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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.05

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF) och
Carina Bardh (M).

Tjänstgörande ersättare

Ingemar Sturesson (KD)

Ersättare
Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Eva-Lott Karlsson (§ 65-66),
Anders Bernberg (§ 65-67), Anna Lundberg Danvall (§ 65) och
Morgan Miledal (§ 65).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Jan Johansson (VF)

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 65-69

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Jan Johansson

Anslag av protokollet
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats.
Anslaget
Sista dag att överklaga
(laglighetsprövning)
Förvaringsplats för
protokollet

Just sign
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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 14.00-14.10

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF)
och Carina Bardh (M).

Tjänstgörande ersättare

Ingemar Sturesson (KD)

Ersättare
Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Jan Johansson (VF)

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragraf 64

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Jan Johansson

Anslag av protokollet
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats.
Anslaget

2018-05-07

Sista dag att överklaga
(laglighetsprövning)
Förvaringsplats för
protokollet

2018-05-29
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Dnr 2018/KA0151

Omsättning av lån samt nyupplåning – Kommuninvest Ekonomisk
Förening
Arbetsutskottets beslut
Del av befintligt lån om 167 300 000 kr hos Kommuninvest omsätts för vidareutlåning till SEB.
Lånet löper på 5 år med rörlig ränta.
Nytt lån om 50 000 000 kr upptas med löptid på 4 år mot fast ränta hos Kommuninvest
(indikerad till 0,502%).
Ärendebeskrivning
I samband med Njudung Energi AB:s byggnation av nytt kraftvärmeverk i Vetlanda för 5 år sedan
upptogs ett lån om 185 000 000 kr av Vetlanda kommun för vidareutlåning till SEB som står för del
av finansieringen genom leasing av delar av nämnda kraftvärmeverk. Lånebeloppet till SEB (185
mnkr) byggde på preliminära kalkyler som vid slutavstämning hamnade på
167 300 000 kr. Den överskjutande delen av lånet har använts som del av övrig lånefinansiering av
investeringar för Vetlanda kommun.
När nu lånet omsätts för första gången sker det genom en upplåning som matchar
vidareutlåningen. Vetlanda kommun behöver dock på grund av rådande investeringsvolymer öka
likviditeten och detta sker genom en nyupplåning av 50 000 000 kr. Under 2018 har ett lån om
10 000 000 kr avslutats varför nettoupplåningen motsvarar 22 300 000 kr.
(167,3+50-185-10=22,3)
Båda dessa affärer genomförs med Kommuninvest som part.
Det större lånet lånas på 5 år med räntevillkor 3 månaders Stibor med en marginal på + 0,29%
vilket innebär att den aktuella räntesatsen för närvarande är -0,076 %. Motsvarande ränta erhålls
enligt avtal från SEB.
Det mindre lånet om 50 000 000 kr lånas på 4 år med fast ränta indikerad till 0,502 % för att
matcha kommunens finanspolicy.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Kommuninvest Ekonomisk Förening
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Dnr 2018/KA0155

Folkhälsoråd
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Arbetsutskottet ställer sig positivt till forsatt arbete med frågan om att genomföra ett
utbildningsprogram (YAM) för skoleveler om psykisk hälsa.
Ärendebeskrivning
Morgan Miledal från Höglandets räddningstjänstförbund arbetar som samordnare, psykisk hälsa
och presenterar utbildningsprogrammet Youth Aware of Mental health (YAM) som är ett program
för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och
öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har använts i flera europeiska länder med mycket stor
framgång. Antalet självmord och människor som drabbas av depression minskar kraftigt.
Programmet är särskilt utvecklat för att passa ungdomar i gruppen 14-16 år och genomförs av
utbildade instruktörer. Programmet består av fem lektionstimmar, uppdelade på tre veckor och
genomförs lämpligen i år åtta. Frågan är om det finns intresse inom barn- och
utbildningsnämnden för att genomföra ett sådant program och hur man i så fall hanterar
kostnaderna. Finns det möjlighet att Regionen kan medverka?
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att arbetsutskottet ställer sig positiv till ett fortsatt arbete med frågan
om att genomföra utbildningsprogrammet YAM för att främja psykisk hälsa bland ungdomar och
att informationen i övrigt noteras till protokollet.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till:
Morgan Miledal
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2018/KA0154

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kap 18 §
miljötillsynsförordningen (2011:13)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås ansöka hos Länsstyrelsen i Jönköpings län enligt följande:
•

Övertagande av tillsyn av branscher som är tillståndspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) enligt bilaga 1. I övertagandet ingår även tillsynen av
förorenade områden där föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet.
Eventuella täkter och vindkraftsparker som ligger över kommun- eller länsgräns undantas
från ansökan om övertagande.

•

Övertagande av tillsyn av vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen i Jönköpings
län.

•

Nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsavgift daterade:
2014-05-20 (Länsstyrelsens dnr 504-3952-2014)
2010-08-10 (Länsstyrelsens dnr 504-3944-10)
2008-12-19 (Länsstyrelsens dnr 504-9220-08)

•

Överlåtelsen ska gälla från 1 januari 2019 och tills vidare.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort en översyn av tidigare beslut om överlåtelse av
tillsynsuppgifter för tillståndspliktiga verksamheter till länets kommuner och gör bedömningen att
befintliga beslut är otidsenliga och inte speglar dagens behov av regional övervakning.
Länsstyrelsen har därför bett kommunerna att komma in med nya ansökningar om
tillsynsövertagande för de tillståndspliktiga verksamheter som kommunen önskar ta över.
Vetlanda kommun ansöker därför om övertagande om tillsynsuppgift avseende huvudsakligen
tillståndspliktiga täkter, sågverk, timmerlagring, plastindustri, gjuteri, ytbehandling,
verkstadsindustri, vindkraft, viss avfallshantering samt fordonsskrotare. Närmare preciseringar
framgår av bilaga.
Beredningsbeslut
Miljö- och byggnämnden § 36/18.
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Dnr 2018/KA0154

Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att Vetlanda kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län
enligt följande:
•

Övertagande av tillsyn av branscher som är tillståndspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) enligt bilaga 1. I övertagandet ingår även tillsynen av
förorenade områden där föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet.
Eventuella täkter och vindkraftsparker som ligger över kommun- eller länsgräns undantas
från ansökan om övertagande.

•

Övertagande av tillsyn av vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen i Jönköpings
län.

•

Nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsavgift daterade:
2014-05-20 (Länsstyrelsens dnr 504-3952-2014)
2010-08-10 (Länsstyrelsens dnr 504-3944-10)
2008-12-19 (Länsstyrelsens dnr 504-9220-08)

•

Överlåtelsen ska gälla från 1 januari 2019 och tills vidare.
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Dnr 2018/KA0156

Miljöstyrningsråd
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Miljöstrateg Anders Bernberg redovisar en avstämning av miljöarbetet per den 1 maj 2018 och
uppger bland annat följande:
Klimatrådets miljömålsuppföljning 2017 är ännu inte helt färdigställd men preliminärt ser det ut
som om Vetlanda kommun har presterat väl, med avseende på genomförda åtgärder. Tre
åtgärdsprogram har följts upp: Minskad klimatpåverkan, hälsans miljömål och vattnets miljömål.
Uppföljning av kemikaliesmart förskola har skett under april månad och framgår av särskild bilaga.
En överenskommelse kring Biogas i Jönköpings län är ännu ej klar. En ny projektansökan förbereds
som inte kommer ha samma snäva inriktning på biogas som den tidigare.
Inom energi- och klimatrådgivningen kan följande sägas:
Arbetet med insatsprojekt 2018-solel fortskrider om än lite försenat. Arbetet med mötes- och
resepolicy pågår. Målen är formulerade och arbetet pågår i fyra grupper. Arbete pågår inom
tekniska kontoret för att fastställa parkeringsavgifter vid ladd-stolparna.
En kort presentation av det kommande utbildningsmaterialet inom miljöområdet. En webbaserad
utbildning som kommer att erbjudas samtliga anställda.
Arbetsutskottet framför önskemålet att närproducerade produkter förordas i matavsnittet.

Beslutet skickas till:
Anders Bernberg
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Dnr 2018/KA0115

Ny taxa för rengöring/sotning samt revidering av
taxekonstruktionen för brandskyddskontroll enligt lagen om
skydd mot olyckor
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1.

Taxa för rengöring/sotning inom Höglandets räddningstjänstförbunds medlemskommuner
Nässjö och Vetlanda för nästkommande avtalsperiod med sotningsföretaget
Skorstensfejarmästarna Syd AB i enlighet med förslag, bilaga 1. Tidigare taxor upphör därmed
att gälla. Avtalsstart är 1 juli 2018 eller från den dag då nytt avtal tecknats med
entreprenören.

2.

Taxa för brandskyddskontroll inom Höglandets räddningstjänstförbunds medlemskommuner,
Nässjö och Vetlanda som utförs i egen regi av Höglandets räddningstjänstförbund enligt
bilaga 2. Tidigare taxor upphör därmed att gälla. Taxan ska gälla från 1 juli 2018.

3.

Höglandets räddningstjänstförbund ska årligen justera taxa för rengöring/sotning, samt taxa
brandskyddskontroll i enlighet med det av centrala parterna Sveriges Kommuner och
Landsting och Skortensfejarmästarnas riksförbund publicerat sotningsindex. Justering
genomförs 1 januari respektive år enligt föregående års index. Första uppräkning av taxan för
rengöring samt taxan för brandskyddskontroll görs 1 januari 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunerna ansvarar enligt Lagen om skydd mot olyckor för rengöring/sotning och
brandskyddskontroll. I Nässjö och Vetlanda kommuner åvilar detta ansvar Höglandets
räddningstjänstförbund. Verksamheterna sotning/rengöring är utlagda på entreprenad medan
brandskyddskontrollen utförs av förbundet i egen regi. Kommunerna fastställer taxor för
verksamheterna. Upphandling har genomförts under 2018 och ny taxekonstruktion har utarbetats
för rengöring/sotning. Den nuvarande taxekonstruktionen för brandskyddskontrollen har
reviderats och anpassats till taxekonstruktionen för rengöring/sotning. Förslag föreligger i bilaga.
Beredningsbeslut
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund § 18/18.
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Dnr 2018/KA0039

Redovisning av intern kontroll 2017 – barn- och
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens redovisning av intern kontroll
2017 godkänns.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll för barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden
2017 föreligger i bilaga.
Beredningsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden § 37/18.
Kultur- och fritidsnämnden § 40/18.
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Dnr 2018/KA0153

Fullmakt att attestera fakturor
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Peter Lundgren utses till ersättare för Magnus Färjhage och Kristina Odelberg som
fakturaattestant under perioden 2018-07-02 t.o.m. 2018-07-29.
Ärendebeskrivning
Magnus Färjhage och Kristina Odelberg behöver ersättas som fakturaattestanter under perioden
2018-07-02 t.o.m. 2018-07-29.
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Dnr 2018/KA0127

Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2018-04-05
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 Lannaskede kommundelsråd 2018-04-05 föreligger i bilaga.

Beslutet skickas till:
Njudungs Energi
Tekniska kontoret
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