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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-18.30

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Dan Ljungström (C),
Helena Stålhammar (C), Klas Håkanson (M) (§ 78-95), kl. 14.10-18.30,
Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD), Björn Fälth (SD) och
Carina Strömbäck (V).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Anders Gustavsson (VF) och Anders Bengtsson (M) (§ 77) kl. 14.00-14.40.

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Christina Carlson, Andreas Eliasson (§ 77-91),
Carina Hellström (§ 77), Jenny Kongseryd (§ 77), Emelie Olausson (§ 78-91),
Mathias Ahlbäck (§ 78-91), Thomas Sandh (§ 89), Håkan Söderberg (§ 94),
Jan-Åke Johansson (§ 94) och Sven-Åke Karlsson (§ 94).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Andreas Granlöf (S) och Carina Strömbäck (V)

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunkansliet

Lennart Lööw (S) (§ 77-91) kl. 14.00-17.35, Camilla Stenlöv (S), Tommy
Glans (VF), (§ 77-91), 14.00-17.10, Anders Bengtsson (M) (§ 78-91)
kl. 14.40-17.10, Hans Svensson (KD) och Ritva Hermanson (MP).

Sekreterare

Paragraf 77-95

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Andreas Granlöf

Carina Strömbäck

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-06-01

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2016/KA0166

Samråd om Höglandets kommunalförbunds budget 2017 och
verksamhetsplan 2018-2019
Kommunstyrelsens beslut
Samråd angående upprättat förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 för
Höglandets kommunalförbund godkänns och informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen ska direktionen samråda med medlemmarna och lägga fram
förslag till budget för kommande år. Därefter ska direktionen återkomma med ett
slutgiltigt förslag till budget- och verksamhetsplan som efter beslut i kommunerna
fastställs av direktionen senast i november månad.
Förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 för Höglandets
kommunalförbund föreligger i bilaga.
Förbundschef Carina Hellström och IT-chef Jenny Kongseryd redovisar i korthet fem mål
som sats upp inom förbundet och förutsättningarna för att uppnå dem. Härefter
beskrivs den närmare verksamheten i de olika områdena, kanslifunktionen,
familjerätten, kompetens och Höglandets IT. Det betonas att verksamhetsutveckling
sker genom digitalisering och att det är medlemmarnas behov som styr. Enligt en
prislista för HIT:s tjänster som presenteras framgår att kostnaden för Vetlanda kommuns
tjänsteköp ökar med 182 tkr 2017 obeaktat eventuella volymförändringar. Vetlanda
kommuns avgift enligt samrådshandling för all verksamhet exklusive IT och eventuellt
bidrag till brottsoffer jouren uppgår till 2 249 tkr för 2017.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets kommunalförbund 2016-05-20 § 17.

Utdrag:
Höglandets kommunalförbund

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0170

Bokslutsprognos per den 30 april 2016
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 30 april 2016 läggs till handlingarna.
Nämnderna får uppdraget att ta fram och presentera åtgärder för att åstadkomma ett
bokslut i paritet med budget. Återredovisning till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 30 april 2016 föreligger i bilaga.
Måltidsservice prognostiserar ett överskridande på 2,3 mnkr, vilket är en kraftig
försämring och beror på förseningarna av gymnasieskolans kök. Vård- och
omsorgsnämnden räknar med ett överskridande på 13,9 mnkr, till följd av icke tillfälliga
placeringar, sjukskrivningar och vikariekostnader. Socialnämnden prognostiserar
fortfarande ett negativt resultat på 7,2 mnkr i förhållande till budget, fortfarande till
följd av institutionsplaceringar och konsulttjänster (inhyrd personal). Nämnderna
prognostiserar därmed ett överskridande på 21,9 mnkr i förhållande till budget.
Finansförvaltningen räknar med ett överskott på 1,8 mnkr, vilket är mindre än tidigare.
Det beräknade årsresultatet före ianspråktagande av utvecklingsreserven uppgår enligt
prognosen till -13,5 mnkr och efter i anspråktagande av utvecklingsreserven till
-14,3 mnkr.
Investeringsvolymen uppgår till 107,2 mnkr enligt prognos.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 30 april 2016 läggs till handlingarna.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag men med följande tillägg:
Nämnderna får uppdraget ta fram och presentera åtgärder för att åstadkomma ett
bokslut i paritet med budget. Återredovisning till kommunstyrelsen.

Utdrag:
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0171, 2016/KA0151

Redovisning av intern kontroll 2015 – ekonomikontoret och
kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av intern kontroll 2015 för ekonomikontoret och kultur- och fritidsnämnden
godkänns.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2015 för ekonomikontoret och kultur- och fritidsnämnden
föreligger i bilagor.
Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnderna till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 49/16.
Arbetsutskottets förslag
Redovisning av intern kontroll 2015 för ekonomikontoret och kultur- och fritidsnämnden
godkänns.

Utdrag:
Ekonomikontoret
Kultur- och fritidsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0172

Intern kontrollplan 2016 – ekonomikontoret
Kommunstyrelsens beslut
Intern kontrollplan 2016 för ekonomikontoret godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till intern kontrollplan 2016 för ekonomikontoret föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Intern kontrollplan 2016 för ekonomikontoret godkänns.

Utdrag:
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0176

Fullmakt att attestera fakturor 2016
Kommunstyrelsens beslut
Peter Lundgren ersätter Magnus Färjhage och Kristina Odelberg som attestant under
perioden 2016-07-11 t.o.m. 2016-07-31.
Ärendebeskrivning
Under semesterperioden finns behov av ersättare för fakturaattestanter på
kommunkansliet.
Arbetsutskottets förslag
Peter Lundgren ersätter Magnus Färjhage och Kristina Odelberg som attestant under
perioden 2016-07-11 t.o.m. 2016-07-31.

Utdrag:
Peter Lundgren
Ekonomikontoret
Magnus Färjhage
Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0098

Fördelning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande
Kommunstyrelsens beslut
Det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande fördelas enligt följande:
Inventarier mottagningsenhet (fördelas mellan barn och utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen och socialnämnden)
575 tkr
Del av driftskostnad mottagningsenheten, (fördelas mellan barn och
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och socialnämnden)
3 000 tkr/år
Lokaler Vetlanda Lärcenter, tekniska nämnden,
2 000 tkr
Lokaler Njudungsgymnasiet, tekniska nämnden,
2 200 tkr
Yrkesinriktad SFI, barn och utbildningsnämnden
1 000 tkr/år
Aktieägartillskott Witalabostäder, kommunstyrelsen,
500 tkr
Bidrag till lokalhyra Pauliströms gamla skola, kultur och fritidsnämnden
27 tkr
Samordnare ideella insatser, kultur och fritidsnämnden
300 tkr/år
(2016 och 2017)
Utökad bemanning fritidsgården Zonen, kultur och fritidsnämnden.
255 tkr/år
(2016 t.o.m. 2018)
Administratör för återsökning från migrationsverket, socialförvaltningen 430 tkr/år.
De båda första punkterna beslutades av kommunfullmäktige 2016-05-18, § 55.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun fick i slutet av 2015 ett tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning.
Regeringen har inte reglerat användning och ändamål. Respektive kommun bestämmer
själv hur man vill disponera bidraget. Det finns inte något återredovisningskrav av
stödet. Kommunfullmäktige har beslutat delegera till kommunstyrelsen, respektive
kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om medlens fördelning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation upp till 500 tkr per åtgärd. Det tillfälliga
statsbidraget uppgår till totalt 32 000 tkr.
Arbetsutskottets förslag
Det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande fördelas enligt följande:
Inventarier mottagningsenhet (fördelas mellan barn och utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen och socialnämnden)
1000 tkr
Del av driftskostnad mottagningsenheten, (fördelas mellan barn och
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och socialnämnden)
3 000 tkr/år
Lokaler Vetlanda Lärcenter, tekniska nämnden,
2 000 tkr
Lokaler Njudungsgymnasiet, tekniska nämnden,
2 200 tkr
Yrkesinriktad SFI, barn och utbildningsnämnden
1 000 tkr/år
Aktieägartillskott Witalabostäder, kommunstyrelsen,
500 tkr
Bidrag till lokalhyra Pauliströms gamla skola, kultur och fritidsnämnden
27 tkr

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0098

Samordnare ideella insatser, kultur och fritidsnämnden
300 tkr/år
(2016 och 2017)
Utökad bemanning fritidsgården Zonen, kultur och fritidsnämnden.
255 tkr/år
(2016 t.o.m. 2018)
Administratör för återsökning från migrationsverket, socialförvaltningen 430 tkr/år.

Utdrag:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Åse-Lott Andersson
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0173

Remissyttrande över ”Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Ärendebeskrivning
Trafikverket har översänt förslag till åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard för yttrande senast
den 1 juni 2016.
Remissen av åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard sker i två steg. Denna remiss är det första steget där
remissinstanserna har möjlighet att lämna synpunkter på inriktning och enskilda förslag.
Tekniska nämnden har upprättat förslag till yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2016-05-26 § 48.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande godkänns.

Utdrag:
Trafikverket
Tekniska nämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0175

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Lättebo 1:4, 1:114 och 1:67
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun säljer del av fastigheten Vetlanda Lättebo 1:4, 1:114 och 1:67,
ca 2800 kvadratmeter till Witalabostäder AB för ett pris av 300 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpeavtal har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Witalabostäder
AB såsom köpare avseende del av Vetlanda Lättebo 1:4, 1:114 och 1:67.
Avtalet innebär att Vetlanda kommun överlåter och säljer till köparen de delar av
fastigheten Vetlanda Lättebo 1:4, 1:114 och 1:67, ca 2800 kvadratmeter som
snedstreckats på bifogad karta.
Köpeskillingen är 300 000 kr.
Avtalet gäller under förutsättning att områdets nya detaljplan vinner laga kraft.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunstyrelsen i Vetlanda
godkänner det.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun säljer del av fastigheten Vetlanda Lättebo 1:4, 1:114 och 1:67,
ca 2800 kvadratmeter till Witalabostäder AB för ett pris av 300 000 kr.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Nils-Erik Olofsson (S) och Jan Johansson (VF)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Witalabostäder AB
Lantmäteriet
GIS Göran Sollin
Tekniska kontoret
Sven-Åke Karlsson
Ekonomikontoret

Just sign
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Dnr 2016/KA0065

Yttrande över kommunrevisionens granskning ”Granskning av
styrning och uppföljning av grundskolan”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över granskningsrapporten ”Granskning av styrning och
uppföljning av grundskolan” godkänns.
Ärendebeskrivning
Granskningsrapporten ”Granskning av styrning och uppföljning av grundskolan”
föreligger i bilaga.
Kommunrevisionen har begärt kommunstyrelsens synpunkter senast den 10 juni 2016.
Kommunrevisionen konstaterar att Vetlanda kommun under de senaste åren arbetat
aktivt och vidtagit flera åtgärder för att uppnå en ökad måluppfyllelse. Detta är en
långsiktig satsning som har goda möjligheter att ge resultatförbättring på sikt. Det visar
att det finns höga ambitioner och ett långsiktigt perspektiv från politikens sida, vilket är
en viktig förutsättning för framgång.
Den sammanfattande bedömningen är att skol- och barnomsorgsförvaltningen
genomfört ett stort antal förändringar för att utveckla det systematiska kvalitets- och
analysarbetet. Kommunrevisionen ger förslag på fortsatt utveckling i åtta punkter,
bilaga.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger också i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över granskningsrapporten ”Granskning av styrning och
uppföljning av grundskolan” godkänns.

Utdrag:
Kommunrevisionen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ernst & Young AB

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-25 och 2016-05-09.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2016-04-20.
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Dnr

Delgivningar
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

Kemikaliesmart förskola- rutiner för dig som jobbar i förskolan
Region Jönköpings län: Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF,
2016-01-14
Höglandets kommunalförbund: Sammanträdesprotokoll 2016-05-20
Vetab: Styrelseprotokoll 2016-04-14
Vetlanda Industrilokaler: Sammanträdesprotokoll 2016-04-15
Witalabostäder AB: Sammanträdesprotokoll 2016-04-14
Vetlandamuttern Fastighet AB 2016-04-15
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Fröderyd 2:3
och Fröderyd 1:5 i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA161
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om miljöpåverkan för väg 31 JönköpingVetlanda, anslutning Nydala handelsområde Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0167
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning –
Vetlanda Lärcentrum
Dnr 2016/KA0091

Just sign
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Dnr 2015/KA0457

Tack
Kommunstyrelsens beslut
Tackbrevet läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ett tackbrev har kommit in från Bengt Isaksson, mottagare av en stjärna på ”Hedersplats
Vetlanda” där han framför sitt hjärtliga tack för utmärkelsen.
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Dnr 2016/KA0160

Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser i
Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Plan för hantering av allvarlig och extradordinära händelser i Vetlanda kommun antas.
Ärendebeskrivning
Förslag till plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser i Vetlanda
kommun föreligger i bilaga.
Kommunfullmäktige är enligt lag skyldig att en gång per mandatperiod fastlägga en plan
för hur kommunen ska förbereda sig för att hantera extraordinära händelser. Syftet med
planen är att säkerställa kommunens förmåga att hantera allvarliga och extraordinära
händelser. Vid allvarliga händelser, kriser eller extraordinära händelser som påverkar
kommunen upprättas en särskild krisorganisation. Om en allvarlig händelse inträffar som
inte definieras som extraordinär används delar av krisorganisationen men styrs av
ordinarie politisk ledning.
Krisledningsnämnden som är kommunstyrelsen har vid en kris det övergripande totala
politiska ansvaret. Den så kallade basgruppen är en permanent grupp som i den dagliga
verksamheten har till uppgift att följa omvärlden i syfte att identifiera krishändelser. Om
en sådan skulle inträffa ska gruppen i ett tidigt skede göra en preliminär
lägesbedömning och vid behov initiera händelsegruppen som sedan utgör ledningen för
händelsen. Händelsegruppen består av basgruppen inklusive personer som är berörda
av varje specifik händelse. Händelsegruppen kan vid behov stöttas av staben.
Krisledningsgruppen som är kommunens ledningsgrupp (KLG) har till uppgift att följa
händelsen via händelsegruppen samt utgöra stöd till krisledningsnämnden
(kommunstyrelsen).
Till den upprättade planen finns en rad bilagor innehållande lagar och reglemente,
checklistor, instruktioner och mallar, rutiner för kommunikation, bemannings- och
larmlistor, kontaktuppgifter till organisationer, myndigheter och närliggande kommuner,
verksamhetsplan för övning och utbildning, rutiner för VMA samt plan för lokaler vid kris
och sambandsplan vid kris.
Utbildning för berörda kommer att genomföras den 7 september 2016.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta plan för hantering av allvarlig och extradordinära
händelser i Vetlanda kommun.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
----------------------
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Dnr 2016/KA0018

Utökad samverkan mellan Vetlanda och Sävsjö kommuner inom det
kommunaltekniska området
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Förslag till Rörelseöverlåtelseavtal för Vatten- och avloppsverksamhet samt
Renhållningsverksamhet i Sävsjö Kommun enligt bilaga 1godkänns.
2. Förslag till Bolagsordning för Sävsjö Energi AB enligt bilaga 2 godkänns.
3. Förslag till Aktieägaravtal för Sävsjö Energi AB enligt bilaga 3 godkänns.
4. Personal inom VA i Sävsjö Kommun (6 personer) enligt LAS bereds tillfälle att
övergå till anställning i Vetab fr.o.m. 2017-01-01.
5. Personal inom Sävsjö Energi AB (11personer) enligt LAS bereds tillfälle att övergå till
anställning i Vetab fr.o.m. 2017-01-01.
6. Förslag till ändring av företagsnamn från Sävsjö Energi AB till Njudung Energi Sävsjö
AB fr.o.m. 2017-01-01 godkänns.
7. Förslag till ändring av företagsnamn från Vetlanda Energi och Teknik AB till Njudung
Energi Vetlanda AB fr.o.m. 2017-01-01 godkänns.
8. Förslag till ändring av företagsnamn från Vetab Elnät AB till Njudung Vetlanda Elnät
AB fr.o.m. 2017-01-01 godkänns.
9. Förslag till ändring av företagsnamn från Avfallskemi Sydost AB till Njudung
Avfallshantering AB fr.o.m. 2017-01-01 godkänns.
10. Förslag att utöka styrelsen för Vetlanda Energi och Teknik AB med en ledamot och
en suppleant, fr.o.m. 2017-01-01 och fram t.o.m. ordinarie årsstämma 2019, genom
att välja in de av Sävsjö Kommunfullmäktige nominerade, godkänns.
11. Förslag till Bolagsordning för Vetlanda Energi och Teknik AB enligt bilaga 4
godkänns.
Ärendebeskrivning
Under 2013 tog fullmäktige i Sävsjö och Vetlanda kommuner beslut om en gemensam
avsikt att över tid skapa ett närmare samarbete inom flera kommunaltekniska områden
bland annat renhållning och vatten och avlopp. Samarbetet har därefter utvecklats och
organisationerna är idag nära sammankopplade med bland annat gemensamma chefer.
Samarbetet är till nytta för båda parter men behöver formaliseras för att minska
sårbarheten, öka stabiliteten och på ett effektivt sätt säkra tillgången till
specialistkompetens. Ett förslag har därför utarbetats om ett mer formaliserat
samarbete med Sävsjö kommun innebärande i huvudsak följande:
Sävsjö kommun flyttar sin verksamhet inom vatten och avlopp och renhållning,
innefattande anläggningar och driften av dessa från den kommunala förvaltningen över
till Sävsjö Energi AB. För att kunna hantera driften av verksamheten på ett enkelt,
rationellt och kostnadseffektivt sätt föreslås att VA-personal från Sävsjö kommun samt
personal på Sävsjö Energi AB flyttas över till Vetab. Därmed föreslås Vetab sköta driften
av Sävsjö Energi AB:s samtliga verksamheter och anläggningar och samarbetet kommer
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att regleras i ett aktieägaravtal och samarbetsavtal. I samband med överflyttningen av
vatten och avlopp och renhållning föreslås Vetab och Sävsjö Energi AB att byta
bolagsnamn till Njudung Energi Vetlanda AB respektive Njudung Energi Sävsjö AB, för att
på det sättet arbeta under ett gemensamt varumärke, Njudung Energi.
Samtliga handlingar förknippade med ärendet föreligger i bilaga:
Rörelseöverlåtelseavtal
Aktieägaravtal avseende Njudung Energi Sävsjö AB
Bolagsordning för Njudung Energi Sävsjö AB
Bolagsordning för Njudung Energi Vetlanda AB
Skiss över bolagsstrukturen.
Den nya organisationen ska gälla från och med 1 januari 2017.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktig föreslås besluta följande:
12. Förslag till Rörelseöverlåtelseavtal för Vatten- och avloppsverksamhet samt
Renhållningsverksamhet i Sävsjö Kommun enligt bilaga 1godkänns.
13. Förslag till Bolagsordning för Sävsjö Energi AB enligt bilaga 2 godkänns.
14. Förslag till Aktieägaravtal för Sävsjö Energi AB enligt bilaga 3 godkänns.
15. Personal inom VA i Sävsjö Kommun (6 personer) enligt LAS bereds tillfälle att
övergå till anställning i Vetab fr.o.m. 2017-01-01.
16. Personal inom Sävsjö Energi AB (11personer) enligt LAS bereds tillfälle att övergå till
anställning i Vetab fr.o.m. 2017-01-01.
17. Förslag till ändring av företagsnamn från Sävsjö Energi AB till Njudung Energi Sävsjö
AB fr.o.m. 2017-01-01 godkänns.
18. Förslag till ändring av företagsnamn från Vetlanda Energi och Teknik AB till Njudung
Energi Vetlanda AB fr.o.m. 2017-01-01 godkänns.
19. Förslag till ändring av företagsnamn från Vetab Elnät AB till Njudung Vetlanda Elnät
AB fr.o.m. 2017-01-01 godkänns.
20. Förslag till ändring av företagsnamn från Avfallskemi Sydost AB till Njudung
Avfallshantering AB fr.o.m. 2017-01-01 godkänns.
21. Förslag att utöka styrelsen för Vetlanda Energi och Teknik AB med en ledamot och
en suppleant, fr.o.m. 2017-01-01 och fram t.o.m. ordinarie årsstämma 2019, genom
att välja in de av Sävsjö Kommunfullmäktige nominerade, godkänns.
22. Förslag till Bolagsordning för Vetlanda Energi och Teknik AB enligt bilaga 4
godkänns.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Helena Stålhammar (C) och
Dan Ljungström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
-----------------------
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Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten – Kristinelund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Föreslaget verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Kristinelund fastställs.
”Principer och hantering av uppdelning av anläggningsavgiften för arrendeinnehavare
utan säkerhet” godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till nytt verksamhetområde för vatten och spillvatten, Kristinelund föreligger i
bilaga.
Idag sker spillvattenrening genom enskilda anläggningar och uppsamling i slutna tankar.
Utredning har visat att flera av de enskilda anläggningarna är undermåliga och närheten
mellan enskilda avloppsanläggningar och enskilda dricksvattentäkter gör att det kan
finnas risk att drickvattnet förorenas.
Den samlade bebyggelsen utgörs av 128 arrendestugor samt 8 fastigheter med hus.
Förslaget till nytt verksamhetsområde har tagits fram i samråd med berörda fastighetsoch stugägare.
Anslutningen av området finansieras med anslutningsavgift enligt gällande taxa vid
upprättandet av förbindelsepunkt. Sträckingen framgår av bifogad karta.
Ett stort antal av de nya anslutningarna utgörs av arrendestugor som ska likställas med
fastighet. Eftersom arrendeformen inte möjliggör att göra inteckningar i arrendestugan
kan det uppstå betalningssvårigheter. Vetab har därför tagit fram ett förslag på principer
och hantering av arrendeinnehavare som inte kan betala anläggningsavgiften, bilaga.
Skrivelse har inkommit från stugägarna Gunnar och Birgitta Nordfeldt, bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa föreslaget verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Kristinelund samt godkänna ”Principer och hantering av uppdelning av
anläggningsavgiften för arrendeinnehavare utan säkerhet”.
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Mål och budget 2017-2019 inklusive vision samt investeringsplan
2017-2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till mål och budget 2017-2019 inklusive vision samt investeringsplan 2017-2021
godkänns enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Budgetberedningens förslag avseende mål och vision inklusive Helena Stålhammars
tilläggsyrkande avseende fullmäktiges mål 3.
De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin ska gälla i alla lägen.
Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2017 enligt bilagt förslag,
externa nettokostnader 1 419 200 tkr.
Budgetramarna justeras efter att lönerevisioner avseende 2016 respektive 2017 är
klara.
Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2017 till 21,51%.
Låneram 50 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
lnvesteringsbudget 2017 - 2021 enligt bilagd sammanställning. För år 2017 uppgår
investeringsvolymen till 116 625 tkr.
Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla
sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.
Anslaget till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2017 till 28 596 tkr.
Anslaget till Höglandets Kommunalförbund fastställs för år 2017 till 2 249 tkr.
Kommunrevisionen tilldelas för år 2017 en budget på 1 176 tkr.
Inom ramen för kommunstyrelsen ska 1,0 tjänst för landsbygdsutvecklare samt
65 tkr i ökat anslag för Nuvab rymmas. I ram för barn- och utbildningsnämnden ska
150 tkr avsättas för arbetskläder i förskola. I ram för teknisk nämnd ska 1,0 tjänst
för fysisk planerare samt merkostnader för slopad p-avgift rymmas.
Ett avkastningskrav ges till Vetab på 2 500 tkr, där 2 000 tkr avser
bredbandsutbyggnad i icke kommersiella områden samt 500 tkr avser finansiering
av infartsskyltar.
Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft uppdraget att utarbeta förslag till mål och budget
2017-2019 inklusive vision samt investeringsplan 2017-2021. Arbetet har resulterat i ett
gemensamt förslag från S och VF.
Samverkan med de fackliga organisationerna har ägt rum, inga synpunkter framfördes.
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Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna följande förslag till mål och budget 2017-2019
inklusive vision samt investeringsplan 2017-2021:
1.
2.
3.

Budgetberedningens förslag avseende mål och vision.
De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen.
Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2017 enligt bilagt förslag,
externa nettokostnader 1 419 200 tkr.
4. Budgetramarna justeras efter att lönerevisioner avseende 2016 respektive 2017 är
klara.
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2017 till 21,51%.
6. Låneram 50 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
7. lnvesteringsbudget 2017 - 2021 enligt bilagd sammanställning. För år 2017 uppgår
investeringsvolymen till 116 625 tkr.
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla
sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.
9. Anslaget till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2017 till 28 596 tkr.
10. Anslag till Höglandets Kommunalförbund fastställs för år 2017 till 2 249 tkr.
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2017 en budget på 1 176 tkr.
12. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag, men med följande två
tilläggsyrkanden:
1.

2.

I ramen för kommunstyrelsen ska 1,0 tjänst för landsbygdsutvecklare samt 65 tkr i
ökat anslag för Nuvab rymmas. I ram för barn- och utbildningsnämnden ska 150 tkr
avsättas för arbetskläder i förskolan. I ram för tekniska nämnden ska 1,0 tjänst för
fysisk planerare samt merkostnader för slopad p-avgift rymmas.
Ett avkastningskrav ges till Vetab om 2 500 tkr, där 2 000 tkr avser
bredbandsutbyggnad i icke kommersiella områden samt 500 tkr avser finansiering
av infartsskyltar.

Carina Strömbäck (V) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
Helena Stålhammar (C) föreslår att ”hemsjukvård” läggs till i uppräkningen i fullmäktiges
mål 3 så att det får följande lydelse:
”Brukarnöjdhet i hemtjänst/särskilt boende/funktionshinderomsorg/hemsjukvård/socialtjänst/kultur och fritid ska vara minst 93 %.”
Dan Ljungström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag beträffande driftbudget (punkt 3),
tillstyrker även investeringsbudgeten (punkt 7) men med tillägget att 1 000 tkr tillförs
tekniska nämnden för ”gator, parker och torg”.
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Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag och Helena Stålhammars
tilläggsyrkande.
Klas Håkanson (M) tillstyrker Dan Ljungströms förslag.
Ingemar Sturesson (KD) föreslår en utökning av den totala driftbudgetramen med
ytterligare 20 000 tkr till 1 439 200 tkr fördelat på tekniska nämnden 4 000 tkr, vård- och
omsorgsnämnden 8 000 tkr och barn- och utbildningsnämnden 8 000 tkr.
För att finansiera utökningen föreslås en skattehöjning med 40 öre till 21,91 % för 2017.
Carina Bardh (M) tillstyrker Dan Ljungströms förslag samt Helena Stålhammars
tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen enligt följande:
Arbetsutskottets förslag punkt 1, inklusive Helena Stålhammars tilläggsyrkande,
vilket han finner kommunstyrelsen besluta tillstyrka.
Ordförande ställer proposition på punkt 3 i arbetsutskottets förslag och Ingemar
Sturessons förslag att höja driftbudgetramarna med ytterligare totalt 20 000 tkr.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på punkt 7 i arbetsutskottets förslag och
Dan Ljungströms förslag att tillföra tekniska nämnden ytterligare 1 000 tkr.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för arbetsutskottets förslag. Nej-röst för Dan Ljungströms förslag.
Ordföranden ställer proposition på Henrik Tvarnös tilläggsförslag 1, vilket han finner
kommunstyrelsen besluta tillstyrka.
Ordföranden ställer proposition på Henrik Tvarnös tilläggsförslag 2, vilket han finner
kommunstyrelsen besluta tillstyrka.
Avslutningsvis ställer ordföranden proposition på resterande punkter i arbetsutskottets
förslag, det vill säga punkterna 2, 4-6 och 8-12, vilka han finner kommunstyrelsen
besluta tillstyrka.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka arbetsutskottets
förslag.
--------------------
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Särskilt ägardirektiv till Witalabostäder AB angående
ungdomsbostäder
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Särskilt ägardirektiv till Witalabostäder AB fastställs enligt följande:
Små lägenheter byggs för att ge möjlighet för ungdomar att etablera sig på
bostadsmarknaden. Som ett led för att uppfylla detta ska lägenheter byggas i kvarteret
Vildvinet där del av beståndet, 15-20 lägenheter anpassas för att fungera som
steg 2-boende för ensamkommande ungdomar. När lägenheterna inte behövs som steg
2-boende hyrs de ut som vanliga lägenheter.
Vid behov uppförs lokaler för HVB med 8-12 platser i Landsbro. Lägenheterna tillförs
bostadsmarknaden när de inte behövs som HVB.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har behov av ytterligare lägenheter, inte minst för ungdomar som
inte sen tidigare är etablerade på bostadsmarknaden. Detta tillskott på lägenheter är
långsiktigt positivt för Vetlandas utveckling.
Under 2015 anvisades 124 ensamkommande barn till Vetlanda kommun och kommunen
driver idag 8 HVB-hem. Boendeverksamheten är organiserad i tre steg, där ungdomarna
succesivt tränas att klara ett självständigt liv. Socialnämnden har tydligt påtalat behovet
av lämpliga lägenheter, framförallt när det gäller steg 2 i boende kedjan. Beroende på
hur stor tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn blir bör beredskap finnas för
snabb byggnation även av steg 1-boende. Witalabostäder AB får därför uppdraget att
bygga lägenheter i kvarteret Vildvinet. Del av byggnationen anpassas för steg 2-boende
för ensamkommande flyktingbarn.
Byggnation av steg 1-boende i Landsbro är positivt men det kan innebära behov av
nedskrivning när lägenheterna tillhandahålls den privata marknaden. Det innebär att
ägaren kan behöva täcka nedskrivningen med ägartillskott. Det är svårt att bedöma
behovet. Witalabostäder AB finansierar byggnationen genom lån, vilket kräver utökad
borgen. Witalabostäder återkommer med en begäran om utökad borgen när kalkylen
för projektet är klar.
Abetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa särskilt ägardirektiv till Witalabostäder AB enligt
följande:
Små lägenheter byggs för att ge möjlighet för ungdomar att etablera sig på
bostadsmarknaden. Som ett led för att uppfylla detta ska lägenheter byggas i kvarteret
Vildvinet där del av beståndet, 15-20 lägenheter anpassas för att fungera som steg 2boende för ensamkommande ungdomar. När lägenheterna inte behövs som steg 2boende hyrs de ut som vanliga lägenheter.
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Vid behov uppförs lokaler för HVB med 8-12 platser i Landsbro. Lägenheterna tillförs
bostadsmarknaden när de inte behövs som HVB.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Klas Håkanson (M),
Nils-Erik Olofsson (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Ansökan om kommunal lantmäterimyndighet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ansökan om att bli kommunal lantmäterimyndighet godkänns.
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har på uppdrag av kommunledningen utrett förutsättningarna för att
bilda en kommunal lantmäterimyndighet. Förslag till ansökan om kommunal
lantmäterimyndighet har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna ansökan om att bli kommunal
lantmäterimyndighet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C ), Nils-Erik Olofsson (S),
Klas Håkanson (M) och Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 95

Sammanträdesdatum

Sida

2016-06-01

25 (25)

Dnr 2015/KA0419

Svar på motion om stadsbusstrafik i Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Den 13 november 2015 lämnade Helene Läck (V) och Almuth Holmqvist (MP) in en
motion om stadsbusstrafik i Vetlanda och med förslaget att Vetlanda kommun
tillsammans med regionens kollektivtrafik undersöker möjligheterna att etablera
stadsbusstrafik i Vetlanda.
Motionen remitterades till kommunkansliet för yttrande. Förslag till svar på motionen
föreligger i bilaga.
Före 2005 hade Vetlanda centralort en ganska omfattande tätortstrafik men dessvärre
väldigt få resenärer. Jönköpings Länstrafik meddelande därför 2005 att de inte var
beredda att fortsätta köra trafik med så dålig kostnadstäckning. Antalet turer
reducerades därför för att i december 2015 helt läggas ner. Förhandlingar fördes med
Jönköpings Länstrafik inför beslutet 2015, vilket resulterade i en ny linje, benämnd linje
80, som kör från Vetlanda Resecentrum till Bäckseda under vardagar. Bedömningen är
att tätortstrafik enligt den modell som kördes fram till 2005 är inte sannolikt att den
återinförs, eftersom resandeunderlaget i Vetlanda visat sig vara alltför lågt.
Vetlanda hade 2015 ca 3 400 resenärer att jämföras med Nässjö som hade 150 000
resenärer före projektet med tätare turer genomfördes. Länstrafiken har därför valt att
utveckla tätortstrafiken i de centralorter där man uppfattar att det finns en potential att
öka antalet resande.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Yrkanden
Dan Ljungström (C), Carina Strömbäck (V), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S) och
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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