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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-19.45

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),
Monica Samuelsson (KD), 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),
Conny Axelsson (S), Anders Bengtsson (M), Percy Karlsson (S), Sven-Olov Karlsson
(VF), Jan-Erik Josefsson (KD), Niklas Hugosson (VF), Kjell Sandahl (M),
Ejlon Johansson (L), Tommy Bohman (S), 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) och
Lola Frödeberg (VF).

Tjänstgörande
ersättare

Siv Fransson (L) för Bahmeta Ajkunic (L)
Roger Eriksson (VF) för Inge Bengtsson (VF)
Pia Lindell (C) för Helena Stålhammar (C)
Rolf Axelsson (S) för Annika Nicklasson (S)
Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD)
Viveka Jarflod (V) för Helen Läck (V)
Christina Liljerås (VF) för Monica Högberg (VF)
Martina Jansson (S) för Mari Ann Hall (S)

Övriga deltagare

Thor-Erik Rydén (VF), Sven Leek (S), Daniel Lundström (S), Tommy Glans (VF),
Lars-Olof Reinfeldt (MP), Carl-Axel Bengtsson (M), Sven-Eric Lilliequist (L),
Gunnel Bjäde (M), Magnus Färjhage och Kristina Odelberg

Utses att justera

Mona-Lisa Hagström Svensson och Ibrahim Hajomar

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2015-12-22

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 193-207

Kristina Odelberg
Ordförande

Lola Frödeberg
Justerare

Mona-Lisa Hagström Svensson

Just sign

Utdragsbestyrkan

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-12-16

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2015-12-23

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

2016-01-14

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-16

3 (20)

Musik
Underhållning från den kommunala musikskolan presenteras av Alma Toftgård,
Albin Karlsson, Philip Johansson och Jakob Evebring som alla spelar saxofon.
Medverkar gör även deras lärare Sven Liljegren.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 193

Delgivningar
Mål och budget 2016-2018 samt Investeringsplan 2016-2020
Dnr 2015/KA0228

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0447

Avsägelse från uppdrag – Linda Johansson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att inkomma med förslag till ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden för tiden t.o.m. 2018.
Ärendebeskrivning
Avsägelse har inkommit från Linda Johansson (M) där hon avsäger sig uppdraget som
ersättare i vård- och omsorgsnämnden från och med årsskiftet 2015/2016.

Utdrag:
Linda Johansson
vård- och omsorgsnämnden
valberedningen
lönekontoret
Troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0450

Avsägelse från uppdrag – Monica Samuelsson (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att inkomma med förslag till ny ersättare i kommunstyrelsen
för tiden t.o.m. 2018.
Ärendebeskrivning
Avsägelse har inkommit från Monica Samuelsson (KD) där hon avsäger sig uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.

Utdrag:
Monica Samuelsson
kommunstyrelsen
valberedningen
lönekontoret
Troman

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 icke verkställda beslut att rapportera för tredje kvartalet 2015. Ett
gynnande beslut fattades 2014-10-14 och avser beviljande av boendestöd enligt
socialtjänstlagen. Beslutet är verkställt 2015-05-22.
Två beslut avser beviljande av kontaktperson enligt socialtjänstlagen. Det gynnande
beslutet är fattat 2014-08-27, men ärendet är avslutat utan att verkställas då ansökan
återtagits.
Ett beslut avseende beviljande av kontaktfamilj fattades 2014-08-03. Sökande har erbjudits,
vid flera tillfällen, en uppdragstagare men tackat nej. Rekrytering pågår.

Utdrag:
socialnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0052

Svar på motion om eldsjälar inom integration
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
Kommunledningsförvaltningen får uppdraget att tillsätta och leda en grupp med
representation från den egna förvaltningen, socialförvaltningen samt kultur- och
fritidsförvaltningen.
Gruppen ska utarbeta förslag till kriterier för att erhålla priset, vad priset ska bestå i och hur
det ska delas ut m.m. Resultatet ska återföras till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendebeskrivning
Den 4 februari 2015 lämnade Almuth Holmqvist (MP) och Carina Strömbäck (V) in en
motion om eldsjälar inom integration och med förslaget att Vetlanda kommun överväger
att införa en utmärkelse för eldsjäl/eldsjälar inom integrationens område.
Motionen remitterades till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt
flyktingsamordnaren för yttrande. Samtliga remissinstanser tillstyrker motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från flyktingsamordnaren 2015-10-06.
Kultur- och fritidsnämnden § 61/15.
Socialnämnden § 404/15.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen bifalls.
Kommunledningsförvaltningen får uppdraget att tillsätta och leda en grupp med
representation från den egna förvaltningen, socialförvaltningen samt kultur- och
fritidsförvaltningen.
Gruppen ska utarbeta förslag till kriterier för att erhålla priset, vad priset ska bestå i och hur
det ska delas ut m.m. Resultatet ska återföras till kommunstyrelsen för beslut.
Yrkanden
Carina Strömbäck (V) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
Carina Strömbäck, Almuth Holmqvist, Åselotte Andersson, kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden, kommunledningsförvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0445

Renhållningsavgifter fr.o.m. 1 januari 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Renhållningsavgifterna höjs med 4,2 % fr.o.m. 1 januari 2016.
Strukturella och avgiftsrelaterade ändringar utförs i föreskrifterna om renhållningsavgifter.
Ärendebeskrivning
Förslag till renhållningsavgifter för Vetlanda kommun att gälla från och med
1 januari 2016 föreligger i bilaga.
Vid utformningen av de nya avgifterna har målsättningen varit att avgiften för respektive
tjänst så långt som möjligt ska återspegla den verkliga kostnaden som finns för att utföra
tjänsten samt att åstadkomma identiska taxor för både Sävsjö och Vetlanda kommuner. Det
senare motiveras med att båda kommunerna har gemensam renhållnings-organisation,
samma entreprenörsavtal med samma prissättningar och en geografisk likhet ur
avfallsinsamlingens perspektiv. Avgifterna föreslås höjas med totalt 4,2 %, vilket innebär att
vissa tjänster blir billigare och andra dyrare.
För en villa med den vanligaste sopkärlsstorleken (140 l med tömning varannan vecka)
innebär den nya taxan en kostnadsökning med 11 kr/år.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2015-10-22, § 106.
Kommunstyrelsens förslag
Renhållningsavgifterna höjs med 4,2 % fr.o.m. 1 januari 2016.
Strukturella och avgiftsrelaterade ändringar utförs i föreskrifterna om renhållningsavgifter.

Utdrag:
Vetab
hemsidan

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0444

Taxor för vatten och avlopp fr.o.m. 1 januari 2016
Kommunfullmäktiges beslut
VA-taxans brukningsdel höjs med 3 % fr.o.m. 1 januari 2016.
Ärendebeskrivning
Till följd av Vetlanda kommuns geografi har Vetabs VA-verksamhet ett relativt stort antal
vattenverk, avloppsreningsverk och separata nät i relation till antalet VA-kunder. Det finns
en ambition att öka reinvesteringstakten för att även i framtiden kunna vidmakthålla ett
hållbart system. Dagens utbytestakt av VA-nät uppgår till ca 300 år och ambitionen är att
kunna etablera en utbytestakt på 100 år.
För att möte de kostnadsökningar som verksamheten står inför föreslås en ökning av
brukningstaxan med 3 %. För en normalvilla innebär det en kostnadsökning på 135 kr
inklusive moms per år.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2015-10-22, § 104.
Kommunstyrelsens förslag
VA-taxans brukningsdel höjs med 3 % fr.o.m. 1 januari 2016.

Utdrag:
Vetab
hemsidan

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0441

Utökning av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2016 med
anledning av återtagande av driften av bad- och simverksamheten i
egen regi
Kommunfullmäktiges beslut
Ett principbeslut fattas om utökning av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget
2016 med anledning av återtagandet av driften av bad- och simverksamheten i egen regi.
Ärendebeskrivning
Sedan 1 september 2003 har driften av Myresjö simhall och Vetlanda badhus varit utlagt på
entreprenad till Medley AB. I samband med att nuvarande avtal löper ut, har en utredning
om kostnadsläget gjorts inför eventuell ny upphandling. Kultur- och fritidsförvaltningen har
tagit fram beslutsunderlag som presenterades för nämnden den
16 juni 2015. Därefter har en kalkyl över kostnaden för att driva bad- och simverksamheten
samt gymverksamheten vid Myresjö simhall och Vetlanda badhus utarbetats.
Beräkningarna som bland annat bygger på statistik från Medley AB visar att ett återtagande
av bad- och simverksamheten skulle spara 300 000 kr för Vetlanda kommun jämfört med
nuvarande driftavtal, förutsatt att inga nyanställningar krävs. Inom den kommunala
organisationen kan hela overheadkostnaden justeras till noll, vilket innebär att kommunen
sparar ytterligare 699 000 kr.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att återta driften av bad- och simverksamheten i
egen regi. Det innebär dock att investeringsbehov föreligger i gymutrustning, vilket kräver
ytterligare investeringsmedel.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 120/15.
Kommunstyrelsens förslag
Ett principbeslut fattas om utökning av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget
2016 med anledning av återtagandet av driften av bad- och simverksamheten i egen regi.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
kultur- och fritidsnämnden
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0440

Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och
utveckling samt arbetsordning för Kommunalt forum
Kommunfullmäktiges beslut
Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling samt
arbetsordning för kommunalt forum godkänns enligt bilagor daterade 2015-09-17.
Ärendebeskrivning
Förslag till verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling samt
arbetsordning för Kommunalt forum har upprättats och föreligger i bilaga.
Kommunstyrelsens förslag
Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling samt
arbetsordning för kommunalt forum godkänns enligt bilagor daterade 2015-09-17.

Utdrag:
Region Jönköpings län
Magnus Färjhage

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0442

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun antas.
IT-säkerhetsplan beslutad av fullmäktige § 66/01 upphävs.
De helägda bolagen anmodas följa det ramverk som rekommenderas av Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inom ISO 27000-serien (LIS-ledningssystem för
informationssäkerhet).
Ärendebeskrivning
Förslag till informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun föreligger i bilaga.
Den nuvarande IT-säkerhetsplanen är daterad 2001 och behöver revideras. Sedan
1 januari 2010 finns en gemensam samverkansplattform för Höglandskommunerna för drift
och underhåll av IT-verksamheten inom Höglandets Kommunalförbund.
Informationssäkerhet är en del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som ska bidra
till att informationssystem kan användas på avsett sätt och med avsedd funktionalitet.
Informationssäkerhetsarbetet bör följa det ramverk som rekommenderas av Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inom ISO-27000-serien, även kallat LIS
(Ledningssystem för Informationssäkerhet).
Kommunens informationstillgångar ska skyddas på ett sätt som tillgodoser legala krav,
medborgarintressen och verksamhetsmässiga mål. Det övergripande ansvaret för
kommunens informationssäkerhet har kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska leda och
samordna den övergripande styrningen av kommunens informationssäkerhet.
Verksamhetsansvariga, systemägare, systemansvariga, nämnderna och IT-strategen har alla
olika roller i detta arbete.
Kommunstyrelsens förslag
Upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun antas.
IT-säkerhetsplan beslutad av fullmäktige § 66/01 upphävs.
De helägda bolagen anmodas följa det ramverk som rekommenderas av Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inom ISO 27000-serien (LIS-ledningssystem för
informationssäkerhet).

Utdrag:
Thomas Sandh
Vetab
Witalabostäder AB
AB Vetlanda Industrilokaler

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0060

Detaljplan för kv. Spinnaren m.fl. fastigheter, Vetlanda
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för kv. Spinnaren m.fl. fastigheter, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att förnya kvarteret Spinnare genom att riva befintlig bebyggelse, sanera
marken och uppföra ny bebyggelse inom kvarteret. Planen syftar vidare till att reglera
markanvändning, bygghöjd samt exploateringsgrad inom planområdet för att bebyggelsen
ska passa in i stadsbilden.
Främst ska planområdet användas till bostadsbyggnation med tillhörande innegård samt
parkeringsplatser. Gatuplanet utmed Vitalagatan ska innehålla berikande
gatuplansverksamhet enligt centrumplanen. Vetlandabäcken som idag är överdäckad ska
öppnas upp och Kanalgatan ska inom planområdet göras om till gång- och cykelväg. På det
sättet skapas en attraktiv allmän plats i Vetlanda centrum.
Planområdet omfattar kvarteret Spinnaren, den idag överdäckade Vetlandabäcken samt
intilliggande Spinnaregränd och delar av Kanalgatan och Vitalagatan. Planområdet
avgränsas av kvarteret Trekanten i söder, kvarteret Lunden i öster, Kyrkogatan i norr och
kvarteret Brogärde i väster.
Ett planprogram för kvarteret Spinnaren m.fl. har godkänts. Förslaget till detaljplan kräver
ingen miljökonsekvensbeskrivning.
Samråd har skett under tiden 18 maj t.o.m. 8 juni 2015. Inkomna yttranden under
samrådstiden finns sammanställda i en Samrådsredogörelse daterad 2015-10-05.
Planförslaget har därefter varit utställt för granskning under perioden 29 oktober t.o.m. 19
november 2015. Framförda synpunkter sammanställda i Granskningsutlåtande daterat
2015-11-20.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/14, § 217/14, § 31/15, § 96/15 och § 200/15.
Kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för kv. Spinnaren m.fl. fastigheter, Vetlanda antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) och Dan Ljungström (C) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.
-----------------------------

Utdrag:
tekniska kontoret
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0414

Biblioteksplan
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat förslag till biblioteksplan 2015-2019 daterad 2015-09-10 godkänns.
Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att under aktuell planperiod
2015-2019 aktivt verka för att skollagens intentioner så snart som möjligt kan infrias på ett
sådant sätt att samtliga skolor får tillgång till utbildad skolbibliotekarie.
Ärendebeskrivning
Förslag till biblioteksplan 2015-2019 föreligger i bilaga.
Planen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av medarbetare från kultur- och
fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Planen anger hur Vetlanda
kommuns biblioteksverksamhet ska utvecklas under de närmaste åren.
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner och landsting ha biblioteksplaner för sin
verksamhet. Planen ska vara ett politiskt styrdokument för politiker och tjänstemän i
utvecklingsarbetet med biblioteksverksamheten. I planen beskrivs hur verksamheten
fungerar i nuläget, vilka mål som finns och strategier för att nå målen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 103/15.
Kultur- och fritidsnämnden § 92/15.
Kommunstyrelsens förslag
Upprättat förslag till biblioteksplan 2015 t.o.m. 2019 daterad 2015-09-10 godkänns.
Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att under aktuell planperiod
2015-2019 aktivt verka för att skollagens intentioner så snart som möjligt kan infrias på ett
sådant sätt att samtliga skolor får tillgång till utbildad skolbibliotekarie.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) och Viveka Jarflod (V) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ingemar Sturesson (KD) yrkar på följande tillägg:
De resurser som idag finns inom kultur- och fritidsnämnden för skolbiblioteksverksamhet
redovisas, vilket sedan får ligga till grund för ramjustering för barn- och
utbildningsnämnden för 2016 och framåt.
Jan Johansson (VF) och Henrik Tvarnö (S) yrkar avslag på Ingemar Sturessons tilläggsförslag.
Hans Svensson (KD) tillstyrker Ingemar Sturessons tilläggsförslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0414

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, vilket hon finner
kommunfullmäktige beslutar bifalla.
Ordföranden ställer därefter proposition på Ingemar Sturessons tilläggsförslag, vilket hon
finner kommunfullmäktige beslutar avslå.
Omröstning begärs.
Ja-röst för avslag på Ingemar Sturessons förslag.
Nej-röst för bifall till Ingemar Sturessons förslag.
Omröstningsresultat
Med 39 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige avslå Ingemar Sturessons
tilläggsförslag.

Utdrag:
kultur- och fritidsnämnden
barn- och utbildningsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0436

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges sammanträden 2016 annonseras i Vetlanda Posten.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska varje år besluta om i vilken eller vilka ortstidningar tid och plats för
fullmäktiges sammanträden ska annonseras.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges sammanträden 2016 annonseras i Vetlanda Posten.

Utdrag:
kommunikationsavdelningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0447

Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter
Linda Johansson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare
i vård- och omsorgsnämnden efter Linda Johansson (M) föreslår
M

Nanna Axelsson, Hökås 9, 574 92 Vetlanda

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018.

Utdrag:
Nanna Axelsson
vård- och omsorgsnämnden
lönekontoret
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 207

Sammanträdesdatum
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2015-12-16
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Dnr 2015/KA0450

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Monica Samuelsson (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare
i kommunstyrelsen efter Monica Samuelsson (KD) föreslår
KD

Hans Svensson, Yttergatan 10, 574 33 Vetlanda

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018.

Utdrag:
Hans Svensson
kommunstyrelsen
lönekontoret
troman

Just sign
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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God jul och gott nytt år!
Ordföranden önskar samtliga ledamöter och ersättare en god jul och ett gott nytt år!

Just sign

Utdragsbestyrkan

