroreningar beroende
på vilken verksamhet som tidigare bedrivits på området och att värdena var allt för
höga. Ytterligare provtagningar och riskbedömning kommer att genomföras i en fas 2.
Resultaten reste naturligtvis en rad frågor hos berörda fastighetsägare, skolpersonal
m.m. Vidare provtagning och riskbedömningar är således planerade för de mest
prioriterade områdena.

Beslutet skickas till
Pernilla Nordqvist

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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Dnr 2016/KA0206

Dispens från reservatsföreskrifter för Stora Illharjen
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda Sportfiskeklubb får dispens från reservatsföreskrifterna för naturreservatet
Stora Illharjen för att de ska få möjlighet till tillstånd från länsstyrelsen att utplantera
öring och regnbågslax.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Sportfiskeklubb har hos länsstyrelsen ansökt om utplantering av öring och
regnbågslax i Illharjenområdet. Länsstyrelsen har i flera år tidigare medgivit
sportfiskeklubben tillstånd att utplantera öring men även regnbågslax i Emåns huvudfåra
vid Illharjen. Syftet med utplanteringen är att återfå en livskraftig reproducerande stam
av öring i området, inte minst då den starkt hotade flodpärlmusslan ska kunna fortleva
samt att under tiden öringsstammen växer sig stark kunna bedriva ett aktivt sportfiske
på regnbågslax.
Länsstyrelsens krav är att öringen genetiskt ska härstamma från lokalt avelsmaterial ur
Emån. Regnbågslaxen är en främmande art men bedöms ha små möjligheter att
reproducera sig i Emån och ska därför inte ha någon negativ påverkan.
Utplantering förutsätter dock att berörda fiskerättsägare ger sitt medgivande till
utsättning, i detta fall Grumlans fiskevårdsområdesförening och dels att Vetlanda
kommun medger dispens från reservatföreskrifterna där det står att inga främmande
arter får planteras in.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda Sportfiskeklubb får dispens från reservatsföreskrifterna för naturreservatet
Stora Illharjen för att de ska få möjlighet till tillstånd från länsstyrelsen att utplantera
öring och regnbågslax.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
Vetlanda Sportfiskeklubb

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0187

Yttrande över bildande av naturreservatet Höghult södra
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun har inte någon erinran mot förslaget till bildande av naturreservatet
Höghult södra inklusive skötselplan.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har lämnat Vetlanda kommun möjlighet att yttra sig över
förslag till beslut om bildande av naturreservatet Höghult södra. Yttrandet ska vara
inkommit till länsstyrelsen senast den 16 september 2016.
Förslaget inklusive skötselplan föreligger i bilaga.
Syftet med naturreservatet är att bevara en äldre talldominerad barrblandskog med
inslag av lövträ med dess biologiska mångfald.
Höghult södra ligger i direkt anslutning till befintliga naturreservatet Höghult som
bildades 2006. Båda områdena har samma markägare. Markägaren har själv tagit
initiativet till bildandet av naturreservat. Syftet med reservatet uppnås genom att
effekterna av en för området naturlig brandregim efterliknas.
Tekniska kontoret har inget att erinra mot förslaget som stämmer väl överens med
kommunens översiktsplan.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun har inte någon erinran mot förslaget till bildande av naturreservatet
Höghult södra inklusive skötselplan.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0211

Yttrande över bildande av naturreservatet Linneåns mader
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun har inte någon erinran mot förslaget till bildande av naturreservatet
Linneåns mader inklusive skötselplan under förutsättning att berörda markägare är
positiva.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har berett Vetlanda kommun möjlighet att yttra sig över förslag till beslut
om naturreservatet Linneåns mader i Vetlanda kommun senast den 30 september 2016.
Förslaget inklusive skötselplan föreligger i bilaga.
Syftet med naturreservatet är att bevara ett våtmarkskomplex med rikkärr, öppen och
trädbevuxen mosse, å samt kantzoner och skogsbeklädda fastmarksholmar. Vidare att
bevara och vårda biologisk mångfald knuten till rikkärr, bevara områdets hydrologiska
värden samt ge möjlighet till naturupplevelser och friluftsliv inom ramen för bevarande
av naturvärdena.
Syftet uppnås genom att mossen och de skogsbeklädda myrarna lämnas för fri
utveckling. Rikkärrområdena ska hävdas genom slåtter eller bete.
Tekniska kontoret har inget att erinra mot förslaget som överensstämmer med
kommunens översiktsplan.
Området berör sju fastighetsägare. En av dessa har tagit initiativet till bildande av
naturreservatet.
Enligt uppgift från länsstyrelsen 2016-08-30 så pågår fortfarande förhandlingar med
markägarna. Två av sju har tecknat avtal och övriga är ”mer eller mindre positiva” och
ingen är direkt emot. Det finns goda förutsättningar att komma överens med samtliga.
Länsstyrelsen har dock möjlighet att fatta beslut om naturreservat mot markägarnas
vilja.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun har inte någon erinran mot förslaget till bildande av naturreservatet
Linneåns mader inklusive skötselplan.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 100 forts.
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Dnr 2016/KA0211

Yrkanden
Dan Ljungström (C) föreslår ett tillägg till arbetsutskottets förslag enligt följande:
”Under förutsättning att berörda markägare är positiva”.
Klas Håkanson (M), Jan Johansson (VF) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker Dan Ljungströms
förslag.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 101
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Dnr 2016/KA0156

Yttrande med anledning av kommunrevisionens granskning av
årsbokslut 2015
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionens granskning av årsbokslut/årsredovisning 2015 föreligger i bilaga.
Kommunrevisionen har begärt kommunstyrelsens kommentarer senast den
12 september 2016. Den sammanfattande bedömningen från revisionens sida är att
årsbokslutet i allt väsentligt är upprättat i enlighet med de krav som finns gällande
regelverk och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ställning.
Vetlanda kommun följer i allt väsentligt rekommendationerna från rådet för kommunal
redovisning men det finns områden där förbättringar kan uppnås. Balanskravet för
verksamhetsåret 2015 är uppfyllt. Två av fyra finansiella mål är uppfyllda. Utifrån den
redovisning av måluppfyllelsen som finns i årsredovisningen görs bedömningen att
verksamheten har bedrivits med god hushållning. Man framhåller dock att det finns
vissa svårigheter att bedöma kommunens måluppfyllelse. Det saknas fastställda
gränser/nivåer för när ett mål ska anses vara uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande och med möjlighet för
ekonomikontoret att komplettera yttrandet med kommentarer kring uppföljningen av
fullmäktiges mål.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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Dnr 2016/KA0188

Redovisning av intern kontroll 2015 – vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Rapporteringen av intern kontroll 2015 från vård- och omsorgsnämnden godkänns.
Ärendebeskrivning
Nämnderna har att varje år redovisa för kommunstyrelsen resultatet av den interna
kontrollen.
Rapport från vård- och omsorgsnämndens interna kontroll 2015 föreligger i bilaga.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 83/16.
Arbetsutskottets förslag
Rapporteringen av intern kontroll 2015 från vård- och omsorgsnämnden godkänns.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2016/KA0209

Bokslutsprognos per den 31 maj 2016
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 31 maj 2016 läggs till handlingarna.
Nämnderna får uppdraget att ta fram och presentera åtgärder för att åstadkomma ett
bokslut i paritet med budget. Återredovisning till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 maj 2016 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet uppgår före ianspråktagande av utvecklingsreserven till
-12,9 mnkr och efter ianspråktagande av utvecklingsreserven till -13,7 mnkr.
Måltidsservice överskridande av budgeten på ca 2,3 mnkr kvarstår eftersom
förseningarna av byggnationen av gymnasieköket kvarstår. Tekniska nämnden uppger
som motiv för sitt överskridande på drygt 2 mnkr att bostadsanpassningsbidraget
överskrider budgeten med 1,3 mnkr och att IT-kostnaderna blivit betydligt högre än
budgeterat. Vård- och omsorgsnämnden minskar sitt överskridande med nästan 2 mnkr i
jämförelse med tidigare prognos. Även socialnämndens prognos är något bättre än
tidigare men nämnden har stora rekryteringsproblem, vilket är kostsamt.
Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 111,4 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 31 maj 2016 läggs till handlingarna.
Nämnderna får uppdraget att ta fram och presentera åtgärder för att åstadkomma ett
bokslut i paritet med budget. Återredovisning till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Förvaltningschefer
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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Dnr 2016/KA0252

Särprofilering – Vetlanda InfoCenter
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda InfoCenter blir särprofilerat och får använda sitt eget namn i kombination med
kommunens vapen enligt fastställd profil.
Destination Vetlandas särprofilering upphör.
Ärendebeskrivning
I november 2013 beslutade kommunstyrelsen om en reviderad grafisk profil för
Vetlanda kommun och ambitionen är att samla alla kommunala verksamheter under
samma logotype. Syftet är att tydliggöra att det är kommunen som är avsändare, vilket
på sikt stärker varumärket.
Under hösten 2016 flyttar turistcenter och kommunikatörerna ihop i en ny lokal utanför
stadshuset. Lokalen blir ett InfoCenter, där vi ökar satsningen på närturism samt lyfter
fram kommunens olika verksamheter i vardagen.
Via InfoCenter skapas en utställnings- och besöksyta som syftar till ökad öppenhet och
inblick i såväl förvaltningar som politik. InfoCenter blir också det samlade namnet för
kommunikation, turism och service, det vill säga den tidigare kommunikationsavdelningen.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda InfoCenter blir särprofilerat och får använda sitt eget namn i kombination med
kommunens vapen enligt fastställd profil.
Destination Vetlandas särprofilering upphör.

Beslutet skickas till
Kommunikationsavdelningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0237

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Huskvarn 1:43
Kommunstyrelsens beslut
Del av Vetlanda Huskvarn 1:43, ca 5 700 m², säljs till Jonas Andersson, Vrånghult,
Holsbybrunn till ett pris av 228 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köparen avser att använda markförvärvet till utökning av sin industriverksamhet.
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och
Jonas Andersson såsom köpare avseende del av Vetlanda Huskvarn 1:43.
Avtalet innebär bland annat följande:
Kommunen reglerar över den del av fastigheten Vetlanda Huskvarn 1:43 som är
snedstreckad på bifogad karta till köparens fastighet Vetlanda Huskvarn 1:143. Arealen
uppgår till ca 5 700 m² och köpeskillingen är 228 000 kr.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunstyrelsen i Vetlanda
godkänner det.
Arbetsutskottets förslag
Del av Vetlanda Huskvarn 1:43, ca 5 700 m², säljs till Jonas Andersson, Vrånghult,
Holsbybrunn till ett pris av 228 000 kr.

Beslutet skickas till
Jonas Arvidsson
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Lantmäteriet
GIS-avdelningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0004

Val av representant i Klimatrådets fokusgrupp
Kommunstyrelsens beslut
Gisela Brumme (S) utses till Vetlanda kommuns representant i Klimatrådets fokusgrupp
”Energieffektivisering, konsumtion och livsstil” för perioden 2015-2018.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen begärde i januari 2015 att kommunerna skulle utse varsin representant att
medverka i Klimatrådet 2015. Vetlanda kommun föreslår Gisela Brumme. Slutligt beslut
fattas årligen av länsstyrelsen. Gisela Brumme fick dock inte någon ordinarie plats i
Klimarådet, däremot bildades fyra fokusgrupper under Klimatrådet och Gisela Brumme
utsågs till ordförande i en av dem ”Energieffektivisering, konsumtion och livsstil”. Alla
fyra ordförande adjungerades till Klimatrådet.
För 2016 har ingen förfrågan inkommit från länsstyrelsen men kommunstyrelsen bör
fatta ett nytt beslut som förlänger Gisela Brummes uppdrag hela mandatperioden, det
vill säga till och med 2018.
Arbetsutskottets förslag
Gisela Brumme (S) utses till Vetlanda kommuns representant i Klimatrådets fokusgrupp
”Energieffektivisering, konsumtion och livsstil” för perioden 2015-2018.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Gisela Brumme
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Troman
Lönekontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0261

Redovisning av delegationsbeslut för 2:a kvartalet 2016
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisningen av delegationsbeslut för 2:a kvartalet 2016 föreligger i bilaga.

Beslutet skickas till
Ove Karlsson
Magnus Färjhage
Margareta Darell
Jan-Åke Johansson
Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2016-05-23, 2016-06-07, 2016-06-20 och 2016-08-15.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2016-06-15.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Delgivningar
Arbetsutskottets beslut
Följande delgivningar noteras i protokollet:
a) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Undantag från gällande förbud mot körning i
terräng med motorfordon på fastigheten Mederyd 1:11 i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0190
b) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om borttagande av sten i åkerrenar och
åkerholmar på fastigheten Prästaboda 1:2 i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0199
c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Dispens från föreskrifter inom Illharjens
naturreservat samt anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Upplanda
2:17, Mossgård 1:62 och Stensåkra 3:2 i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0200
d) Budgetuppföljning kvartal 1, 2016 för Höglandets räddningstjänstförbund
§ 20/16.
Dnr 2016/KA0194
e) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning
Alberts väg 2, 570 16 Kvillsfors gällande Qstar Försäljning AB.
Dnr 2015/KA0157
f)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning
Slättemo, Vetlanda gällande Qstar Försäljning AB.
Dnr 2015/KA0415

g) Region Jönköpings län: Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt
samverkansorgan 2016-05-19, §§ 32-49.
h) Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2016-05-24.
i)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om underhållsröjning av ledningsgata för
10 kV Åseda i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0205

j)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om underhållsröjning av ledningsgata för
10 kV Ädelfors i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0213

k) Trafikverket: Beslut om upphörande av underhåll på järnvägen KvillsforsJärnforsen, bandel 872.
Dnr 2016/KA0046
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Dnr

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om underhållsröjning av ledningsgata för
10 kV Virserum i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0218

m) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om underhållsröjning av ledningsgata för
10 kV Landsbro i Vetlanda och Sävsjö kommuner.
Dnr 2016/KA0219
n) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan
Kristerstorp 1:3 och Angseboda 1:19 i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0223
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om underhållsröjning av ledningsgata för
10 kV Korsberga i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0224
p) Sammanträdesprotokoll 2016-05-31 Styrelsen Vetlanda Industrilokaler
q) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Dispens från biotopsskyddet för att ta bort en
stenmur och göra en öppning i en stenmur på fastigheten Spegelstorp 1:1
Vetlanda.
Dnr 2016/KA0225
r) Sammanträdesprotokoll 2016-06-07 Styrelsen Witalabostäder AB
s) Sammanträdesprotokoll 2016-05-31 Styrelsen Vetlandamuttern Fastighets AB
t) Styrelseprotokoll 2016-05-12 Vetab
u) Återkallelse av serveringstillstånd – Östanå Sjö & Strand AB
Dnr 15-2016-00044
v) Protokoll från årsstämma Vetlanda Energi och Teknik AB 2016-05-17
w) Yttrande över förslag till Program för hållbar utveckling 2017-2020
x) Sammanträdesprotokoll 2016-08-26 – Höglandets kommunalförbund
y) Mark- och miljödomstolen: Överklagan av länsstyrelsens beslut gällande
tillstånd till gruppstation för vindkraft på fastigheterna Lockarp 1:8, Lockarp 1:3,
Hageberg 1:4 och Horsaberg 2:3 i Vetlanda kommun samt Kättarp 1:2 och
Skogsäng 1:3 i Eksjö kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Dnr 2014/KA0276
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Dnr 2016/KA0196

Maxtaxa inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Maxtaxan för äldreomsorg höjs i enlighet med ändringar i Socialtjänstlagen (SoL) genom
förändring av beräkningsnyckel fr.o.m. 1 januari 2017.
Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat om en höjning av den avgift kommunen får ta ut inom
äldreomsorgen (maxtaxan). Detta regleras genom en ändring i socialtjänstlagen, 8 kap.
5 §. Förändringen träder ikraft 1 juli 2016.
Avgifterna är relaterade till andelar av prisbasbeloppet. En höjning av avgiftstaket
motsvarar en höjning på ca 219 kr och föreslås också genomföras från och med
1 januari 2017.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 61/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta höja maxtaxan för äldreomsorg i enlighet med
ändringar i Socialtjänstlagen (SoL) genom förändring av beräkningsnyckel fr.o.m. 1
januari 2017.
Yrkanden
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0197

Avgift inom hemsjukvården
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
En avgift införs på max 300 kr/månad för hälso- och sjukvård där kommunen är
huvudman. Gäller följande insatser:
Hemsjukvårdsbesök av sjuksköterska med specialistkompetens alternativt sjuksköterska,
arbetsterapeut och/eller sjukgymnast i ordinärt boende (300 kr/månad).
Ordination av hjälpmedel inklusive bedömning, hembesök, intyg och uppföljning
(150 kr/insats, max 300 kr/månad).
Hämtning av hjälpmedel (150 kr/insats, max 300 kr/månad).
Enstaka besök, ej registrerade i hemsjukvården (150 kr/insats, max 300 kr/månad).
Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning (150 kr/insats, max 300 kr/månad).
Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska (150 kr/insats, max 300 kr/månad).
Avgifterna ska ingå i äldreomsorgens maxtaxa.
Ordinerade stödstrumpor bekostas av patienten.
Årlig uppräkning av avgiften sker enligt omsorgsprisindex.
Ärendebeskrivning
Kommunen har varit huvudman för hemsjukvården sedan 1 januari 2013. I dagsläget tas
ingen avgift ut för hemsjukvårdens insatser. Knappt hälften av länets kommuner tar ut
avgift och motivet är att andra tjänster inom vård- och omsorg är förenat med en
kostnad och det kan anses skäligt att även kommunens hemsjukvård är förenat med en
kostnad. Besök hos sjuksköterska på vårdcentral i Region Jönköpings län är förenat med
en avgift. Avgiften föreslås ingå i äldreomsorgens maxtaxa.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 69/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta införa en avgift på max 300 kr/månad för hälsooch sjukvård där kommunen är huvudman. Gäller följande insatser:
Hemsjukvårdsbesök av sjuksköterska med specialistkompetens alternativt sjuksköterska,
arbetsterapeut och/eller sjukgymnast i ordinärt boende (300 kr/månad).
Ordination av hjälpmedel inklusive bedömning, hembesök, intyg och uppföljning
(150 kr/insats, max 300 kr/månad).
Hämtning av hjälpmedel (150 kr/insats, max 300 kr/månad).
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Dnr 2016/KA0197

Enstaka besök, ej registrerade i hemsjukvården (150 kr/insats, max 300 kr/månad).
Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning (150 kr/insats, max 300 kr/månad).
Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska (150 kr/insats, max 300 kr/månad).
Avgifterna ska ingå i äldreomsorgens maxtaxa.
Ordinerade stödstrumpor bekostas av patienten.
Årlig uppräkning av avgiften sker enligt omsorgsprisindex.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Klas Håkanson (M), Nils-Erik Olofsson (S),
Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0255

Utökad borgen – Vetlanda Industrilokaler AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utökad borgen beviljas med 80 mnkr för Vetlanda Industrilokaler AB.
Efter beslutet uppgår kommunens borgensåtagande för bolaget till totalt 162,5 mnkr.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Industrilokaler AB har inkommit med skrivelse där bolaget ansöker om en
utökad kommunal borgen med 80 mnkr. Avsikten är att genomföra en nybyggnation av
industrilokaler för att underlätta nyetablering alternativt utveckling av företagandet i
kommunen. Syftet med kommunal borgen är att ge bolaget bästa möjliga villkor för den
nyupplåning som krävs. En utökad borgen bedöms inte påverka Vetlanda kommuns
finansiella ställning nämnvärt.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Vetlanda Industrilokaler AB 2016-08-22 § 24c.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bevilja utökad borgen med 80 mnkr för Vetlanda
Industrilokaler AB.
Efter beslutet uppgår kommunens borgensåtagande för bolaget till totalt 162,5 mnkr.
Yrkanden
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M),
Nils-Erik Olofsson (S) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0124

Detaljplan för del av Stora Snärle 2:1 m.fl. fastigheter, Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för del av Stora Snärle 2:1 m.fl. fastigheter, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastigheten
Stora Snärle 2:1. Med bostadsbebyggelse avses bostäder i form av friliggande villor
och/eller parhus. Syftet är också att säkerställa markanvändningen för befintlig
bebyggelse inom planområdet.
Området är beläget i Vetlanda ca 6 km söder om centrum. Planområdet avgränsas av
sjön Grumlan i väst. Planområdet omges av skogsmark.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att
genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att behovet
av en miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger.
Samråd har skett under tiden 7 t.o.m. 13 april 2016. Under denna tid inkomna
synpunkter behandlas i samrådsredogörelse. Efter samrådstiden har ett samrådsmöte
hållits den 1 juni 2016 med alla berörda fastighetsägare. Planförslaget har därefter varit
tillgängligt för granskning under perioden 27 juni t.o.m. 19 juli 2016. Under
granskningstiden inkomna synpunkter framgår av granskningsutlåtande daterat
2016-08-10.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/15, § 46/16 och § 137/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för del av Stora Snärle 2:1 m.fl. fastigheter,
Vetlanda.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M) och Klas Håkanson (M) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0459

Detaljplan för Caroline 5 och del av Bäckseda 1:3, Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Caroline 5 och del av Bäckseda 1:3, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har förvärvat fastigheten Caroline 5 med syfte att tillsammans med
del av Bäckseda 1:3 utveckla ett nytt område för bostadsbebyggelse i Bäckseda. En
återvinningsstation inom området kommer att omlokaliseras. Det bedöms finnas en stor
efterfrågan på bostäder i Bäckseda och platsen är lämplig för bostadsbebyggelse.
Området är beläget i Bäckseda, ca 2,5 km från Vetlanda centrum. Området avgränsas av
en gång- och cykelväg utefter Sliparegårdsvägen i Norr, Ryningsvägen i öster,
villabebyggelse i söder och en gång- och cykelväg i väster. Bedömningen är att
genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse
som avses i plan- och bygglagen och behov av någon miljökonsekvensbeskrivning
föreligger därför inte.
Samråd har skett under tiden 29 februari t.o.m. 29 mars 2016. Framförda synpunkter
finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Därefter har planförslaget varit utställt
för granskning under perioden 7 juni t.o.m. 28 juni 2016. Synpunkter framförda under
granskningstiden finns sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2016-06-29.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 249/15 och § 30/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för Caroline 5 och del av Bäckseda 1:3,
Vetlanda.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M) och
Björn Fälth (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0236

Fastighetsförsäljning – Vetlanda Caroline 5 samt del av Vetlanda
Bäckseda 1:3, kv Caroline
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastigheten Vetlanda Caroline 5 samt del av Vetlanda Bäckseda 1:3, totalt ca 6 000 m²
säljs till OBOS Mark AB för ett pris av 1 650 000 kr.
Ärendebeskrivning
OBOS Mark AB har vunnit en anbudstävling om funktion och utseende. De har för avsikt
att bygga 16 radhuslägenheter på fastigheten.
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och OBOS Mark AB
såsom köpare, avseende Vetlanda Caroline 5 samt del av Vetlanda Bäckseda 1:3, kv
Caroline.
Avtalet innebär bland annat följande:
Vetlanda kommun överlåter och säljer till köparen fastigheten Vetlanda Caroline 5 samt
del av Vetlanda Bäckseda 1:3, ca 6 000 m² som snedstreckats på bifogad karta.
Köpeskillingen uppgår till en 1 650 000 kr.
Avtalet gäller under förutsättning att pågående förslag till detaljplan för fastigheten
vinner laga kraft.
Köparen tillträder och betalar fastigheten i sin helhet när bygglov beviljats och
byggnadsarbetena har påbörjats.
Avtalet är bindande för båda parter under förutsättning att kommunfullmäktige i
Vetlanda godkänner det.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås sälja fastigheten Vetlanda Caroline 5 samt del av Vetlanda
Bäckseda 1:3, totalt ca 6 000 m² till OBOS Mark AB för ett pris av 1 650 000 kr.
Yrkanden
Carina Bardh (M), Nils-Erik Olofsson (S), Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0288

Svar på motion om subventionering av resor till universitet och
högskolor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 11 augusti 2015 lämnade Carina Strömbäck (V) in en motion om subventionering av
resor till universitet och högskolor med förslaget att Vetlanda kommun inför
subventionering av resor för studier på annan ort.
Motionen remitterades till kommunkansliet för yttrande. Förslag till svar på motionen
föreligger i bilaga.
I samband med en liknande motion 2009 gjordes en mindre utredning med syfte att
kartlägga konsekvenserna av införandet av ett resebidrag till de studenter som var
bosatta i kommunen men studerade på närliggande högskola eller universitet.
Slutsatsen den gången var att införandet av ett resebidrag innebar en rad
osäkerhetsfaktorer inte minst gällande hur ett bidrag skulle påverka kommunens
ekonomi. De osäkerhetsfaktorer som framkom vid den tidigare utredningen kvarstår.
I de kommuner i regionen som infört subventionering gäller detta för studenter som
åker kollektivtrafik och det förutsätts att det är denna grupp som motionärerna syftar
på. Ett införande innebär att en funktion som sköter kontroll och administration av
utbetalningar upprättas. Att beräkna kostnaden är närmast omöjligt. Man måste veta
antalet studenter och hur stort intresse som finns hos dessa att bo kvar i Vetlanda. Ett
räkneexempel ger vid handen att kostnaden skulle uppgå till 500 tkr om antalet
intresserade studenter är 50. Därtill kommer kostnaden för administration. Medel
saknas i budget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Yrkanden
Carina Bardh (M), Nils-Erik Olofsson (S), Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0040

Svar på motion om beläggning av cykelvägen Vetlanda-Ekenässjön
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 11 februari 2016 lämnade Ejlon Johansson (L), Siv Fransson (L) och Sven-Erik
Lilliequist (L) in en motion om beläggning av cykelvägen Vetlanda-Ekenässjön och med
förslaget att det nu är dags att prioritera asfaltsbeläggningen av cykelvägen i just denna
kommundel.
Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. Yttrande har kommit in och
föreligger i bilaga.
Tekniska nämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till förvaltningens stora
behov att underhålla övriga trafikanläggningar. I nuläget bedöms det därför inte möjligt
att prioritera asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Vetlanda och Ekenässjön.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 37/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) tillstyrker motionen.
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Carina Bardh (M) och Klas Håkanson (M) tillstyrker Dan Ljungströms förslag.
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S) och Ritva Hermanson (MP) tillstyrker
Nils-Erik Olofssons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag att avslå motionen och
Dan Ljungströms förslag att tillstyrka motionen.
Han finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0040

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag att yrka avslag på motionen.
Nej-röst för Dan Ljungströms förslag att tillstyrka motionen.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och en nedlagd röst beslutar kommunstyrelsen i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0126

Svar på motion om bredband på landsbygden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 18 april 2016 lämnade Ingvar Andersson (C) och Dan Ljungström (C) in en motion
om bredband på landsbygden och med följande förslag:
1. Vetlanda kommun går i borgen för lån till fiberprojekt som är inskickade och
godkända.
2. Vetlanda kommun kräver samförläggning när det är möjligt.
Motionen remitterades till ekonomikontoret för yttrande. Yttrande har kommit in och
föreligger i bilaga. Av yttrandet framgår att Vetlanda kommun liksom de flesta
kommuner är mycket restriktiv med att upplåta kommunal borgen för andra
intressenter än de kommunala bolagen. Genom att göra undantag för
bredbandsföreningar skulle man öppna för att även andra behov skulle kunna göras
gällande med ett ökat antal förfrågningar om borgensåttagande som följd. Det
kommunala borgensutrymmet är trots allt begränsat.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ekonomichefen 2016-08-19.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) tillstyrker motionen.
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker Dan Ljungströms förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag att avslå motionen och
Dan Ljungströms förslag att tillstyrka motionen.
Han finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0006

Svar på motion om ”Tak-över huvudet-garanti”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 13 januari 2016 lämnade Helene Läck (V) och Carina Strömbäck (V) in en motion om
”Tak-över-huvudet-garanti” med följande förslag:
1.
2.

En uppskattning görs av hur många hemlösa som finns i kommunen.
Vetlanda kommun inför en ”Tak-över-huvudet-garanti” för att visa att vi står upp
för allas lika värde.

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande. Yttrande har kommit in, bilaga.
Nämnden konstaterar att det finns ett stort antal personer i Vetlanda som av olika skäl
saknar eget hyreskontrakt. Socialtjänsten saknar egna lägenheter därför är man
tillsammans med den enskilde beroende av andras välvilja för att lösa bostadsfrågan. För
att kunna lämna en garanti som motionärerna föreslår är det nödvändigt att kommunen
har egna lägenheter på kontrakt som kan disponeras av personer som saknar möjlighet
att få ett eget hyreskontrakt.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 178/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0026

Svar på motion om att sälja byggklara tomter på landsbygden för en
krona
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 28 april 2016 lämnade Klas Håkanson (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion
om att sälja byggklara tomter på landsbygden för en krona och med förslaget att ett nytt
försök görs att sälja tomter genom att presentera en lista på tomter som kan vara
aktuella för försäljning för en krona till allmänhet, mäklare, husfabriker och byggföretag.
Motionen remitterades till tekniska kontoret för yttrande.
Yttrande har kommit in och föreligger i bilaga. Av yttrandet framgår att nämnden
föreslår att motionen avslås och hänvisar till att fullmäktige justerade tomtpriserna i
april 2014, direkt efter förra perioden då tomter bjöds ut för en krona. I samband
därmed gjordes en marknadsavvägning som resulterade i att tomtpriset för Vetlanda
tätort och Bäckseda fastställdes till 170 kr per kvadratmeter och för övriga kommundelar
till 50 kr per kvadratmeter.
Under den tidigare sexårsperioden då tomter bjöds ut för en krona fullföljdes endast en
tomtförsäljning.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 36/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker motionen.
Carina Bardh (M) tillstyrker Ingemar Sturessons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag att avslå motionen och
Ingemar Sturessons förslag att tillstyrka motionen.
Han finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0026

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag att yrka avslag på motionen.
Nej-röst för Ingemar Sturesson förslag att tillstyrka motionen.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 5 nej-röster och 3 nedlagda röster beslutar kommunstyrelsen i
enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordförandens ja-röst fäller avgörandet.
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Dnr 2016/KA0254

Halvårsbokslut per den 30 juni 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat halvårsbokslut per den 30 juni 2016 godkänns.
Ärendebeskrivning
Halvårsbokslut per den 30 juni 2016 föreligger i bilaga.
Resultaträkning och balansräkning för perioden redovisas. Periodens resultat per den
30 juni 2016 uppgår till 4,2 mnkr. Halvårsresultatet för hela kommunkoncernen uppgår
till 35,6 mnkr och för Stadshuskoncernen till 30,4 mnkr.
Årsresultatet beräknas till -20,4 mnkr och den prognostiserade budgetavvikelsen för
hela året till -26,2 mnkr. Investeringsvolymen beräknas uppgå till 111,4 mnkr.
Avslutningsvis redovisas måluppfyllelsen per den 30 juni 2016 för respektive
verksamhet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna det upprättade halvårsbokslutet
per den 30 juni 2016.
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Dnr 2016/KA0228

Årsredovisning 2015 – Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens
donationsfond
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2015 godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning samt revisionsberättelse för Annette Wilhelmina von Liewens
donationsfond år 2015 föreligger i bilaga. Styrelsen för donationsfonden har fastställt
årsredovisningen för 2015 och överlämnar den till kommunfullmäktige för godkännande
och beslut om ansvarsfrihet.
Årets resultat uppgår till 0 kr. Orsaken till nollresultatet är att en större renovering av
stiftelsens fastighet Vetlanda Donatorn 1 genomförts under året och belastar resultatet
med 1,2 mnkr. De totala tillgångarna efter bokslutet för 2015 uppgår till 11 881 000 kr.
Under 2015 delades 180 000 kr ut till 8 gifta par och 22 flickor som fick 6 000 kr vardera.
Stiftelsens revisorer föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2015 samt bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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