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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-15.40

Beslutande

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

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Tommy Glans (VF)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Annelie Jönsson, Ove Karlsson (§ 1-4), Bengt Eriksson
(§ 1), Pernilla Friberg (§ 1), Peter Lundgren (§ 1-4), Laszlo Palfi (§ 7-10).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Andreas Granlöf (S) och Dan Ljungström (C)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Lennart Lööw (S), Martina Jansson (S), Andreas Elamsson (C), Anders
Bengtsson (M), Kjell Sandahl (M), Hans Svensson (KD), Arne Larsson (SD),
Sven-Eric Lilliequist (L) och Ritva Hermanson (MP).

Underskrifter
Sekreterare

Paragraf 1-9

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Andreas Granlöf

Dan Ljungström

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-01-13

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§1

Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-13

2 (10)

Dnr 2014/KA0444

Redovisning av effekten av arbetsmarknadsinsatser
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden bedriver ett sysselsättningsprojekt för de personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden, de så kallade ”40/20-jobben”. Man kan också kalla det för ”Arbete
istället för bistånd”. Dessa personer får under en period en kommunal anställning som i
förlängningen ska leda till ordinarie arbete eller utbildning.
Under 2014 anställdes 33 personer i projektet. Dessa personer hade under tiden
dessförinnan uppburet försörjningsstöd för sammanlagt ca 14 mnkr. Idag är 8 av de 33
mottagare av försörjningsstöd. Platserna är fördelade på flera olika arbetsplatser. 2015
fick 12 personer anställning inom ramen för projektet. Det är svårt att exakt veta vilken
inverkan projektet haft på socialnämndens ekonomiska resultat och hur det hade sett ut
utan de insatser som projektet inneburit.
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Dnr 11-2015-00042

Nya Vetlanda Stadshotell AB – överklagat beslut
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande daterat 2015-12-28 godkänns som Vetlanda kommuns
yttrande och lämnas in till Förvaltningsrätten i Jönköping.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-11-09 med dnr 11-2015-00042, att
meddela Nya Vetlanda Stadshotell varning eftersom bolaget åtsidosatt sina skyldigheter
enligt alkohollagen 3 kap. 7-8 §§.
Nya Vetlanda Stadshotell AB har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping,
som nu begär kommunens yttrande i ärendet.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga, daterad 2015-12-28.
Vetlanda kommuns inställning är att det inte finns någon tveksamhet i att Nya Vetlanda
Stadshotell AB brutit mot alkohollagens 3 kap. 7-8 §§ och yrkar därför att kommunens
beslut inte ska upphävas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att det upprättade förslaget till yttrande godkänns.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
Förvaltningsrätten i Jönköping
Ove Karlsson, alkoholinspektör
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Dnr 2015/KA0480

Avtal om flyktingmottagande
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun beslutar om oförändrat avtal, vilket innebär att kommunen planerar
för mottagande av 25 anvisade flyktingar per år.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen samordnar på Migrationsverkets uppdrag tecknande av avtal om
flyktingmottagandet i kommunerna. Vetlanda kommun har idag ett avtal om att ta emot
25 anvisningsbara flyktingar per år. Från och med 1 mars 2016 gäller sannolikt nya regler
enligt ett förslag innebärande att kommunerna oavsett avtal kommer att bli föremål för
flyktingmottagande. Hur många som då i praktiken kommer att fördelas till Vetlanda går
inte att veta, men de 25 kan betraktas som en minsta uppskattning.
Kommunplacering av flyktingar som fått uppehållstillstånd väntas under 2016 vara på
ungefär samma nivå som 2015, för att från och med 2017 öka då Migrationsverket
väntas komma ikapp med handläggningen av nya ärenden. Kommunen ska oavsett nya
lagregler ha ett nytt avtal eftersom det gamla löper ut och ett avtal utgör grunden för
ersättning för mottagandet.

Utdrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Socialförvaltningen
Åselotte Andersson, flyktingsamordnare
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Dnr 2015/KA0455

Yttrande över förslag till Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029
Kommunstyrelsens beslut
Planeringssekreteraren får uppdraget att i samverkan med berörda förvaltningar och
Nuvab upprätta ett yttrande över förslag till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029.
Ärendebeskrivning
Inriktningsunderlaget inför transportsinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029
har remitterats från Trafikverket till bland annat Region Jönköpings län. Regionen i sin
tur vill att länets kommuner inkommer med synpunkter på underlaget senast den
31 januari 2016.
Rapporten i sin helhet finns på Trafikverkets hemsida.
Trafikverkets uppdrag är att i inriktningsunderlaget visa på hur trafiken ska utvecklas
utifrån tre inriktningar:
1.
2.
3.

Med utgångspunkt från hittills beslutad politik.
Med hittills beslutade och aviserade åtgärder.
Med antagande om ytterligare styrmedel och åtgärder för att kostnadseffektivt
minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser.

Trafikverket ska också redovisa vilka ekonomiska ramar som krävs för att vidmakthålla
transportssystemets funktionalitet på dagens nivå. Man ska vidare bedöma
underhållskostnader för föreslagna nyinvesteringar och bedöma hur mycket ramen
behöver utökas för att eliminera eftersläpande underhåll.
En arbetsgrupp har tillsatts för att utarbeta yttrandet. Arbetsgruppen består av
planeringssekreteraren, miljösamordnaren samt representation från tekniska kontoret
och Nuvab.

Utdrag:
Peter Lundgren
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-23 och 2015-12-07.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2015-11-18.
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Styrelseprotokoll Vetab 2015-10-22
Region Jönköpings län: Kommunalt forum §§ 57-71, 2015-10-30
Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2015-11-24
Sammanträdesprotokoll från Höglandets kommunalförbund 2015-11-27
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Hälsans miljömål, åtgärdsprogram 2016-2020
Dnr 2015/KA0071
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Dispens från biotopskyddet för att ta bort stenmurar
på fastigheten Övlandehult 1:10 i Vetlanda kommun.
Dnr 2015/KA0448
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Dispens från reservatföreskrifter i naturreservaten
Sällevadsåns dalgång och Drags Udde, Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0449
Bergsstaten: Undersökningstillstånd för området Kleva nr 3 i Vetlanda kommun,
Jönköpings län.
Dnr 2015/KA0468
Ann Lena Hammarström. Skrivelse om skolmaten på Brunnsgårdsskolan.
Dnr 2015/KA0471
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Undantag från gällande förbud mot körning i terräng
med eldrivna golfbilar på golfbanor i Jönköpings län.
Dnr 2015/KA0478
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
Byggnadsminnesutredning av industribanan Ohs bruk – Bor ”Ohsabanan” i
Värnamo kommun samt Mela kvarn i Vetlanda kommun, Jönköpings län
Dnr 2015/KA0475
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
Kostnadskrävande objekt – virkesmagasinet. Fördjupad dokumentation avseende
Borohus i Landsbro, Lannaskede socken, Vetlanda kommun.
Dnr 2013/KA0160
Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2015-10-30.
Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 2015-11-19
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förordnande om vigselförrättare i Vetlanda
kommun.
Dnr 2015/KA0434
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Dnr 2015/KA0355

Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019 godkänns.
Ärendebeskrivning
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019 föreligger i bilaga.
Handlingsprogrammet tillsammans med underliggande planer och dokument är avsett
att tydliggöra säkerhetsarbetet i sin helhet. Syftet är att tydliggöra kommunernas och
Höglandets räddningstjänstförbunds ansvar och samordnade uppdrag för att stärka
skyddet och säkerheten i kommunen. Varje år under programperioden görs en
uppföljning av aktiviteter i ett trygghetsbokslut. Handlingsprogrammet grundar sig på
2014 års risk- och sårbarhetsanalys av säkerhetsläget i kommunerna samt en
utvärdering av det föregående handlingsprogrammet. I programmet pekar Nässjö och
Vetlanda kommuner tillsammans med Höglandets räddningstjänstförbund ut fem
gemensamma mål:
1. Antalet suicider och försök till suicider ska inte öka under perioden 2016-2019 i
jämförelse med 2012-2015.
2. Antalet fallolyckor hos personer som är 65 år och äldre ska minska med minst 1 %
under perioden 2016-2019 i jämförelse med 2012-2015.
3. Antalet brott ska minska med 5 % under perioden 2016-2019 i jämförelse med
2012-2015.
4. I kommunal verksamhet ska antalet situationer som upplevs innehålla våld eller hot
om våld minska med minst 1 % under perioden 2016-2019 i jämförelse med
2012-2015.
5. Konsekvenserna av värmebölja för personer som omfattas av kommunal omvårdnad
ska minska.
Samrådsyttrande daterat 2015-11-23 från Länsstyrelsen i Jönköpings län föreligger i
bilaga.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2015-11-11, § 47.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat handlingsprogram för skydd och
säkerhet 2016-2019.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------------Just sign
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Dnr 2015/KA0463

Ansökan om borgen – Witalabostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun ingår så som för egen skuld solidarisk borgen för Witalabostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
Utökningen kopplas till åtgärdsprogram daterat 2015-09-21.
Ärendebeskrivning
Witalabostäder AB har inkommit med en skrivelse där bolaget ansöker om utökat
borgensutrymme. Bolaget har idag en borgen beviljad 2011 som uppgår till 228 mnkr.
Mot bakgrund av bolagets arbete med utveckling av fastighetsbeståndet genom
nyproduktion och större underhållsprojekt samt kontinuerliga underhållsåtgärder har
behovet av kommunal borgen ökat till 400 mnkr. Med en kommunal borgen kan bolaget
låna upp till bättre lånevillkor än om kommunal borgen saknas. Skillnaden bedöms
uppgå till ca 0,3 % och denna skillnad ligger sedan till grund för den borgensavgift som
bolaget årligen erlägger till kommunen.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta om utökad borgen för Witalabostäder AB från
228 till 400 mnkr.
Utökningen kopplas till åtgärdsprogram daterat 2015-09-21.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
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Dnr 2015/KA0464

Tillsättning av tjänsten som socialchef
Kommunstyrelsens beslut
Anders Saldner anställs som socialchef i Vetlanda kommun från och med 1 april 2016.
Ärendebeskrivning
Nuvarande socialchef Bengt Eriksson avgår med pension under april månad 2016 och
rekryteringsprocessen för att anställa en ny socialchef har avslutats. Samtliga som
deltagit i rekryteringsarbetet är eniga om att föreslå Anders Saldner.
MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer har genomförts.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Anders Saldner anställs som socialchef i Vetlanda kommun
tillsvidare.
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M) och Klas Håkanson (M) tillstyrker Henrik Tvarnös
förslag.

Utdrag:
Anders Saldner
HR-kontoret
Löneavdelningen
Socialförvaltningen
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