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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-19.25

Beslutande

Mona-Lisa Hagström Svensson (S), 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),
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), Ejlon Johansson (FP),
Tommy Bohman (S), Helen Läck (V), Monica Högberg (VF), Camilla Stenlöv (S),
Hans Svensson (KD), Almuth Holmqvist (MP), Ingvar Andersson (C),
Kjell Åke Nottemark (M), Andreas Granlöf (S), Anker Iskov Christensen (SD) och
Lola Frödeberg (VF).

Tjänstgörande
ersättare

Pia Lindell (C) för Carina G Hördegård (C)
Adel Källkrans (KD) för Monica Samuelsson (KD)
Sven-Eric Lilliequist (FP) för Bahmeta Ajkunic (FP)
Viveka Jarflod (V) för Carina Strömbäck (V)
Sven Leek (S) för Annika Nicklasson (S)
Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD)
Roger Eriksson (VF) för Niklas Hugosson (VF)
Gunnel Bjäde (M) för Kjell Sandahl (M)
Thor-Erik Rydén (VF) för Malin Brihall (VF)
Martina Jansson (S) för Mari Ann Hall (S)

Övriga deltagare

Tommy Glans (VF), Carl-Axel Bengtsson (M), Lars-Olof Reinfeldt (MP),
Robert Selhorst (VF), Magnus Färjhage och Kristina Odelberg

Utses att justera

Percy Karlsson och Helena Stålhammar

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2015-10-28

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 159-174

Kristina Odelberg
Ordförande

Lola Frödeberg
Justerare

Percy Karlsson

Just sign

Utdragsbestyrkan

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-10-21

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2015-10-29

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

2015-11-20
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Musik
I samband med dagens sammanträde spelar Hanna Nissfolk och Elna Helgeson tvärflöjt
tillsammans med sin lärare Lena Liljegren. Samtliga representerar den kommunala
musikskolan.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0376

Motion om att avskaffa parkeringsavgifterna i Vetlanda
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 7 oktober 2015 lämnade Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) in en motion om att
avskaffa parkeringsavgifterna i Vetlanda och med följande förslag
•
•

gratis parkering införs på all kommunal ägd mark i Vetlanda stad
trafikflödet styrs med så kallade p-skivor med differentierade tider för olika zoner

Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0388

Motion om att sätta Vetlanda på kartan som en husbilsvänlig kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 19 oktober 2015 lämnade Monica Samuelsson (KD), Ingemar Sturesson (KD),
Jan-Erik Josefsson (KD) och Hans Svensson (KD) in en motion om att sätta Vetlanda på
kartan som en husbilsvänlig kommun och med förslaget att
utreda möjligheten att upprätta uppställningsplatser – såväl i centralorten som i
kommunens övriga tätorter – med el, vatten och möjlighet att tömma avlopp.

Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0351

Avsägelse från uppdrag – Petter Ytterell (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Anhålla hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ersättare efter
Petter Ytterell (S) för tiden t.o.m. 14 oktober 2018.
Valberedningen får uppdraget att inkomma med förslag till ny ordinarie ledamot i
Witalabostäder AB:s styrelse för tiden t.o.m. 2019 års bolagsstämma.
Ärendebeskrivning
Avsägelse har kommit in från Petter Ytterell (S) där han avsäger sig uppdragen som
ersättare i kommunfullmäktige och som ordinarie ledamot i styrelsen för Witalabostäder
AB fr.o.m. 1 oktober 2015.

Utdrag:
Petter Ytterell
valberedningen
länsstyrelsen
lönekontoret
Troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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2015/KA0379

Presentation av Medborgarundersökning 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Rapport om Medborgarundersökning i Vetlanda kommun 2015 föreligger i bilaga.
SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun under maj och juni månad 2015 genomfört en
medborgarundersökning som innebär att 400 personer har intervjuats. Motsvarande
undersökning har genomförts fyra gånger tidigare (vartannat år). Syftet är att undersöka
attityden till att leva och bo i Vetlanda.
Resultatet visar att medborgarna känner sig trygga och upplever sig ha inflytande och vill bo
kvar i kommunen. De tycker att kommunen sköter verksamheten ganska bra, men är inte
riktigt övertygade om att kommunutvecklingen går åt rätt håll. Många vill bo ”grönt”, men
ändå gärna nära service. Kulturhus eller motsvarande är ett starkt önskemål liksom att
servicen på landsbygden ska vara på samma nivå som i centralorten även om det skulle
kosta extra. Vad beträffar butiksutbudet och tillgång till fritidsaktiviteter för barn så är man
nöjd, men saknar nöjen/kultur och hyreslägenheter.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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2013/KA0370

Redovisning av projektet ”Ökad måluppfyllelse”
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Projektet ”Ökad måluppfyllelse” har bedrivits under 2014 och 2015 och befinner sig nu i
slutskedet.
2013 konstaterades att studieresultaten i grundskolan varit svaga under flera år och det
behövdes en satsning för att förbättra resultaten vilket skedde på initiativ av dåvarande
ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Härefter följer en redovisning av hur arbetet bedrivits.
Inledningsvis fastställdes en plan för den ökade måluppfyllelsen och därefter följde en
förankringsprocess. Flera insatser genomfördes, framför allt kompetensutveckling av
personal i skolan. Förhoppningar finns att fortsätta projektet 2016 i sammarbete med
skolverket. Statliga medel är sökta för detta ändamål. Det identifierade fokusområdet är att
förbättra studieresultaten för fram för allt pojkar eftersom de visar sig vara betydligt sämre
än för flickorna. En satsning på rektors pedagogiska ledarskap ligger i fokusområdet.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0219

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 har fyra ej verkställda beslut att rapportera för andra kvartalet 2015.
Samtliga avser gynnande beslut om beviljande av kontaktfamilj, kontaktperson eller
boendestöd. Orsakerna till att besluten inte verkställts framgår av bilaga.

Utdrag:
socialnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0274

Rapportering från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda
beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) ska vård- och omsorgsnämnden
rapportera till kommunfullmäktige statistik över hur många av nämndens gynnande beslut
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska
vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från
dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Motsvarande
redovisning ska ske avseende beslut fattade enligt socialtjänstlagen och som inte har
verkställts inom tre månader. Redovisningen ska ange vilka typer av bistånd beslutet gäller
och hur lång tid som har förflutit från dagen för beslutet.
Nämnden rapporterar ett beslut för andra kvartalet 2015 som är äldre än tre månader och
som inte har verkställts. Beslutet gäller kontaktperson enligt socialtjänstlagen och orsaken
är att den enskilde avbokat ett flertal tillfällen med aktuell kontaktperson och nu pågår
rekrytering av en ny kontaktperson.

Utdrag:
vård- och omsorgsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0268

Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. fastigheter, Vetlanda
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. fastigheter, Vetlanda antas.
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.
Kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. fastigheter, Vetlanda antas.

Utdrag:
tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0363

Ansökan om lån till nybyggnad av sporthall i Vetlanda
Kommunfullmäktiges beslut
Tidigare beslutad låneram för Vetlanda Sporthall AB utökas 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.
Kommunstyrelsens förslag
Tidigare beslutad låneram för Vetlanda Sporthall AB utökas med 2 mnkr.
Det totala lånebeloppet uppgår därmed till 31 mnkr.

Utdrag:
Vetlanda Sporthall AB
ekonomikontoret
tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0352

Borgen – Höglandets räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda kommun ingår, såsom för egen skuld, solidarisk borgen med 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.
Kommunstyrelsens förslag
Vetlanda kommun ingår, såsom för egen skuld, solidarisk borgen med Höglandets
räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
10 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Utdrag:
Höglandets räddningstjänstförbund
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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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
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till reglementen för kommunstyrelsen och samtliga nämnder godkänns.
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.
Tekniska nämnden § 108/15.
Kultur- och fritidsnämnden § 104/15.
Kommunstyrelsens förslag
Förslag till reglementen för kommunstyrelsen och samtliga nämnder godkänns.

Utdrag:
kommunstyrelsen
samtliga nämnder
hemsidan

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0331

Revidering av taxa ”Höglandstaxan” för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken samt justering av grundavgift
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för Vetlanda kommun antas.
Grundavgiften fastställs till 850 kr.
Grundavgiften räknas därefter årligen upp med ett prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Taxan ska gälla 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.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0331

Kommunstyrelsens förslag
Upprättad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för Vetlanda kommun antas.
Grundavgiften fastställs till 850 kr.
Grundavgiften räknas därefter årligen upp med ett prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Taxan ska gälla från den 1 januari 2016.
Yrkanden
Sven-Olov Karlsson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
miljö- och byggnämnden
ekonomikontoret
hemsidan

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 171

Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-21

17 (20)

Dnr 2015/KA0332

Revidering av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet samt justering
av timavgift
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättad taxa för kontroll inom livsmedelsområdet för Vetlanda kommun antas.
Timavgiften för offentlig kontroll fastställs till 900 kr.
Timavgiften räknas därefter årligen upp med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Taxan ska gälla 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.
Kommunstyrelsens förslag
Upprättad taxa för kontroll inom livsmedelsområdet för Vetlanda kommun antas.
Timavgiften för offentlig kontroll fastställs till 900 kr.
Timavgiften räknas därefter årligen upp med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Taxan ska gälla från den 1 januari 2016.

Utdrag:
miljö- och byggnämnden
ekonomikontoret
hemsidan

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0237

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
Kommunfullmäktiges beslut
En utökad medlemsinsats erläggs till Kommuninvest ekonomisk förening upp till högsta
stadgemässiga insats med 12 396 072 kr.
Finansiering av den utökade medlemsinsatsen sker ur kommunstyrelsens 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 2015-0416 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.
Kommunstyrelsens förslag
En utökad medlemsinsats erläggs till Kommuninvest ekonomisk förening upp till högsta
stadgemässiga insats med 12 396 072 kr.
Finansiering av den utökade medlemsinsatsen sker ur kommunstyrelsens likvida medel.

Utdrag:
Kommuninvest ekonomisk föreningen
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 173

Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-21

19 (20)

Dnr 2015/KA0198

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 174

Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-21

20 (20)

Dnr 2015/KA0351

Val av ledamot i styrelsen för Witalabostäder AB efter
Petter Ytterell (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ordinarie
ledamot i styrelsens för Witalabostäder AB efter Petter Ytterell (S) föreslå
S

Ulrich Wendt, Wilhelm Petris väg 16 A, 574 32 Vetlanda

för återstående mandattid t.o.m. 2019 års ordinarie bolagsstämma.

Utdrag:
Ulrich Wendt
Witalabostäder AB
lönekontoret
Troman

Just sign

Utdragsbestyrkan

