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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-20.10

Beslutande

Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Carina G Hördegård (C), Mikael Hahn (S),
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M),
Arne Larsson (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Lars Brihall (VF), Jan Bergman (C),
Klas Håkanson (M), Carina Strömbäck (V), Ingemar Sturesson (KD),
Anders Gustavsson (VF), Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD), Ibrahim Hajomar (MP),
Inge Bengtsson (VF), Conny Axelsson (S), Helena Stålhammar (C),
Anders Bengtsson (M), Percy Karlsson (S), Sven-Olov Karlsson (VF),
Jan-Erik Josefsson (KD), Camilla Stenlöv (S), Hans Svensson (KD),
Almuth Holmqvist (MP), Ingvar Andersson (C), Malin Brihall (VF),
Kjell Åke Nottemark (M), Andreas Granlöf (S), Anker Iskov Christensen (SD),
Rolf Axelsson (S) och Lola Frödeberg (VF).

Tjänstgörande
ersättare

Adel Källkrans (KD) för Monica Samuelsson (KD)
Siv Fransson (L) för Bahmeta Ajkunic (L)
Sven Leek (S) för Martina Jansson (S)
Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD)
Christina Liljerås (VF) för Niklas Hugosson (VF)
Gunnel Bjäde (M) för Kjell Sandahl (M)
Rune Solid (L) för Ejlon Johansson (L)
Ulrich Wendt (S) för Tommy Bohman (S)
Viveka Jarflod (V) för Helen Läck (V)
Thor-Erik Rydén (VF) för Monica Högberg (VF)

Övriga deltagare

Carl-Axel Bengtsson (M), Tommy Glans (VF), Daniel Lundström (S),
Lars-Olof Reinfeldt (MP) Lennart Samefors, Joakim Öhman, Jonas Fransson,
Fredrik Arvidsson, Marie Lövgren, Thorbjörn Klang, Susanne Bertilsson (samtliga
tekniska kontoret), Magnus Färjhage och Kristina Odelberg

Utses att justera

Camilla Stenlöv och Almuth Holmqvist

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2016-10-27

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 90-103

Kristina Odelberg
Ordförande

Lola Frödeberg
Justerare

Camilla Stenlöv

Just sign

Utdragsbestyrkan

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-10-19

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2016-10-27

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

2016-11-18
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Musik
Följande elever från den kommunala musikskolan underhåller närvarande ledamöter,
ersättare och åhörare:
Emilia Olausson, Lowisa Karlsson, Elna Helgesson och Maggie Iwanyszyn.
Medverkar gör även deras lärare Sören Bernhardsson.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 90

Delgivningar
Länsstyrelsens beslut 10 oktober 2016 att till ny ersättare i kommunfullmäktige från och
med 10 oktober 2016 och till och med 14 oktober 2018 efter Sven-Eric Lilliequist (L) utse
Rune Solid (L). Rune Solid blir ersättare nummer två för Liberalerna.
Dnr 2016/KA0263

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0306

Motion om cykelstig till Korsberga
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 12 oktober 2016 lämnade Anker Iskov Christensen (SD) in en motion om cykelstig till
Korsberga och med förslaget att
Vetlanda kommun tar över banvallen och bygger en grusad cykelstig på rälsgrunden, i första
etappen till Snärle station och i senare etapper till Korsberga och länsgränsen.

Beslutet skickas till
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0312

Motion om att avskaffa ofrivilliga delade turer i vården
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 18 oktober 2016 lämnade Carina Bardh (M) in en motion om att avskaffa ofrivilliga
delade turer i vården och med förslaget att
avskaffa ofrivilliga delade turer inom vård- och omsorgsverksamheterna i Vetlanda
kommun.

Beslutet skickas till
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0313

Motion om bredband till alla
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 19 oktober 2016 lämnade Ingvar Andersson (C) in en motion om bredband till alla med
följande förslag:
•
•

Vetlanda kommun avsätter 10 miljoner kronor årligen till utbyggnad av fiberbredband
samtliga hushåll i kommunen ska erbjudas fiber till en kostnad jämförbar med
kostnaden i tätorterna

Beslutet skickas till
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0311

Avsägelse från uppdrag – Helen Läck (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Anhålla hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ersättare efter
Helen Läck (V) för tiden t.o.m. 14 oktober 2018.
Ärendebeskrivning
Avsägelse har kommit in från Helen Läck (V) där hon avsäger sig uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Helen Läck
länsstyrelsen
lönekontoret
Troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 95

Tekniska kontoret redovisar genomförda projekt
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Lennart Samefors, Joakim Öhman, Jonas Fransson, Fredrik Arvidsson, Marie Lövgren,
Thorbjörn Klang och Susanne Bertilsson, alla från tekniska kontoret, redovisar genomförda
projekt inom kontoret och uppger där vid bl.a. följande:
Tekniska kontoret arbetar med såväl byggprojekt som underhåll och bostadsanpassning. I
de kostnader som redovisas för respektive projekt ingår allt från projektering och
administrativa kostnader till rena byggkostnader. Vi kallar detta projektkostnader.

Ekebogården
Äldreboende och trygghetsboende, inflyttning 2013. Total kostnad 78 mnkr

Myresjö förskola
Fyra avdelningar och ett kök, inflyttning 2013. Total kostnad 20 mnkr

Holsby förskola
Fem avdelningar och kök, inflyttning 2015. Total kostnad 26,5 mnkr

Myresjö skola
Renovering – nya ytskick, ny vvs m.m. Total kostnad 4,9 mnkr

Landsbro förskola
Ombyggnation av ”Lilla Mathuset” och tidigare folktandvården. Fyra avdelningar, inflyttning
2015. Total kostnad 13,5 mnkr

Skogsbackens förskola, Ekenässjön
Fyra avdelningar d.v.s. en utökning av befintlig verksamhet, fysisk anslutning till skolan.
Inflyttning 2016. Total kostnad 9 mnkr inklusive utökad utemiljö

Tomaslundsskolans matsal
Tak över innegården innebärande utökad matsal, inflyttning 2016. Total kostnad 1,9 mnkr

Stensåkra förskola
Två nya avdelningar, viss ombyggnation och renovering samt utökad utemiljö och
parkeringsplatser. Inflyttning 2016. Total kostnad 7,9 mnkr inklusive utemiljön

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 95 forts

Bäckseda skola
Renovering på grund av fukt- och luktproblem, inflyttning 2016. Total kostnad 5,4 mnkr

Njudungsgymnasiets nya kök
Centralkök som serverar 2 800 portioner per dag. Där till ombyggnation av matsalen och ny
ventilation i aulan. Klart 2016. Total kostnad 26,5 mnkr. Fördyringar till följd av
asbestsanering och behov av tillfälliga lokaler för matsal.
Sex förskolor och en skola inryms i sju paviljonger runt om i kommunen. Två ytterligare
tillkommer under 2017. Investeringskostnaderna för de befintliga uppgår till 8 mnkr.
Hyreskostnaden till 3 250 000 kr per år och driftkostnaden är beräknad till 1 150 000 kr.
Beträffande de pågående skolrenoveringsprojekten uppges att de fortlöper i stort sett som
planerat. Mogärdeskolan är prioriterad och beräknas vara klar till hösten 2018.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0138

Rapport från socialnämnden om ej verkställda beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen ska
nämnden rapportera icke verkställda beslut till kommunfullmäktige.
Socialnämnden uppger att man har två beslut att rapportera för kvartal två 2016. Det är ett
gynnande beslut fattat 2015-08-31 som avser beviljande av kontaktperson enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen. Ärendet är överflyttat till vård- och omsorgsförvaltningen. Det andra
gynnande beslutet är fattat 2016-01-26 och avser beviljande av familjehem enligt 4 kap 1 §
och 6 kap 1 § socialtjänstlagen. Beslutet har inte verkställts på grund av att
vårdnadshavaren tackat nej till erbjudet familjehem.

Utdrag:
socialnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0133

Svar på motion om införande av koncept Studentmedarbetare
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 17 mars 2015 lämnade Dan Ljungström (C) in en motion om införande av koncept
Studentmedarbetare och med förslaget att Vetlanda kommun beslutar att det ska vara
möjligt att anställa studentmedarbetare och att riktlinjer för detta arbetas fram.
Motionen har beretts av personal- och organisationsutskottet som konstaterar följande:
Konceptet Studentmedarbetare innebär att man arbetar mellan 5-15 timmar per vecka
under terminen. Lönen är mindre än för en nyexaminerad och tanken är att underlätta för
studenterna att hitta ett arbete efter avslutad utbildning och för arbetsgivaren att rekrytera
nya medarbetare.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat kollektivavtal med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och med Akademiker Alliansen. Avtalen
gör det möjligt att anställa studentmedarbetare inom dessa båda avtalsområden. De kan då
utföra arbetsuppgifter exempelvis inom socialtjänsten, administrativa tjänster på tekniska
kontoret och miljö- och byggförvaltningen.
Motionären föreslår att Vetlanda kommun inför konceptet Studentmedarbetare inom alla
förvaltningar och verksamhetsområden. Detta är alltså inte förenligt med gällande
kollektivavtal och motionen kan inte bifallas.
Motionären menar dock att andemeningen är att Vetlanda kommun endast ska använda
konceptet Studentmedarbetare för de grupper där detta är möjligt, alltså där det finns
kollektivavtal.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen avslås.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) yrkar bifall till motionen.
Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Helena Stålhammar (C) tillstyrker Dan Ljungströms förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och
Dan Ljungströms förslag att bifalla motionen. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0133

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Dan Ljungströms förslag
Omröstningsresultat
Med 27 ja-röster mot 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
Dan Ljungström

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0140

Redovisning av ej slutförda motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas motioner vilkas beredning
ännu ej slutförts, bilaga.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0284

Fusion mellan AB Vetlanda Industrilokaler och Vetlandamuttern
Fastighets AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fusion mellan AB Vetlanda Industrilokaler och dotterbolaget Vetlandamuttern Fastighets
AB godkänns.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Muttern som utgör fastighet med lokaler för logistikverksamhet samt
administrativ verksamhet förvärvades 2011 och är ett helägt dotterbolag till AB Vetlanda
Industrilokaler. Pågående marksanering var då huvudskälet till att vid förvärvet inte direkt
fusionera bolagen. Marksaneringen är avslutad och det uppkommer inte i nuläget några
skattekonsekvenser av en fusion. Motivet är en rationellare administrativ hantering. Enligt
bolagsordning och ägardirektiv skall kommunfullmäktige ta ställning i fusionärende.
Styrelserna i bolagen beslutar efter godkännande att upprätta gemensam fusionsplan.
För- och nackdelar redovisas i bilaga som legat till grund för styrelsen i AB Vetlanda
Industrilokaler att inkomma med framställan om fusion. I och med att bolagen som ska
fusioneras har liknande verksamhet som stämmer med bolagsordning och ägardirektiv
föreligger inte några hinder. En fusion underlättar administrationen eftersom ett separat
bolag inte behöver hanteras med allt från styrelse till redovisning. Koncernredovisning i AB
Vetlanda Industrilokaler behöver heller inte uppföras.
Beslutsunderlag
AB Vetlanda Industrilokaler § 21/16.
Kommunstyrelsens förslag
Fusion mellan AB Vetlanda Industrilokaler och dotterbolaget Vetlandamuttern Fastighets
AB godkänns.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
AB Vetlanda Industrilokaler
Vetlandamuttern Fastighets AB
Vetlanda Stadshus AB
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0235

Översyn och effektivisering av kommunens fordonshantering
Kommunfullmäktiges beslut
Tekniska kontoret får uppdraget att inrätta en enhet för fordonshantering enligt
utredningens förslag. Tekniska nämndens reglemente kompletteras enligt följande:
Punkt 23: Ansvara för kommunens fordonshantering, vilket innebär att administrera
kommunens bilar, optimera fordonsparken till exempel genom att föreslå rätt fordon och
flytta fordon mellan områden för att åstadkomma bästa totalekonomi. Erbjuda tvätt och
andra biltjänster. Ansvara för bilpool. Verksamheten finansieras genom interndebitering.
Ärendebeskrivning
Förslag till översyn och effektivisering av kommunens fordonshantering föreligger i bilaga.
Kommunens totala tjänstekörning med bil, verksamhetsbilar, kortidshyrda bilar och egen bil
utgör en kostnadspost på ca 13 mnkr per år. Körsträckan per år utgör nästan 400 000 mil.
Hälften av totalt ca 170 fordon rullar för korta körsträckor per år. En kommunjämförelse
påvisar totala körsträckan i Vetlanda förefaller hög, vilket också motiverar en översyn av de
interna transporterna.
Grundproblemet är att det saknas ett samlat ansvar för fordonshantering/logistik som
möjliggör analys, uppföljning och löpande korrigeringar. Här föreslås att samtliga
kommunala fordon ägs och hanteras av en central logistikorganisation som också ansvarar
för ett mindre antal bokningsbara poolbilar. Poolbilarna överförs initialt från
nämndförvaltningarna till centrala bilpoolen efter en behovsbedömning. En total
besparingspotential kalkyleras till 1,5 mnkr per år.
Kommunstyrelsens förslag
Tekniska kontoret får uppdraget att inrätta en enhet för fordonshantering enligt
utredningens förslag. Tekniska nämndens reglemente kompletteras enligt följande:
Punkt 23: Ansvara för kommunens fordonshantering, vilket innebär att administrera
kommunens bilar, optimera fordonsparken till exempel genom att föreslå rätt fordon och
flytta fordon mellan områden för att åstadkomma bästa totalekonomi. Erbjuda tvätt och
andra biltjänster. Ansvara för bilpool. Verksamheten finansieras genom interndebitering.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) och Dan Ljungström (C) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
tekniska kontoret,
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0285

Fastighetsbyte del av Vetlanda Tångerda 1:1 och del av
Vetlanda Norrby 3:1
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda kommun byter till sig ca 27,2 ha av fastigheten Vetlanda Tångerda 1:1. Området
regleras över till fastigheten Vetlanda Norrby 3:1. Samtidigt regleras 42,8 ha av Vetlanda
Norrby 3:1 över till Vetlanda Tångerda 1:1. Vetlanda kommun betalar 2,3 mnkr i
mellanskillnad för markbytet.
Ärendebeskrivning
I pågående arbete med kommunens fördjupade översiktsplan finns en uttryckt vilja att
planlägga tätortsnära bostadsområden. Ägarna av fastigheten Vetlanda Tångerda 1:1 är
beredda att göra ett markbyte med kommunen. Ett markbyte möjliggör en
sammanhängande utbyggnad av ett blandat bostadsområde.
Marknadsvärdet för 27,2 ha av Vetlanda Tångerda 1:1 har satts till 14,70 kr/m², vilket blir 4
mnkr. Enligt 4 kap 1 § 2:a st expropriationslagen ska ytterligare löseskilling med
25 % av marknadsvärdet betalas, vilket betyder totalt 5 mnkr. Det är kutym att
expropriationslagens ersättningsregel används när kommunen förvärvar mark av denna
typ.
Marknadsvärdet för 42,8 ha av Vetlanda Norrby 3:1 är 6.30 kr/m², vilket blir 2,7 mnkr.
Området är idag ett rekreationsområde och så är tänkt framöver enligt allemansrättens
principer. Mellanskillnaden som kommunen ska betala är alltså 2,3 mnkr.
Kommunstyrelsens förslag
Vetlanda kommun byter till sig ca 27,2 ha av fastigheten Vetlanda Tångerda 1:1. Området
regleras över till fastigheten Vetlanda Norrby 3:1. Samtidigt regleras 42,8 ha av Vetlanda
Norrby 3:1 över till Vetlanda Tångerda 1:1. Vetlanda kommun betalar 2,3 mnkr i
mellanskillnad för markbytet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
Elisabeth och Håkan Thureson, ekonomichefen, lantmäteriet, tekniska kontoret,
Göran Sollin (GIS), Sven-Åke Karlsson, pärm

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0306

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 2, Vetlanda
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Himlabackarna, etapp 2, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att möjliggöra för exploatering av friliggande enbostadshus inom
planområdet och därigenom kunna verka för att möta det ökande behovet av bostäder
inom kommunen. Planen syftar till att reglera största tillåtna exploateringsgrad samt högsta
byggnadshöjd och även placering av huvudbyggnad och garagebyggnad. En ny gata
planeras inom området. Vidare ska detaljplanen säkerställa bevarande av naturvärden inom
området samt förstärka rekreation i och intill planområdet.
Området är beläget i Vetlanda tätorts norra utkant, strax väster om planområdet angränsar
området till handelsområdet i Nydala och den tidigare bostadsexploateringen av
Himlabackarna etapp 1. Strax söder om området etableras lokaler för ytterligare
handelsverksamhet som en förlängning av Nydala handelsområde. Sydost om planområdet
rinner en mindre bäck som ansluter till Vetlandabäcken i södergående riktning och
fortsätter in genom centralorten. Bäcken skiljer planområdet från bostadsområdet på södra
sidan men områdena förbinds genom en mindre grusväg. Planområdet avgränsas i väster av
Värnevägen, i norr av glesa skogs- och hagmarker. I öster av grusvägen som används som
gång- och cykelväg och i söder av ett dräneringsdike och en mindre bäck.
Ett planförslag upprättat den 14 juli 2016 har varit utställt för granskning under tiden
22 augusti t.o.m. den 12 september 2016. Framförda synpunkter från granskningen är
sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2016-09-21.
I kommunens översiktsplan antagen 2010 och aktualitetsprövad 2014, utpekas området
som ett lämpligt exploateringsområde för bostäder, dock med ett något förändrat
utredningsområde som förläggs lite mer söder ut. Detta bland annat på grund av konflikt
med förekommande fornminnen och naturvärden. Områdets natur- och kulturvärden samt
rekreationsmöjligheter framhålls viktiga att bevara och skydda i kommande
detaljplanearbete.
Arkeologiska undersökningar pågår fortfarande, men det är samtidigt angeläget att tekniska
kontoret utifrån årstiden kan påbörja gatubyggnad snarast efter att arkeologin är helt
utredd. Muntligt samråd har skett med arkeologen Anna Kristensson och länsarkitekt Niklas
Aronsson, båda länsstyrelsen. Resultatet av samrådet är att länsstyrelsen med hänsyn taget
till den arkeologi som är undersökt och vad som återstår att undersöka inte ser några
hinder att kommunen antar detaljplanen utan att all arkeologi är utredd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 183/13, § 109/16 och § 150/16.
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Dnr 2013/KA0306

Kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för Himlabackarna, etapp 2, Vetlanda antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
tekniska kontoret
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Dnr 2015/KA0105

Val av ledamot och suppleant till styrelsen för Vetlanda Energi och
Teknik AB
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ledamot i styrelsen för Vetlanda Energi och Teknik AB fr.o.m. 2017-01-01 och t.o.m.
ordinarie årsstämma 2019 utses
Helmer Andersson (KD), Vrigstad
till suppleant i styrelsen för Vetlanda Energi och Teknik AB fr.o.m. 2017-01-01 och t.o.m.
ordinarie årsstämma 2019 utses
Lena Persson (S), Vrigstad
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-15 om en utökad samverkan mellan Vetlanda och
Sävsjö kommuner inom det kommunaltekniska området. En del i beslutet är att styrelsen
för Vetlanda Energi och Teknik AB utökas med 1 ledamot och 1 suppleant från och med
2017-01-01 och till och med ordinarie årsstämma 2019 genom att välja in de av Sävsjö
kommunfullmäktige nominerade.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige i Sävsjö, § 99/16

Beslutet skickas till
Helmer Andersson
Lena Persson
Vetlanda Energi och Teknik AB
kommunfullmäktige i Sävsjö
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