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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-17.05

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. jäv § 108, Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S)
ordf. § 108, jäv § 109, Jan Johansson (VF) jäv § 108, Lars Brihall (VF),
Lola Frödeberg (VF), Dan Ljungström (C) jäv § 108, Helena Stålhammar (C)
jäv § 107, Carina Bardh (M) jäv § 107, Anders Bengtsson (M),
Ingemar Sturesson (KD) och Björn Fälth (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Almuth Holmqvist (MP)

Ersättare

Lennart Lööw (S), Martina Jansson (S), Anders Gustavsson (VF), Tommy Glans
(VF), Henrik Freij (M) och Rune Solid (L).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Stewe Jonsson (§ 90-93), Annelie Jönsson (§ 90),
Paula Claesson (§ 90-94), Jan-Åke Johansson (§ 90-101), Hanna Levin (§ 90-93),
Andreas Eliasson (§ 90-107), Christina Carlson (§ 90-107) och
Emeli Olaisson (§ 93-104).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Andreas Granlöf (S) och Anders Bengtsson (M)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 90-113

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö

Nils-Erik Olofsson

Andreas Granlöf

Anders Bengtsson

§ 90-107, § 109-113

§ 108

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-07

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign
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Dnr 2017/KA0214

Information om Vetlandafesten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet och ett stort tack med mycket beröm och
uppskattning framförs till de som arbetat med evenemanget.
Ärendebeskrivning
Sista lördagen i maj genomförs Vetlandafesten, så även i år. Vädret var fint och många
deltog i evenemanget som hade ett mycket bra och brett program med kända artister
och även lokala förmågor. Den totala kostnaden för evenemanget uppgick till 870 tkr,
som var gratis för besökarna. En del av kostnaderna täcktes av sponsorsintäkter.
Marknadsföringen skedde i huvudsak via en särskilt webbplats, där det också
kontinuerligt publicerades bilder och filmer från evenemangets genomförande.
Responsen har varit mycket positiv från Vetlandabor och andra besökare.
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Dnr 2017/KA0034

Avtal med Jönköpings läns luftvårdsförbund om övervakning av
luftkvalitén i Jönköpings län 2018-2021
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun tecknar avtal med Jönköpings läns luftvårdsförbund om fortsatt
samordnad övervakning av luftkvalitén i Jönköpings län mellan 2018 och 2021.
Miljö- och byggförvaltningen samordnar under avtalstiden mätningarnas genomförande
med Jönköpings läns luftvårdsförbund. Redovisning sker till miljö- och byggnämnden
samt berörda tjänstemän.
Ärendebeskrivning
Avstämning av miljömålsarbetet per maj månad 2017 föreligger i bilaga.
Av redovisningen framgår att arbete bedrivits med Miljöbokslut 2016, Nationella
miljömålen, Klimatrådet, Länsstyrelsens miljömålsuppföljning, Kemikaliesmart förskola,
Biogasutveckling i Vetlanda kommun, Handlingsprogrammet för skydd och säkerhet och
Dricksvatten. Som energi- och klimatrådgivare har arbete bedrivits med tvingande
insatsprojekt 2017, Klimatveckan 2017 och Energilyftet.
Vetlanda kommun har sedan 2013 ett avtal med Jönköpings läns luftvårdsförbund
avseende samverkansområde för kontroll av luftkvalité. Varje kommun är skyldig att
kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls inom den egna
kommunen. Genom att delta i samverkansområdet uppfyller kommunen lagstiftningens
krav. Kostnaderna och mätningarna kan hållas nere genom att mätningar inte behöver
ske i varje kommun i länet. Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för genomförandet i
Vetlanda kommun.
Förslag till avtal för perioden 2018-2021 föreligger i bilaga. Medel finns i budget med
38 tkr per år under avtalsperioden.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun tecknar avtal med Jönköpings läns luftvårdsförbund om fortsatt
samordnad övervakning av luftkvalitén i Jönköpings län mellan 2018 och 2021.
Miljö- och byggförvaltningen samordnar under avtalstiden mätningarnas genomförande
med Jönköpings läns luftvårdsförbund. Redovisning sker till miljö- och byggnämnden
samt berörda tjänstemän.

Beslutet skickas till:
Jönköpings läns luftvårdsförbund
Miljö- och byggnämnden
Anders Bernberg
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Dnr 2016/0342

Detaljplan för del av Brunnsgård 6:2, Hammargatan, Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för del av Brunnsgård 6:2, Hammargatan, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Detaljplanen avser att ändra en del av Stadsplanen Brunnsgård 2, fastställd 1983 och
avsikten är att ändra området avsett för ”park eller plantering” till industri. Syftet är att
få ett sammanhängande industriområde och förbättra möjligheterna för en flexibel
fastighetsbildning inom industrikvarteret.
Planförslagets genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan i den
utsträckning att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Planförslaget har varit
utställt för granskning under tiden 10 april 2017 t.o.m. 24 april 2017 och framförda
synpunkter under granskningstiden är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat
2017-04-28.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 223/16 och § 34/17.
Arbetsutskottets förslag
Detaljplan för del av Brunnsgård 6:2, Hammargatan, Vetlanda antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Björn Fälth (SD) och Almuth Holmqvist (MP)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret
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Dnr 2016/KA0207

Planprogram för del av Tjustkulle 1:2, Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Planprogram för del av Tjustkulle 1:2 med tillhörande samrådsredogörelse godkänns
inte.
Protokollsanteckning
Jan Johansson (VF): Eftersom kommunen är positiv till att OBOS ges möjlighet att
uppföra föreslagna bostäder ska överläggning snarast ske med företaget.
Carina Bardh (M) instämmer i Jan Johanssons protokollsanteckning.
Ärendebeskrivning
Planprogram för del av Tjustkulle 1:2 Vetlanda har upprättats. Syftet med
planprogrammet är att utreda möjligheten för olika typer av markanvändningsändamål
inom del av fastigheten Tjustkulle 1:2 som ägs av kommunen.
Planområdet utgör idag allmän platsmark och i gällande detaljplan från 1967 anges
marken vara avsedd för park eller plantering samt gata. För att möta rådande behov av
nya bostäder i centralorten har möjligheterna att exploatera för detta ändamål i det
aktuella området undersökts. Ett formellt detaljplaneuppdrag för skateboardanläggning
har också fattats av kommunstyrelsen och möjligheten att samordna detta med
bostäder har undersökts. Detaljplaneläggning inom området skulle innebära att allmän
platsmark regleras till kvartersmark för bostäder samt skatepark.
Kulturföreningsverksamhet i form av Vikingagårdsbebyggelse önskar ianspråkta delar av
Ybelska parken norr om planområdet. Därutöver finns markanspråk från kommunens
sida i form av damm för dagvattenhantering samt bevarande av parkmark inom
planområdet.
Planprogrammet har varit utställt för samråd under perioden 2017-02-13 t.o.m.
2017-03-13. Inkomna synpunkter under samrådstiden sammanställs i en
samrådsredogörelse daterad 2017-04-12.
Inkomna synpunkter från föreningar, kommunala bolag, kommunala nämnder,
myndigheter och privatpersoner föreligger i bilagor.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 138/16, § 238/16 och § 30/17.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0207

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår följande:
1. Planprogram för del av Tjustkulle 1:2 med tillhörande samrådsredogörelse godkänns
och utgör underlag för att upprätta förslag till detaljplan.
2. Tekniska kontoret får uppdraget att genom utökat förfarande upprätta detaljplan
för norra sidan Nygatan som ingår i planområdet för planprogrammet.
Jan Johansson (VF) yrkar avslag på Henrik Tvarnös förslag.
Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD), Björn Fälth (SD) och
Helena Stålhammar (C) tillstyrker Jan Johanssons avslagsyrkande.
Dan Ljungström (C) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Henrik Tvarnös förslag och Jan Johanssons
avslagsyrkande. Han finner att kommunstyrelsen besluta bifalla Jan Johanssons
avslagsyrkande.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret
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Dnr 2017/KA0185, 2017/KA0184

Redovisning av intern kontroll 2016 – kultur- och fritidsnämnden
och HR-kontoret
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av intern kontroll 2016 för kultur- och fritidsnämnden samt HR-kontoret
godkänns.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2016 från kultur- och fritidsnämnden samt HR-kontoret
föreligger i bilaga.
Beredningsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden § 39/17.
Arbetsutskottets förslag
Redovisning av intern kontroll 2016 för kultur- och fritidsnämnden samt HR-kontoret
godkänns.

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
HR-kontoret
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Dnr 2017/KA0184

Intern kontrollplan 2017 – HR-kontoret
Kommunstyrelsens beslut
Intern kontrollplan 2017 för HR-kontoret godkänns med den justering att texten i sista
spalten punkt 5, stryks.
Ärendebeskrivning
Förslag till plan för intern kontroll 2017 för HR-kontoret föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Intern kontrollplan 2017 för HR-kontoret godkänns med den justering att texten i sista
spalten punkt 5, stryks.

Beslutet skickas till:
HR-kontoret
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Dnr 2017/KA0215

HR-strategi 2017-2020
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till HR-strategi för perioden 2017-2020 fastställs.
Ärendebeskrivning
Förslag till HR-strategiskt program 2017-2020 för Vetlanda kommun och dess bolag
föreligger i bilaga.
Förslaget bygger på den tidigare strategin samt gällande personalpolicy. HR-strategin
har till syfte att sammantaget styra kommunens arbete med att anställa, utveckla, bruka
och avveckla de mänskliga resurserna som kommunens verksamhet bygger på. Strategin
disponeras med en inledande analys av vissa förutsättningar som påverkar valet av
prioriterade åtgärder. Strategin innehåller följande områden:
1.
2.
3.
4.
5.

Chef och medarbetare
Hälsa
Kompetens och rekrytering
Jämställdhet och mångfald
Lön och förmåner

Personal- och organisationsutskottets förslag
Föreslå att kommunstyrelsen ska fastställa HR-strategin för perioden 2017-2020.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD),
Andreas Granlöf (S), Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker personal- och
organisationsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Personal- och organisationsutskottet
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Dnr 2017/KA0203

Fullmakt att attestera fakturor
Kommunstyrelsens beslut
Magnus Färjhage och Kristina Odelberg ersätts som attestanter under perioden
2017-07-03 t.o.m. 2017-07-23 av Peter Lundgren och under perioden 2017-07-24 t.o.m.
2017-08-06 av Elisabeth Forsén.
Ärendebeskrivning
Under semesterperioden finns behov av ersättare för fakturaattestanter på
kommunkansliet.
Arbetsutskottets förslag
Magnus Färjhage och Kristina Odelberg ersätts som attestanter under perioden
2017-07-03 t.o.m. 2017-07-23 av Peter Lundgren och under perioden 2017-07-24 t.o.m.
2017-08-06 av Elisabeth Forsén.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Magnus Färjhage
Kristina Odelberg
Peter Lundgren
Elisabeth Forsén
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Dnr 2017/KA0207

Bokslutsprognos per den 30 april 2017
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 30 april 2017 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 30 april 2017 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet uppgår till 7,5 mnkr. Totalt redovisar nämnderna ett
överskridande på 10,8 mnkr. Socialnämndens prognos bygger på att man erhåller
3 mnkr ur de statliga medlen för flyktingmottagandet.
Investeringsvolymen uppgår till oförändrat 97,2 mnkr enligt prognosen.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 30 april 2017 läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer
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Dnr 2017/KA0100

Yttrande över förslag till Regional handlingsplan för det alkohol,
narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet 2017-2021
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över remissen ”Handlingsplan för det ANDT-förebyggande
arbetet i Jönköpings län” godkänns.
Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har upprättat ett förslag till handlingsplan ”Handlingsplan för det
ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län”, bilaga.
Synpunkter på insatser och ansvarsfördelning önskas senast den 31 augusti 2017.
Strategin och handlingsplanen har utarbetats under ledning av styrgruppen i
Insikt/Utsikt tillsammans med länets kommuner, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Region Jönköpings län, Polismyndigheten i Jönköpings län och ideell sektor. Dokumentet
är tänkt som ett stöd för inblandade aktörer och som underlag för att prioritera insatser
på ett sådant sätt att möjligheten till samverkan ökar. Syftet är att skapa ett effektivt,
strategiskt och långsiktigt ANDT-förebyggande arbete i hela länet samt att stärka
samverkan och samordningen mellan de olika aktörerna. Handlingsplanen är indelad i
fem olika målområden:
1.
2.
3.
4.
5.

Minska tillgång
Senare debutålder
Skadligt bruk ska minska
Ökad tillgänglighet till vård
Minskat antal döda och skadade

Samtliga förvaltningar har haft möjlighet att framföra synpunkter på handlingsplanen.
Även centrala säkerhetsgruppen har tagit del av förvaltningarnas synpunkter och det
färdiga förslaget till yttrande.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över remissen ”Handlingsplan för det ANDT-förebyggande
arbetet i Jönköpings län” godkänns.
Yrkanden
Helena Stålhammar (C), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M) och
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län
Paula Claesson
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Dnr 2017/KA0169

Yttrande över Jönköpings kommuns bostadsförsörjningsprogram
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun har inga synpunkter på Jönköpings kommuns
bostadsförsörjningsprogram 2017-2022.
Ärendebeskrivning
Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017-2022 för Jönköping kommun föreligger i
bilaga.
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska en kommun vid planering
av bostadsförsörjning samråda med bland annat berörda kommuner. Vetlanda kommun
har således möjlighet att lämna synpunkter på det upprättade förslaget. Programmet
innehåller en beskrivning av mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen, aktuellt läge på
bostadsmarknaden, bostadsbehovet, nationellt och regionalt perspektiv på
bostadsförsörjningen samt nyproduktion av bostäder.
Förslaget ger en god bild av Jönköpings kommuns bostadsmarknad samt det framtida
bostadsbehovet. I programmet finns inga mellankommunala intressen. Med anledning
därav avstår Vetlanda kommun från att lämna synpunkter på förslaget.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun har inga synpunkter på Jönköpings kommuns
bostadsförsörjningsprogram 2017-2022.

Beslutet skickas till:
Jönköping kommun
Peter Lundgren
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Dnr 2016/KA0174

Yttrande över Lantmäteriets yttrande över Vetlanda kommuns
ansökan om att inrätta kommunal lantmäterimyndighet
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över Lantmäteriets yttrande över Vetlanda kommuns
ansökan om att inrätta kommunal lantmäterimyndighet godkänns och överlämnas till
Näringsdepartementet.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har ansökt om tillstånd att inrätta en kommunal
lantmäterimyndighet. Lantmäteriet har yttrat sig över Vetlanda kommuns ansökan och
avstyrker att kommunen medges tillstånd att inrätta en kommunal
lantmäterimyndighet, bilaga.
Vetlanda kommun har nu att senast den 15 juni 2017 till Näringsdepartementet yttra sig
över Lantmäteriets yttrande. Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över Lantmäteriets yttrande över Vetlanda kommuns
ansökan om att inrätta kommunal lantmäterimyndighet godkänns och överlämnas till
Näringsdepartementet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Lars Brihall
(VF), Björn Fälth (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Andreas Granlöf (S), Almuth Holmqvist (MP)
och Lola Frödeberg (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Näringsdepartementet
Tekniska kontoret
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens protokoll

Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-10, 2017-04-24 och 2017-05-08.
Personal- och organisationsutskottet 2017-05-17.
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Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Sammanträdesprotokoll från Vetlanda Industrilokaler 2017-04-06.
b) Sammanträdesprotokoll från Witalabostäder AB 2017-04-06.
c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på
fastigheten Klemetsskögle 1:2 Vetlanda kommun.
Dnr 2017/KA0163
d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om prospekteringsborrning samt undantag
från gällande förbud mot körning i terräng med motorfordon på fastigheten Holsby
3:14 i Vetlanda kommun.
Dnr 2017/KA0168
e) Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2017-04-06.
f)

Utdrag från Uppvidinge kommuns fullmäktigeprotokoll gällande
bostadsförsörjningsprogram § 44/17.
Dnr 2017/KA0062

g) Utdrag från sammanträdesprotokoll Höglandets räddningstjänstförbund § 3/17
gällande revidering av investeringsbudget 2017.
Dnr 2016/KA0276
h) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med
drönare gällande Höglandets räddningstjänstförbund.
Dnr 2017/KA0096
i)

Länsstyrelsen Östergötland: Utvidgning av tillstånd till kameraövervakning med
drönare gällande Spotscale AB.
Dnr 2017/KA0103

j)

Kommunrevisionen: Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2016.
Dnr 2017/KA0067

k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till installation av automatiskt dörrlås i Nye
kyrka, Vetlanda kommun.
Dnr 2017/KA0179
l)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om uppförande av mast på fastigheten
Lockarp 1:3 i Vetlanda kommun.
Dnr 2014/KA0276

m) Sammanträdesprotokoll från Vetlanda Stadshus 2017-04-25.
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n) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för
befintlig 40 kV luftledning mellan Pauliström transformatorstation och
avgreningspunkt på ledning mot Mariannelund, Vetlanda kommun.
Dnr 2017/KA0190
o) Sammanträdesprotokoll från Höglandets kommunalförbund 2017-05-18.
p) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med
drönare gällande Skogsstyrelsen.
Dnr 2017/KA0066
q) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Övrabo
Boställe 1 i Eksjö kommun och Nömme-Fuse mejeri i Vetlanda kommun.
Dnr 2017/KA0193
r) Länsstyrelsen i Stockholm: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare
gällande Orica Sweden AB.
Dnr 2017/KA0170
s) Länsstyrelsen i Kronobergs län: Tillstånd till kameraövervakning med drönare
gällande Skymap Innovation AB.
Dnr 2017/KA0106
t) Länsstyrelsen Östergötland: Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen
(1995:379) av överförmyndaren i Vetlanda kommun.
Dnr 2017/KA0197
u) Länsstyrelsen Västra Götalands län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med
drönare gällande Norconsult AB.
Dnr 2017/KA0132
v) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kV luftledning
mellan Turefors och Kvillsfors transformatorstationer, Vetlanda kommun.
Dnr 2017/KA0198
w) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt miljöbalken om förläggning av kabel
och rasering mellan Emhult och Kvillsfors i Vetlanda kommun.
Dnr 2017/KA0200.
x) Länsstyrelsen i Västerbotten: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med
drönare gällande Sveriges lantbruksuniversitet.
Dnr 2017/KA0121
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Dnr 2017/KA0206

Bolagsordning för Sävsjö Biogas AB samt ändring av bolagets namn
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till ändring av företagets namn från Sävsjö Biogas AB till Njudung Biogas AB
fr.o.m. tillträdesdagen.
2. Förslag till bolagsordning för Njudung Biogas AB godkänns enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Förhandlingar pågår för närvarande kring detaljerna för överlåtelsen av aktierna i
Sävsjö Biogas AB från Göteborg Energi till Njudung Energi i Vetlanda AB. Om
förhandlingarna leder till ett förvärv av Sävsjö Biogas AB, kommer extra bolagsstämma
att hållas och upprättat förslag till bolagsordning antas.
Bolagsordningen ska också godkännas av fullmäktige och detta ska ske innan avtalet om
aktieöverlåtelse slutits mellan säljare och köpare.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Förslag till ändring av företagets namn från Sävsjö Biogas AB till Njudung Biogas AB
fr.o.m. 2017-08-31 godkänns.
2. Förslag till bolagsordning för Njudung Biogas AB godkänns enligt bilaga.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att företagets namn ändras från Sävsjö Biogas AB till
Njudung Biogas AB fr.o.m. tillträdesdagen och att förslaget till bolagsordning för
Njudung Biogas AB godkänns enligt bilaga.
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Dnr 2017/KA0141

Svar på motion om bredband till lågpris
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Den 13 april 2017 lämnade Anker Iskov Christensen (SD) in en motion som föreslår en
satsning på radiolänkar istället för fiber till glesbygden i kommunen.
Motionen remitterades till bredbandssamordnaren Joachim Winther för yttrande. Av
yttrandet framgår att radiolänkar är i sig ett utmärkt komplement till nedgrävd
infrastruktur i form av optisk fiber, där det inte är möjligt att gräva, exempelvis i
skärgårdar eller i bergsmiljö. Tekniken kräver fri sikt mellan länkarna, vilket förutsätter
radiomaster.
I kommunens glesbygd är det i genomsnitt omkring 500 m mellan hushållen och en
radiolänk går inte att ”bryta” utan den måste tas ner till marknivå, till en
mottagningsstation för vidare transport till slutanvändare via markanslutning. Det
innebär att huvuddelen av alla sträckor på glesbygden ändå måste grävas. Samtliga
tätorter i Vetlanda kommun har stomfiberanslutning till Vetlanda stad.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Anders Bengtsson (M) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anders Bengtssons
avslagsyrkande. Han finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2017/KA0123

Mål och budget 2018-2020 inklusive vision samt investeringsplan
2018-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Följande förslag till mål och budget 2018-2020 inklusive vision samt investeringsplan
2018-2022 godkänns:
1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision.
2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen.
3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2018 enligt bilagt förslag,
externa nettokostnader 1 465 600 tkr.
4. Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2017 respektive 2018 är
klara.
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2018 till 21,51 %.
6. Låneram 100 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
7. Investeringsbudget 2018 - 2022 enligt bilagd sammanställning. För år 2018 uppgår
investeringsvolymen till 165 290 tkr.
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla
sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.
9. Anslag till Höglandets räddningstjänstförbund fastställs för år 2018 till 29 400 tkr.
10. Anslag till Höglandets kommunalförbund fastställs för år 2018 till 2 256 tkr.
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2018 en budget på 1 179 tkr.
12. Ett avkastningskrav ges till Njudung Energi AB om 2,5 mnkr som avser bredbandsutbyggnad i icke kommersiella områden.
13. Tekniska nämnden tilldelas inom ram ett anslag för underhållsåtgärder om 4 mnkr
varav förordas att en betydande del används till fastighetsunderhåll.
14. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft uppdraget att utarbeta förslag till mål och budget
2018-2020 inklusive vision samt investeringsplan 2018-2022. Resultatet av arbetet
framgår av bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna följande förslag till mål och budget 2018-2020
inklusive vision samt investeringsplan 2018-2022:
1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision.
2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen.
3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2018 enligt bilagt förslag,
externa nettokostnader 1 465 600 tkr.
4. Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2017 respektive 2018 är
klara.
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2018 till 21,51 %.
Just sign
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Dnr 2017/KA0123

6. Låneram 100 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
7. Investeringsbudget 2018 - 2022 enligt bilagd sammanställning. För år 2018 uppgår
investeringsvolymen till 165 290 tkr.
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla
sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.
9. Anslag till Höglandets räddningstjänstförbund fastställs för år 2018 till 29 400 tkr.
10. Anslag till Höglandets kommunalförbund fastställs för år 2018 till 2 256 tkr.
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2018 en budget på 1 179 tkr.
12. Ett avkastningskrav ges till Njudung Energi AB om 2,5 mnkr som avser bredbandsutbyggnad i icke kommersiella områden.
13. Tekniska nämnden tilldelas inom ram ett anslag för underhållsåtgärder om 4 mnkr
varav förordas att en betydande del används till fastighetsunderhåll.
14. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M),
Nils-Erik Olofsson (S) och Björn Fälth (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ingemar Sturesson (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ingemar Sturessons
avslagsyrkande. Han finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2017/KA0102

Höglandets samordningsförbund – beslut om ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Jäv
Carina Bardh (M) och Helena Stålhammar (C).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2016 inklusive revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund
föreligger i bilaga.
Förbundets uppdrag är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för
en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Jönköpings län och medlemskommunerna. Insatserna ska
avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar till att
dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Största delen av verksamheten består av ersättning till kommunerna för jobbcoacher
inom projektet ”Jobb istället för aktivitetsersättning” även kallat SE-projektet. Totalt 81
personer var inskrivna vid årsskiftet 2016/17 vilket är en ökning från föregående år. Ett
antal av dessa personer har kunnat skrivas ut då de fått arbete eller gått vidare till
studier. Även andra projekt har bedrivits.
Förbundets intäkter under 2016 uppgick till 5,1 mnkr och bestod till uteslutande del av
bidrag från medlemmarna. Kostnaderna uppgick till 4,7 mnkr. Överskottet beror
framförallt på att projektet ”Uppdrag samverkan” inte kom igång förrän under hösten
2016.
Beredningsbeslut
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund 2017-03-16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets
samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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Dnr 2017/KA0105

Höglandets kommunalförbund – beslut om ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ledamöterna i direktionen för Höglandets kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Jäv
Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Henrik Tvarnö (S).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2016 för Höglandets kommunalförbund föreligger i bilaga. Förbundet
redovisar för 2016 ett resultat som uppgår till 2,4 mnkr. Som främsta orsak anges lägre
produktionskostnader för telefonitjänster och övrig verksamhet som bedrivs inom
ramen för Höglandets IT. I förbundets resultat ryms även nedskrivningar/utrangeringar
av anläggningstillgångar motsvarande 4,3 mnkr. Inom området familjerätt redovisas ett
överskott på 406 tkr. Verksamhetsområdet kompetens redovisar ett underskott på
42 tkr. Höglandets IT som är den avgjort största verksamheten redovisar ett överskott
på 896 tkr. Överskottet har minskats genom en återbetalning till medlemskommunerna.
Årets investeringar uppgår till 9,4 mnkr. Antalet anställda årsarbetare har ökat från 67 st
2015 till 77 st 2016.
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen.
Beredningsbeslut
Direktionen för Höglandets kommunalförbund 2017-03-24.
Arbetsutskottet förslag
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets
kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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Dnr 2017/KA0097

Höglandets räddningstjänstförbund – beslut om ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016 samt godkännande av årsredovisning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 godkänns och ledamöterna och ersättarna i
direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Jäv
Nils-Erik Olofsson (S).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2016 för Höglandets räddningstjänstförbund föreligger i bilaga.
Under året har omfattande resurser inom förbundet lagts på rekrytering eftersom man
befinner sig i en stor personalomsättningsprocess. Flera större bränder inträffade också
under förra året, såväl inom det egna området som i närområdet.
Årets resultat uppgår till 400 tkr. I och med det har det negativa balanskravet från 2015
återställts. Det positiva resultatet är en konsekvens av extra medlemsbidrag från
förbundets kommuner. Det nya avtalet om jour och beredskap som trädde ikraft i slutet
av 2014 präglar fortfarande resultatet. Under 2016 har en utredning påbörjats för att
komma tillrätta med obalanser i förbundets budget.
Investeringsvolymen har under 2016 varit hög och uppgick till 6 mnkr. Orsaken är
tidigare framskjutna investeringar.
Beredningsbeslut
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2017-03-08, § 1.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen samt bevilja ledamöterna i
direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
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Dnr 2017/KA0167

Godkännande av årsredovisning 2016 samt beviljande av
ansvarsfrihet för direktionen för Mediacenter Jönköpings län
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län avseende 2016 godkänns och
direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för
år 2016.
Ärendebeskrivning
Direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har fastställt
årsredovisningen för 2016 och överlämnade den för godkännande samt beslut om
ansvarsfrihet hos medlemskommunerna.
2016 års resultat är 336 tkr jämfört med föregående års 676 tkr. Förbundet uppfyller
därmed kommunallagens balanskrav. Inga investeringar har genomförts under året.
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen.
Ekonomin kommenteras i årsredovisningen. Resultatet överstiger det budgeterade
resultatet som var negativt med ca 1 010 tkr. Försäljning av teknik och installation har
ökat med ca 20 % under året jämfört med 5 % under föregående år. Försäljning av
AV-teknisk utrustning (projektorer, högtalare, smarta tavlor) har varit omfattande.
Under 2016 har Mediacenter intensifierat arbetet med utbildningar för
projektdeltagande inom sitt kompetensområde. Tillsammans med flera kommuner har
man också deltagit i utvecklingsprojekt kring digitala tjänster.
Streaming av film har fortsatt öka under året och man ser även en stor ökning av antalet
elever som skapat konton.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings
län avseende 2016 godkänns samt att direktionen i kommunalförbundet Mediacenter
Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 2016.
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Dnr 2017/KA0202

Fastighetsförvärv – Vetlanda Snickaren 5
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastigheten Vetlanda Snickaren 5, förvärvas till ett pris av 550 000 kr.
Ärendebeskrivning
Säljaren Peguma Fastighets AB har köpt en annan fastighet i området där företagets
verksamhet har bättre förutsättningar att utvecklas. Vetlanda kommun köper
fastigheten i befintligt skick där stängsel och hårdjord markyta ingår.
Förslag till köpekontrakt har upprättats och innebär bland annat följande:
Säljaren Peguma Fastighets AB överlåter och säljer till Vetlanda kommun fastigheten
Vetlanda Snickaren 5, 3671 m², till en köpeskilling av 550 000 kr.
Avtalet är bindande för båda parter under förutsättning att Kommunfullmäktige i
Vetlanda kommun godkänner detsamma.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås förvärva fastigheten Vetlanda Snickaren 5, till ett pris av
550 000 kr.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 112

Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-07

27 (28)

Dnr 2017/KA0195

Namnbyte Höglandets kommunalförbund samt ändring i
förbundsordningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget att Höglandets kommunalförbund byter namn till Höglandsförbundet
godkänns, liksom föreslagen ändring i § 1 i förbundsordningen.
Ärendebeskrivning
Direktionen för Höglandets kommunalförbund önskar förkorta förbundets namn från
Höglandets kommunalförbund till Höglandsförbundet. Förslaget innebär också att § 1 i
förbundsordningen behöver ändras.
Beredningsbeslut
Direktionen för Höglandets kommunalförbund 2017-03-24, § 25.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Höglandets kommunalförbund byter namn
till Höglandsförbundet samt föreslagen ändring i § 1 i förbundsordningen.
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Dnr 2017/KA0205

Taxor för bad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Följande bassängtaxa för föreningar godkänns:
50 kronor per timma för stora bassängen i Vetlanda. Taxan gäller under ordinarie
öppethållande.
75 kronor per timma för stora bassängen i Myresjö. Taxan gäller under ordinarie
öppethållande.
Ärendebeskrivning
Förslag till ny taxa för bad och gym har upprättats och föreligger i bilaga.
Kultur- och fritidsnämnden har delegation att fastställa taxor för gymverksamheten
medan taxor avseende bad ska fastställas av kommunfullmäktige. Tidigare har
Simsällskapet och Sportdykarna betalat en årlig avgift. Timtaxa i bassägen är därför en
ny konstruktion. Hyresnivån har inte justerats sedan 1993. Den nya taxan innebär en
fördubblad kostnad för dessa föreningar men ligger ändå fortfarande på en
jämförelsevis låg nivå.
Beredningsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden § 44/17.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande bassängtaxa för föreningar:
50 kronor per timma för stora bassängen i Vetlanda. Taxan gäller under ordinarie
öppethållande.
75 kronor per timma för stora bassängen i Myresjö. Taxan gäller under ordinarie
öppethållande.
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