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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.20

Beslutande

Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S) kl. 13.15-16.00 (§ 170-188),
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och Klas Håkanson (M).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lars Brihall (VF) och Ingemar Sturesson (KD)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlson (§ 186-192),
Jan-Åke Johansson (§ 171-175), Sven-Åke Karlsson (§ 171-175),
Cecilia Clausson (§ 170), Monika Karlsson (§ 170), Pierre Thorell (§ 170-171) och
Mohamad Al-Hindi (§ 171-175).
Vid protokollet planerare Peter Lundgren.

Utses att justera

Jan Johansson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 170-192

Peter Lundgren
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Jan Johansson

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-09-28

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Peter Lundgren
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Dnr 2015/KA0372

Information om arbetsförhållandena på socialförvaltningen
Arbetsutskottets beslut
Notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Antal ärenden som handläggs hos socialförvaltningen har ökat under flera år. Ökat antal
ärenden har inneburit ett behov av fler anställda inom förvaltningen. Att arbetsbördan
ökat beror bland annat på ändrad lagstiftning, fler anmälningar och större krav på
uppföljning. Tidigare fanns en variation på ärenden, från enklare till svårhanterliga.
Numera finns inga enkla ärenden.
Fler handläggare har inneburit att behovet av tjänsterum tilltagit. De lokaler som nyttjas
idag är ändamålsenliga. Det finns ett storts säkerhetstänk inom förvaltningen, alla har
personligt larm. Tillbud sker ett par gånger och året. Vissa klienter har man endast
kontakt med via telefon.
Socialförvaltningens verksamhetssystem är Procapita. I Verksamhetssystemet finns
brandväggar mellan enheterna. Som handläggare har man inte rätt att läsa andra
handläggares ärenden.
Förvaltningen har en relativ stor personalomsättning och det är svårt att rekrytera
personal.
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Dnr 2015/KA0361

Personliga tjänster
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Inte inrätta personliga tjänster för målgruppen.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har ett flertal insatser inom ramen för arbetsmarknadsenheten som
redan idag skulle kunna vara aktuella för målgruppen, där bland annat 40-jobben men
också coacher som kan hjälpa till. Vidare så har arbetsförmedlingen ett ansvar att hjälpa
aktuella personer till ett arbete. När det gäller att inrätta speciella tjänster eller
personliga tjänster som det också ibland kallas har kommunen tidigare haft detta. Det
har historiskt visat sig vara en ineffektiv åtgärd. De tjänster som dessa medarbetare ska
kunna erhålla finns inte bland de ordinarie tjänsterna. Stödet från arbetsförmedlingen
har efter ett tag inte heller kvarstått, vilket har urholkat finansieringen efter hand.
Principen som råder är att alla tjänster som finns och inrättas ska falla inom chefens
ansvar och budget, denna princip sätts ur spel med denna variant. Det kan också vara så
att det kan vara problematiskt i relation till reglerna om företrädesrätt i lagen om
anställningsskydd. Det kan vara problematiskt att fatta beslut om nya insatser inom
ramen för arbetsmarknadsinsatser då området är under utredning, både organisatoriskt
och hur kommunen ska hantera olika avtal som ska underlätta för yngre medarbetare
att komma in på arbetsmarknaden i kommunen.
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Dnr 2015/KA0371

Rapportering om inventering av hyrda lokaler
Arbetsutskottets beslut
Tekniska kontoret får i uppdrag att före årsskiftet återkomma med en kompletterad
inventering av hyrda lokaler.
Ärendebeskrivning
En förteckning av externt hyrda lokaler föreligger, bilaga.
Konstateras att förteckningen inte är komplett, uppgifter om hyresintäkter saknas. Vissa
lokaler, exempelvis turistbyrån finns inte med. Hyra per m², användningsområden och
samordningsmöjligheter är uppgifter som inte finns med i förteckningen.

Utdrag:
Tekniska kontoret
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Dnr 2011/KA0266

Detaljplan för Mogärde 21:8 m.fl. fastigheter, Vetlanda
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslås anta detaljplan för Mogärde 21:8 m.fl. fastigheter, Vetlanda
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att säkerställa grönstråket och gång- och cykelvägen längs
gamla banvallen från Borgmästargatan till Vasagatan och möjliggöra bostadsbyggnation
på fastigheten Mogärde 21:8. Vidare ska planen begränsa bebyggelsen inom
planområdet med hänsyn till järnvägen, genom de analyser och utredningar som tagits
fram i samband med detaljplanen och bebyggelsen ska ta hänsyn till grönområdet längs
gamla banvallen.
Planområdet avgränsas av grannfastigheterna Gästgivaren 6 och 8 och Vasagatan i
väster, grannfastigheter i söder och järnvägen mellan Vetlanda och Nässjö i nordost.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.
Som grund för planarbetet ligger tidigare upprättat planprogram med tillhörande
samrådsredogörelse. Samråd har skett under tiden 17 december 2012 t.o.m. 25 januari
2013. Under denna tid inkomna synpunkter behandlas i Samrådsredogörelse.
Planförslaget har därefter varit tillgängligt för granskning under tiden 13 juli t.o.m. 27 juli
2015. Synpunkter inkomna under granskningsskedet behandlas i Granskningsutlåtande
daterat 2015-08-25.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 201/12, § 67/15 och § 95/15.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplan för Mogärde 21:8 m.fl.
fastigheter, Vetlanda.
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker Jan Johanssons förslag.
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Dnr 2014/KA0268

Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. fastigheter, Vetlanda
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås anta upprättat förslag till detaljplan för del av
Storegården 1:1 m.fl. fastigheter, Vetlanda.
Ärendebeskrivning
För området gällande stadsplan fastställd 1976 hade syfte att medge utökat byggande
av ett trettiotal småhus. Ägaren till fastigheten Skogsliljan 3 har hos kommunen framfört
önskemål om en utökad tomt respektive byggrätt. Detaljplanen syftar till att tillskapa en
sådan större bostadstomt samt utöka byggrätten för fastigheten Skogsliljan 3 och
närliggande fastighet.
Planområdet ligger mellan kvarteret Skogsliljan och Tigerliljan och gränsar i öster till
Mossegårdsvägen och Mariedalsvägen i väst. Planförslaget inkluderar fastigheterna
Skogsliljan 1-3, Tigerliljan 2 samt grönområde emellan.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.
Planförslaget har varit utsänt på granskning under tiden 21 augusti t.o.m. 14 september
2015. Synpunkter inkomna under granskningsskedet behandlas i Granskningsutlåtande
daterat 2015-09-14.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/15 och § 154/15.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att Vetlanda kommun antar upprättat förslag till detaljplan
för del av Storegården 1:1 m.fl. fastigheter, Vetlanda.
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Dnr 2015/KA0319

Remissyttrande över Energimyndighetens regeringsuppdrag om att
analysera förutsättningarna för en obligatorisk användning av
vindbrukskollens e-tjänst i vindkraftärenden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Vetlanda kommun är positiv till att göra Vindbrukskollens e-tjänst obligatorisk i
vindkraftsärenden enligt remissversion 2015-08-31.
Vetlanda kommun anser däremot inte att det är rimligt att kommuner som har tagit
över tillsynen ska ansvara för att uppdatera uppgifter i Vindbrukskollen i ärenden som
prövats av länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen och som överklagats förrän
beslutet vunnit laga kraft.
Ärendebeskrivning
Staten energimyndighet ska enligt uppdrag 5 i regleringsbrevet för år 2015 i samverkan
med Boverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna analysera förutsättningarna för att
göra Vindbrukskollens e-tjänst obligatorisk att använda i anmälnings-, samråds- och
tillståndsärenden enligt 6 och 9 kap. miljöbalken, vid ansökan om förhandsbesked för
bygglov eller vid ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftverk.
Energimyndigheten har i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland analyserat
förutsättningarna och tagit fram ett förslag som redovisas i bilagd rapport.
Energimyndigheten önskar synpunkter på förslaget senast den 30 september 2015.
Förslag till remissvar har upprättats, bilaga.
Av svaret framgår att Vindbrukskollen bedöms av många aktörer ha en stor potential att
fungera som ett effektivt verktyg vid projektering och planering av vindkraft. Ambitionen
att göra Vindbrukskollen obligatorisk och därmed kvalitetssäkrad är bra. Den kommer
att göra stor nytta för att få en överblick över aktuella etableringar i ett tidigt skede. En
fördel är också att kunskapen om etablering blir tillgänglig på andra sidan kommun och
länsgränser. För kommunen kan det dock innebära ett merarbete för miljö- och
byggförvaltningen. Nyttan av detta merarbete bör dock uppvägas av att en
kvalitetssäkrad vindbrukskoll underlättar i kontakter med allmänhet, intressenter m.fl.
Det absolut viktigaste för ett genomslag av Vindbrukskollen är att den är enkel att
hantera och att mängden uppgifter som ska registreras är rimliga för respektive
registrerare.
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Dnr 2015/KA0362

Yttrande över ”Sverigeförhandlingen”
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Godkänna upprättat förslag till yttrande.
Ärendebeskrivning
Sverigeförhandlingen har tillsatts av regeringen för att Sverige så snabbt som möjligt ska
få sin första höghastighetsjärnväg där tågen ska kunna köra 320 km/h. Tågen kommer
att gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och Malmö på två och en halv.
Tre utredningsscenarier finns för höghastighetsjärnväg från Jönköping och söderut mot
Malmö:
•
•
•

US 1 Jönköping-Värnamo-Helsingborg
US 2 Jönköping-Värnamo- Hässleholm
US 5 Jönköping-Växjö-Älmhult-Hässleholm

Sverigeförhandlingen efterfrågar nyttoanalyser av en ny stambana. Vetlanda kommun
berörs inte direkt av utbyggnaden av höghastighetsjärnväg och har därför inte för avsikt
att lämna en nyttoanalys. Däremot berörs kommunen av hur den framtida storregionala,
regionala och lokala kollektivtrafiken kopplas till stambaneutbyggnaden.
Det har visat sig att det är komplicerat att säkerställa regionernas och kommunernas
nyttor av den infrastrukturutbyggnad som höghastighetsjärnväg förväntas innebära. För
Vetlanda kommun kan utredningsscenariot US 5 med station i Växjö innebära en större
nytta än övriga utredningsscenarior. Kommunens nytta av höghastighetsjärnväg
förutsätter att det sker investeringar i anslutande infrastruktur.
Vid beräkning av olika nyttor av höghastighetsjärnväg bör man inte begränsa sig till en
enskild region eller kommun. Kommunen anser att det bör vara ur ett
Smålandsperspektiv som nyttan av höghastighetsjärnväg värderas.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till
yttrande.
Nils-Erik Olofsson (S), Klas Håkanson (M) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker Jan Johanssons
förslag.
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Dnr 2015/KA0120, 2015/KA0327,
2015/KA0333, 2015/KA0364,
2015/KA0365, 2015/KA0366,
2015/KA0367

Reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättade förslag till reglementen för
kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett helt nytt förslag till reglemente för
kommunstyrelsen. Förslaget kan också utgöra grund för övriga nämnders reglementen.
Reglementet har därför två delar. Den första är specifik för varje nämnd och måste
utformas med utgångspunkt i varje kommuns organisation. Den andra delen kan vara
densamma för samtliga nämnder och kommunstyrelsen.
Förslag till reglementen har utarbetats och föreligger i bilagor.
Förslagen ska behandlas av respektive nämnd före slutgiltigt beslut.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 90/15.
Miljö- och byggnämnden § 160/15.
Socialnämnden § 301/15.
Vård- och omsorgsnämnden § 142/15.
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Dnr 2015/KA0331

Revidering av taxa ”Höglandstaxan” för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken samt justering av grundavgift
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås anta upprättad taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken för Vetlanda kommun samt att grundavgiften fastställs till 850 kr.
Grundavgiften räknas därefter årligen upp med ett prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Taxan gäller från den 1 januari 2016.
Ärendebeskrivning
I samråd med övriga miljöförvaltningar på Höglandet har gällande taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken reviderats. Anledningen till revideringen och justeringen av
grundavgiften är följande:
•
•
•

Grundavgiften har inte höjts sedan 2009 och ligger lågt i jämförelse med övriga
landet (700 kr).
De flesta kommuner har en indexuppräknad taxa vilket också Sveriges kommuner
och landsting rekommenderar.
Den tidigare bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899) har flyttats till en egen förordning, miljöprövningsförordningen
(2013:251).

Enligt nu gällande taxa (KF § 149-2009) § 4 ska kommunfullmäktige besluta om
grundavgiftens storlek. Enligt § 22b får miljö- och byggnämnden besluta om justeringar i
bilagorna till taxan om det sker förändringar i miljöbalken eller bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken.
Förslaget till ny taxa har inte ändrats mycket. 4 § har fått ett tillägg om årlig uppräkning
enligt prisindex för kommunal verksamhet. Tidigare 22b har blivit 23 och tidigare 23 har
tagits bort då den var svår att tillämpa.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 163/15.
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Dnr 2015/KA0332

Revidering av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet samt
justering av timavgift
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås anta upprättad taxa för kontroll inom livsmedelsområdet
för Vetlanda kommun samt att fastställa timavgiften för offentlig kontroll till 900 kr.
Timavgiften räknas därefter årligen upp med ett prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Taxan gäller från den 1 januari 2016.
Ärendebeskrivning
Anledningen till revidering och justering av timavgift är följande:
•
•

Timavgiften har inte höjts sedan 2009 och ligger lågt i jämförelse med övriga landet
(700 kr).
De flesta kommuner har en indexuppräknad taxa vilket också Sveriges Kommuner
och Landsting rekommenderar.

Enligt nu gällande taxa (KF § 148-2009, § 104-2011) § 4 ska kommunfullmäktige besluta
om timavgiftens storlek.
Förslaget till ny taxa har inte ändrats mycket. 4 § har fått ett tillägg om årlig uppräkning
enligt prisindex för kommunal verksamhet.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 164/15.
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Dnr 2015/KA0237

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta erlägga utökad medlemsinsats till Kommuninvest
ekonomisk förening upp till högsta stadgemässiga insats med 12 396 072 kr.
Finansiering av den utökade medlemsinsatsen sker ur kommunens likvida medel.
Ärendebeskrivning
Vid Kommuninvests föreningsstämma 2015-04-16 fastställdes nya stadgar för
Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet
för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten som följer av
medlemskapet.
I grunden till kravet på höjt insatskapital ligger EU:s nya kapitalkrav som har tillkommit
efter 2008-2009 års finanskris. Utifrån de stadgar som fastställdes vid föreningsstämma
2015-04-16 kommer nu Kommuninvest bygga upp en bruttosoliditet på 1,5 %, vilket
innebär en lägsta nivå per medlem (primärkommun) om 200 kr/invånare. Möjlighet
finns att betala in ytterligare medel, upp till 900 kr/invånare.
Vetlanda kommun blev medlem i Kommuninvest år 1998. Insatskapitalet har höjts
årligen genom att kommunen fått överskottutdelning baserat på erlagd kostnadsränta
och ränta på insatskapitalet. Dessa pengar har återförts till Kommuninvest som ökad
medlemsinsats.
Genom medlemskap i Kommuninvest har kommunen och dess bolag erhållit en avsevärt
lägre ränta än om kommunen inte hade varit medlem. Räntan från Kommuninvest har
under de gångna åren varit ca 0,3 % lägre än vad närmaste bank har erbjudit, vilket
innebär att räntevinsten med att vara medlem i Kommuninvest har varit väsentlig.
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Dnr 2015/KA0298

Budget 2016, verksamhetsplan 2017-2018 inklusive tjänstekatalog
2016 – Höglandets kommunalförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Godkänna verksamhetsplan och budget för Höglandets kommunalförbund 2016-2018.
Hantera den skillnad som finns mellan ovan nämnda budget och beslutad budgetram
enligt Vetlandas junibeslut 2015 i hösten detaljbudget.
Ärendebeskrivning
Kommunförbundets verksamhetsplan är indelad i fyra delar. Allmän verksamhet och
kansli, Höglandets familjerätt, Höglandets IT samt Kompetens.
Inom Allmän verksamhet och kansli ryms funktioner för information/kommunikation,
ekonomi, personal och systemägande/förvaltning. Vetlandas nettokostnad under 2016
för området är 518 tkr.
Kostnaden för förbundets revision särredovisas och uppgår under 2016 för Vetlandas del
till 47 tkr.
Höglandets familjerätt ska arbeta med fortsatt verksamhetsutveckling, fortsätta utveckla
samarbetet med andra kommuner och tingsrätt samt ersätta anslagsfinansiering med en
tjänstedebiteringsmodell. Vetlandas nettokostnad under 2016 för området är 1 304 tkr.
Verksamhetsområdet Kompetens arbetar med att stärka kompetensutvecklingen på
Höglandet. Vetlandas nettokostnad under 2016 för området är 338 tkr.
Inom Höglandets IT sker IT-drift och support av IT-tjänster för medlemskommunerna.
Denna verksamhet finansieras av medlemskommunerna genom debitering via
tjänstekatalog, vilket innebär att kostnad för respektive kommun beror på vilken volym
och vilka tjänster som avropats.
Summeras de olika verksamheterna samman blir beloppet för år 2016 för Vetlandas del
2 207 tkr. I rambeslutet från juni finns en beslutad ram till Höglandets
kommunalförbund som uppgår till 1 922 tkr utifrån budgetberedningens förslag. I detta
förslag fanns inte Höglandets kommunalförbunds förslag till budget tillgängligt.
Beslutsunderlag
Höglandets kommunalförbund § 50/15.
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Dnr 2015/KA0363

Ansökan om lån till nybyggnad av sporthall i Vetlanda
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utöka den tidigare beslutade låneramen för
Vetlanda Sporthall AB med 2 mnkr.
Det totala lånebeloppet uppgår därmed till 31 mnkr.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har genom beslut KF § 50/13 beslutat att låna ut 29 mnkr till Vetlanda
Sporthall AB för byggnation av ny sporthall i anslutning till den befintliga
Norrgårdshallen vid Njudungs gymnasieskola. Byggnationen påbörjades i slutet av 2014
och i samband med detta påbörjades utlåningen. Lånet har sedan utökats allteftersom
byggnationen har fortskridit.
Under byggnationen har merkostnader beroende på utökad sprängning samt
radonmätning i samband med grundläggningen uppstått. Platsen för byggnationen har
anvisats av kommunen. En utökad kontroll av markförhållandena före byggnationen
kunde ha genomförts men hade då medfört merkostnader i storleksordningen 500 tkr.
Det är osäkert om bättre kunskap om markförhållandena inneburit förändringar i
byggplanerna.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att Vetlanda kommun beslutar utöka den tidigare beslutade
låneramen för Vetlanda Sporthall AB med 2 mnkr.
Klas Håkanson (M) och Dan Ljungström (C) tillstyrker Jan Johansson förslag.
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Dnr 2015/KA0352

Borgen – Höglandets räddningstjänstförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun ingår, såsom för egen skuld,
solidarisk borgen för Höglandets räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 10 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendebeskrivning
Höglandets räddningstjänstförbund har inkommit med skrivelse där man ansöker om en
solidarisk borgen hos medlemskommunerna som uppgår till 10 mnkr. Avsikten med
borgen är nyupplåning för investeringar och ett befintligt borgensbeslut saknas.
Förbundet har tidigare haft en upplåning uppgående till 6 mnkr vilken löstes i sin helhet
under föregående sommar.
Att bevilja denna borgen bedöms inte påverka Vetlanda kommuns finansiella ställning
nämnvärt. Upplåning utan kommunal borgen fördyrar lånekostnaderna och detta kan då
innebära motsvarande påverkan på de kommunala medlemsbidragen.
Beslutsunderlag
Höglandets räddningstjänstförbund § 40/15.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S) föreslår att Vetlanda kommun beslutar bevilja solidarisk borgen
uppgående till 10 mnkr för Höglandets räddningstjänstförbund.
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Dnr 2015/KA0338

Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2015-09-02
Arbetsutskottets beslut
Protokollet delges berörda förvaltningar som rekommenderas att ta kontakt med
kommundelsrådet inom en månad.
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Protokoll från sammanträde med Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2015-09-02
föreligger i bilaga.

Utdrag:
Tekniska kontoret
Vård- och omsorgsförvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0345

Protokoll från Nye kommundelsråd 2015-09-03
Arbetsutskottets beslut
Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med
kommundelsrådet inom en månad.
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Protokoll från sammanträde med Nye kommundelsråd 2015-09-03 föreligger i bilaga.

Utdrag:
Tekniska kontoret
Peter Lundgren

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0368

Bokslutsprognos per den 31 augusti 2015
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Upprättad bokslutsprognos per den 31 augusti 2015 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 augusti 2015 föreligger i bilaga.
Socialnämnden överskrider sin budget med 7,2 mnkr. Störst överskridande finns inom
externa placeringar. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskridande av budget
med 3,2 mnkr, bland annat beroende på underskott inom funktionshinderomsorgen,
äldreomsorgen, hemtjänst i verkställigheten samt till externa placeringar inom
funktionen för myndighetsutövning och service. Tekniska nämndens överskridande
härrör från vinterväghållningen, gatudriften och bostadsanpassningsbidraget.
Beräknat årsresultat före i anspråktagande av utvecklingsreserven uppgår till 5,5 mnkr
och efter i anspråktagande av utvecklingsreserven till 14 tkr. I utvecklingsreserven har
3 mnkr plockats bort gällande bredband sedan förra prognosen maj 2015.
Nämnderna prognostiserar tillsammans ett resultat på -5,5 mnkr.
Investeringsnivån förväntas uppgå till 76,9 mnkr.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 187

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-28

19 (24)

Dnr 2015/KA0207

Yttrande över förslaget till ny kommunallag
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Godkänna upprättat förslag till yttrande.
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner har fått möjligheten att yttra sig över förslaget till ny kommunallag.
Yttrandet ska vara inlämnat till Finansdepartementet senast 30 oktober 2015.
En sammanfattning av utredningens förslag i 14 punkter föreligger i bilaga.
Representanter för länets kommuner har träffats vid två tillfällen för att diskutera om
det finns samsyn på förslaget och vi i någon mening ska göra ”gemensam sak”.
Jönköpings kommun har skrivit ett yttrande som man avser att lämna in och som man
erbjuder övriga kommuner i länet att tillstyrka, kopiera eller använda på annat sätt, helt
eller delvis, för egen del.
Bland övriga kommuner har endast Gislaved kompletterande egna synpunkter som man
avser att framföra. Dessa går ut på att man i förslaget saknar en djupare analys av det
faktum att vi idag i allt större utsträckning lever i en digitaliserad värld och den påverkan
detta har på lagstiftningen också ställt i relation till den kommunala kompetensen.
Lagstiftningen bör vara teknikneutral. Lagen ger heller inte förutsättningar för enklare
former av avtalssamverkan kommunerna emellan, förutom gemensam nämnd och
kommunalförbund som ibland upplevs onödigt formaliserade.
Vetlanda kommun kan instämma i de synpunkter som framförs av Jönköpings och
Gislaveds kommuner.
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Dnr 2015/KA0271

Redovisning av resultatförbättringar – kommunstyrelsen
Arbetsutskottets beslut
Åtgärder gällande Näverbyns kök stryks.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Godkänna redovisat förslag till resultatförbättringar.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 juni att samtliga nämnder ska ta
ställning till förslag till resultatförbättring med anledning av det svaga resultatet i
budgetprognosen. Kommunledningsförvaltningen styrgrupp på tjänstemannasidan har
tagit fram ett förslag som bland annat tar upp följande punkter:
•
•
•
•
•
•

Vara bättre på att återsöka kostnader för särskilda personalinsatser från
arbetsförmedlingen.
Hålla igen på central utbildning.
Gå igenom och ta bort IT- och telefonitjänster som inte längre behövs eller inte är
motiverade.
Se över centrala strategtjänster, konsumentrådgivning, folkhälsa, näringsliv,
bredband.
Ta bort eller hålla inne friskvårdspeng
Minska bemanning i servicecenter något

Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att åtgärden gällande Näverbyns kök utgår.
Dan Ljungström (C) tillstyrker Jan Johanssons förslag.
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Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0369

Internationellt utbyte med Kenya
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Godkänna avsiktsförklaring för samarbete med Kisumu County, Kenya.
Ansöka om projektmedel för att undersöka möjligheterna till nätverksprojekt från ICLD.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har under flera år drivit projektet genom ICLD, Internationellt
centrum för lokal demokrati. Projekten har varit av typen partnerskapsprojekt med
Kavango region i Namibia. Projekten i Namibia har nu avslutats. Vetlanda kommun har
fått en förfrågan om möjligt samarbete från Kisumu County, Kenya.
Syftet med projektet enligt ICLD:s hemsida är ”Ett kommunalt partnerskap ska bidra till
att lokala och regionala politiskt styrda organ bättre möter sina invånares behov. Det är
det kommunala partnerskapsprogrammets bidrag till fattigdomsbekämpning. En
förberedelse ger möjlighet att förankra partnerskapet, att gemensamt med er
samarbetspart utarbeta en projektplan samt forma den styrgrupp som ska leda
partnerskapet. ICLD bedömer ansökan utifrån relevans och genomförbarhet”.
ICLD som har finansiering ifrån Sida för partnerskapsprogrammen finansierar alla extra
kostnader för utbytet. Kenya bedöms långsiktigt vara ett samarbetsland i ICLD:s
verksamhet.
Vetlanda har flera beröringspunkter med Kenya, gymnasiet har haft kontakt i Kenya,
Erikshjälpen, Human Bridge och Rotary har samarbete med landet. Human Bridge är
intresserad av ett samarbete med Kisumu County.
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Dnr 2015/KA0288

Motion om subventionering av resor till universitet och högskolor
Arbetsutskottets beslut
Motionen remitteras till kommunkansliet för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 11 augusti 2015 lämnade Carina Strömbäck (V) in en motion angående
subventionering av resor till universitet och högskolor med förslag att Vetlanda kommun
inför subventionering av resor för studier på annan ort.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

Utdrag:
Peter Lundgren

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0313

Information om betaltjänster
Arbetsutskottets beslut
Notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Klas Håkanson (M) och Ingemar Sturesson (KD) rapporterar från den information om
förändringar av betaltjänstmarknaden som anordnades av Länsstyrelsen i Jönköpings län
den 17 september 2015. Bland annat informerade länsstyrelsen om arbetet med
grundläggande betaltjänster såsom möjlighet att ta ut och sätta in kontanter, betala
räkningar, insättning av dagskassor och tillgång till växelkassa. Antal bankkassor och
uttagsautomater för kontantuttag har minskat i Vetlanda kommun sedan 2011.
Länsstyrelsen har i uppdrag att bevaka att det finns grundläggande betaltjänster. En
utvecklingsplan för detta ändamål ska tas fram i varje kommun. Länsstyrelsen kommer
att anordna en träff när det gäller utvecklingsplaner den 18 november 2015.
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Dnr 2015/0310

Inbjudningar
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsen inklusive ersättare bereds möjlighet att delta i utbildningen ”Våld i
nära relationer”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott inklusive ersättare bereds möjlighet att delta vid
information om Öckerömetoden.
Ärendebeskrivning
Inbjudan av två olika utbildningar på temat våld i nära relationer har inkommit. Tiden för
utbildningarna är torsdagen den 19 november och torsdagen den 3 december. Plats är
kommunfullmäktigesalen i Vetlanda stadshus.
IOGT-NTO bjuder in till föreläsning om drogförebyggande arbete, Information om
Öckerömetoden den 17 november. Plats är kommunfullmäktigesalen i Vetlanda
stadshus.

Utdrag:
Margareta Darell
Kommunstyrelsens ersättare och ledamöter

Just sign

Utdragsbestyrkan

