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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-17.20

Beslutande

Henrik Tvarnö (S), ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Dan Ljungström
(C), (§ 43-56) kl. 14.45-17.20, Helena Stålhammar (C ), Klas Håkanson (M),
Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD), Björn Fälth (SD) och
Carina Strömbäck (V), (§ 39-54) kl. 14.00-17.00.

Tjänstgörande
ersättare

Camilla Stenlöv (S), (§ 55-56) kl. 17.00-17.20, Anders Bengtsson (M),
(§ 39-42) kl. 14.00-15.00.

Ersättare

Camilla Stenlöv (S),(§ 39-54) kl. 14.00-17.00, Martina Jansson (S), Anders
Gustavsson (VF), Tommy Glans (VF), Anders Bengtsson (M), (§ 43-56)
kl. 15.00-17.20, Arne Larsson (SD) och Sven-Eric Lilliequist (L).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Lotta Bynert (§ 39), Andreas Eliasson (§ 39-55),
Peter Lundgren (§ 39-40), Sven-Åke Karlsson (§ 39-47), Christina Carlson,
Anna-Lena Krohn (§ 43), Tommy Bohman (§ 43), Bengt Ericsson (§ 43),
Laszlo Palfi (§ 46-50), Eva-Marie Tikkanen (§ 46-50), Gunnar Elmeke
(§ 50-55), Pär-Olof Högstedt (§ 50-55), Ola Rosander (§ 50-52), Jonny
Palmkvist (§ 48-56) och Helen Jonsson (§ 48-56).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Lars Brihall (VF) och Carina Bardh (M)

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunkansliet
Sekreterare

Paragraf 39-56

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Lars Brihall

Carina Bardh

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-04-06

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2016/KA0074

Kommunarkivets årsrapport 2015 samt justering i ”Införande av
verksamhetsbaserad arkivredovisning”
Kommunstyrelsens beslut
Årsrapport 2015 från kommunarkivet godkänns, liksom de justeringar som gjorts i
”Införande av verksamhetsbaserad arkivredovisning” enligt bilaga.
Vetlanda kommun ska använda klassificeringsstrukturen KLASSA.
Ärendebeskrivning
Kommunarkivets årsrapport 2015 föreligger i bilaga.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Vetlanda kommun och varje år görs en
beskrivning över det arbete som genomförts under det gångna året samt en beskrivning
av de arbetsuppgifter som ska genomföras under det kommande året, i detta fall 2016.
Under förra året beslutade arkivmyndigheten att införa verksamhetsbaserad
arkivredovisning. Ett förslag till justering i det arbetet har genomförts och framgår också
av bilaga.
Man kan konstatera att e-samhället ställer nya krav på arkivverksamheten. Vi går från
pappershandlingar till digitala handlingar och det kräver ett nytt sätt att redovisa
arkivet. Ett e-arkiv ställer krav på ny klassificeringsstruktur som styr hur vi bevarar och
ordnar våra arkivhandlingar.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreslår tillsammans med Riksarkivet ett system
benämnt KLASSA. Den valda klassificeringsstrukturen har också inverkan på hur vi
bedriver verksamhetsutveckling i kommunen. När beslut fattades om att införa
verksamhetsbaserad arkivredovisning var ambitionen hög. Det har dock visat sig att vi
inte klarar av att arbeta med detta på det sätt och i den utsträckning som krävs, därav
förslaget till revidering av planen.
Arbetsutskottets förslag
Årsrapport 2015 från kommunarkivet godkänns, liksom de justeringar som gjorts i
”Införande av verksamhetsbaserad arkivredovisning” enligt bilaga.
Vetlanda kommun ska använda klassificeringsstrukturen KLASSA.

Utdrag:
Centralarkivet
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Dnr 2016/KA0046

Samrådsyttrande över förslag till upphörande av underhåll på
järnvägssträckan Kvillsfors-Järnforsen, bandel 872
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Ärendebeskrivning
Trafikverket föreslår att underhållet på järnvägssträckan Kvillsfors-Järnforsen upphör.
Vetlanda kommun har möjlighet att under samrådstiden lämna synpunkter på förslaget.
Samrådstiden pågår till och med 15 april 2016.
Förslaget innebär att underhållet upphör den 10 december 2016 och samtidigt stängs
spåret för trafik. Beslut om nedläggning av den aktuella järnvägssträckan kan fattas
tidigast tre år efter det att beslut om upphörande av underhåll fattats. Beslut om att
upplåta den aktuella järnvägssträckan med nyttjanderätt kan fattas efter beslut om
upphörande av underhåll. Den nu aktuella sträckan har sedan 2000 periodvis trafikerats
med enstaka godståg.
Hultsfreds kommun har varit i kontakt med Plannja AB i Järnforsen. Från företagets sida
ser man ingen användning av banan just nu och inte heller inom överskådlig framtid.
Vetlanda kommun beklagar att Trafikverket föreslår att upphöra med underhåll på den
aktuella sträckan Kvillsfors-Järnforsen. Bandelen är i brukbart skick, men för närvarande
saknas efterfrågan att transportera gods på banan. På sikt kan det emellertid uppstå ett
behov av godstransporter och ur miljösynpunkt skulle det vara en fördel om man kunde
nyttja järnvägssträckan till och från industrierna i Järnforsen, Pauliström och Kvillsfors.
Idag sker ett stort antal transporter till dessa arbetsplatser på väg.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande godkänns.

Utdrag:
Trafikverket
Hultsfreds kommun
Peter Lundgren
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Dnr 2016/KA0104

Kommunstyrelsens bokslut 2015
Kommunstyrelsens beslut
Bokslut 2015 för kommunstyrelsens egen verksamhet godkänns med den justering att
1:a meningen under rubriken Upphandling får följande lydelse:
”Enligt beslut tilldelades måltidsservice 500 tkr extra till budget 2015 för att utöka
inköpen av närproducerade/ekologiska varor”.
Ärendebeskrivning
Bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter föreligger i bilaga. Texterna är något
utförligare än i det samlade bokslutet för hela kommunen.
Arbetsutskottets förslag
Bokslut 2015 för kommunstyrelsens egen verksamhet godkänns.
Yrkanden
Carina Bardh (M) föreslår att 1:a meningen under rubriken Upphandling på sidan 3 får
följande lydelse:
”Enligt beslut tilldelades måltidsservice 500 tkr extra till budget 2015 för att utöka
inköpen av närproducerade/ekologiska varor”.
Jan Johansson (VF), Björn Fälth (SD), Lars Brihall (VF) och Helena Stålhammar (C)
tillstyrker Carina Bardhs förslag.

Utdrag:
Ekonomikontoret
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Dnr 2016/KA0109

Bokslutsprognos per den 29 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 29 februari 2016 läggs till handlingarna.
Nämnderna uppmanas att se över intäkter och kostnader för att kunna vidta rätt
åtgärder i syfte att klara budget 2016 inom tilldelad ram.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 29 februari 2016 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet före ianspråktagande av utvecklingsreserven uppgår till
- 9,7 mnkr och efter ianspråktagande av utvecklingsreserven till - 10,5 mnkr. Totalt
redovisar nämnderna en budgetavvikelse på – 21 mnkr. Tekniska nämnden förväntas
överskrida budgeten med 1,2 mnkr till följd av framför allt bostadsanpassningsbidraget.
Vård- och omsorgsnämnden har till följd av bl.a. hög sjukfrånvaro prognostiserat ett
resultat på – 13 mnkr. Socialnämnden beräknas överskrida budgeten med 6,6 mnkr, i
huvudsak till följd av placeringskostnader avseende såväl barn och unga som vuxna.
Måltidsservice räknar också med ett överskridande till följd av förseningar avseende
gymnasieköket. Ekonomikontoret får ett överskott framför allt till följd av lägre
försäkringskostnader.
Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 100 mnkr + en ombudget på 20 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 29 februari 2016 läggs till handlingarna.

Utdrag:
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-22 och 2016-03-07.
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.
i.
j.
k.

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till kameraövervakning Pauliströms/Järnforsens MCK
Dnr 2016/KA0025
Höglandets Räddningstjänstförbund: Styrdokument krisberedskap Nässjö och
Vetlanda kommuner, 2015-2018.
Dnr 2016/KA0084
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion enl.
12 kap 9 § miljöbalken på fastigheten Rösa 3:1,Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0071
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om samråd enl. 12 kap 6 § miljöbalken,
underhållsåtgärder på bro 6-307-1,Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0078
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enl. 12 kap 6 § miljöbalken om förläggning
av kabel mellan Granshult 3:4 och Granshult 3:11i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0066
SRF Jönköpings län: Skrivelser om LSS-ledsagning, internetvanor m.m.
Dnr 2016/KA0096
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion enl.
12 kap 9 § miljöbalken på fastigheten Lygneshult 1:26, Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0062
Protokoll från sammanträde med Kommunala pensionärsrådet 2016-02-23
Protokoll från sammanträde med styrelsen för Witalabostäder AB 2016-01-26.
Protokoll från sammanträde med styrelsen för Vetlanda muttern fastighets AB
2016-01-22.
Protokoll från sammanträde med styrelsen för Vetlanda Industrilokaler 2016-01-22.
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Dnr 2016/KA0076

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Brogård 5:1 och Vetlanda
Kråkegård 1:9
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun säljer delar av fastigheten Vetlanda Brogård 5:1 och Vetlanda
Kråkegård 1:9, ca 3 400 m², säljs till Hydal Property AB till ett pris av 340 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpeavtal har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Hydal Property AB
såsom köpare, avseende del av fastigheten Vetlanda Brogård 5:1 och Vetlanda
Kråkegård 1:9, bilaga.
Avtalet innebär bland annat att Vetlanda kommun överlåter del av Vetlanda Brogård 5:1
och Vetlanda Kråkegård 1:9 till Hydal Property AB till en köpeskilling av 340 000 kr.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
det.
Köparen har sedan tidigare option på nämnda markområde fram till 2016-06-30.
Hydal Property AB planerar att på två till tre års sikt bygga till sin anläggning med
ytterligare en industrihall. Köpet görs för att säkra mark för investeringen.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna försäljning av delar av fastigheten Vetlanda
Brogård 5:1 och Vetlanda Kråkegård 1:9, ca 3 400 m², till Hydal Property AB till ett pris av
340 000 kr.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M) och
Klas Håkanson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0101

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Östanå 3:1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun säljer del av fastigheten Vetlanda Östanå 3:1, ca 10 000 kvm till
Martin Danielssons Åkeri AB för ett pris av 850 000 kr. Köparen får också option på
ca 6 500 kvm på intilliggande mark. Optionens längd är t.o.m. 2017-12-31.
Ärendebeskrivning
Köpeavtal har upprättats mellan Vetlanda kommun, såsom säljare och Martin
Danielssons Åkeri AB, såsom köpare avseende del av fastigheten Vetlanda Östanå 3:1, ca
10 000 kvm som snedstreckats på bifogad karta.
Köpeskillingen är 850 000 kronor.
Köparen har dessutom option på ca 6 500 kvm som rutmarkerats på bifogad karta.
Optionstidens längd är t.o.m. 2017-12-31.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige i Vetlanda
godkänner det.
Parterna är vidare överens om att kommunen köper ca 3 700 kvm av köparens
nuvarande fastighet när fastighets- och bolagsbildningen är klar för densamma.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun säljer del av fastigheten
Vetlanda Östanå 3:1, ca 10 000 kvm till Martin Danielssons Åkeri AB för ett pris av
850 000 kr. Köparen får också option på ca 6 500 kvm på intilliggande mark. Optionens
längd är t.o.m. 2017-12-31.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Klas Håkanson (M),
Carina Bardh (M), Björn Fälth (SD), Nils-Erik Olofsson (S) och Lars Brihall (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0102

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Norrby 3:1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun säljer del av fastigheten Vetlanda Norrby 3:1, kv. Kolkojan till
Fastina Fastigheter Hus 8 AB för ett pris av 578 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun, såsom säljare och Fastina
Fastigheter Hus 8 AB, såsom köpare avseende del av fastigheten Vetlanda Norrby 3:1,
kv. Kolkojan ca 6 800 kvm som snedstreckats på bifogad karta.
Köpeskillingen är 578 000 kronor.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige i Vetlanda
godkänner det.
Köparen avser att bygga ett affärshus på fastigheten. Priset är reducerat p.g.a. den
geotekniska undersökningen som visar att del av fastigheten har sämre
markförhållanden än en normaltomt. Affärshuset kommer att ha en lokalyta om ca
2 300 kvm.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun säljer del av fastigheten
Vetlanda Norrby 3:1, kv. Kolkojan till Fastina Fastigheter Hus 8 AB för ett pris av
578 000 kr.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johanson (VF), Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M),
Lars Brihall (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Björn Fälth (SD) och Carina Strömbäck (V)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0103

Inköp av grävmaskin - finansieringsbeslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden får en utökad investeringsram under 2016 med 2 200 000 kr.
Den utökade ramen ska användas för att finansiera inköp av en ny grävmaskin.
Ärendebeskrivning
Inom tekniska förvaltningen utförs grävarbeten dels för eget behov men även på
uppdrag åt, i första hand, Vetab. Tidigare har tekniska nämnden ägt en egen
grävmaskinresurs, men denna avyttrades för ett antal år sedan. För att ändå kunna
utföra grävarbeten efter försäljningen genomfördes en upphandling där kommunen nu
hyr en grävmaskin utan förare, vilket medför att verksamheten ändå kunnat fortgå och
förvaltningen har kunnat hålla en god beredskap för arbetsinsatser med kort varsel
Detta hyresavtal löper nu ut och tekniska förvaltningen har sett över alternativet att
antingen fortsätta hyra eller köpa en egen maskin. Den maskin som kan vara aktuell för
inköp bedöms kosta 2,2 mnkr. Finansiering är inte möjlig inom befintlig investeringsram.
Kalkylen visar att det finns en ekonomisk vinst i att själv äga maskinen istället för att
hyra.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2016-03-21, § 26.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska nämnden får en utökad investeringsram under
2016 med 2 200 000 kr. Den utökade ramen ska användas för att finansiera inköp av en
ny grävmaskin.
Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S) och Carina Strömbäck (V) tillstyrker
Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2016/KA0077

Ombudget från 2015 till 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ombudget från 2015 till 2016 avseende driftmedel, totalt 151 636 kr godkänns enligt
bilaga.
Beloppet avser i sin helhet dagligverksamhet Pussel.
Ärendebeskrivning
Förslag till ombudget från 2015 till 2016, avseende driftmedel föreligger i bilaga.
Kommunens verksamhet rymmer en resultatenhet, Daglig verksamhet Pussel.
Verksamheten redovisar vid 2015 års utgång ett resultat om 156 000 kr, vilket föreslås
överföras till 2016.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna ombudget från 2015 till 2016 avseende
driftmedel, totalt 151 636 kr enligt bilaga. Beloppet avser i sin helhet Daglig verksamhet
Pussel.
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Dnr 2016/KA0108

Årsredovisning 2015 för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsen beslut
Ärendet överlämnas i det här skedet till kommunfullmäktige utan yttrande.
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för Vetlanda kommun inklusive bilagorna ”Personalbokslut” samt
”Miljöbokslut” föreligger i bilaga.
Årsredovisning 2015 för hela kommunkoncernen kommer att behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde i maj månad.
Resultatet för Vetlanda kommun 2015 uppgår till 17,6 mnkr.
Investeringsvolymen uppgår till 78,5 mnkr.
Graden av måluppfyllelse bedöms god.
Som kommentar till personalbokslutet kan sägas att ohälsan bland personalen i
Vetlanda kommun ökar, särskilt inom vård- och omsorg. HR-kontoret driver projekt med
syfte att komma tillrätta med problemen kring ohälsan inom olika grupper. Resultatet av
undersökningarna överlämnas till verksamheten som ska vidta åtgärder och därefter
återredovisa till HR-kontoret vilka aktiviteter som genomförts.

Utdrag:
Ekonomikontoret
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Dnr 2015/KA0394

Reglemente för kommunala rådet för funktionshindrade
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunala rådet för funktionshindrade
godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till reviderat reglemente för kommunala rådet för funktionshindrade föreligger i
bilaga.
Kommunala rådet för funktionshindrade upprättade ett förslag till reviderat reglemente
som presenterades för kommunfullmäktige i november 2015. Ärendet återremitterades
emellertid till rådet med uppdraget att se över de begrepp som användes så att de
överensstämmer med socialstyrelsens termbank. Särskilt pekades på begreppen
”funktionshinder”, ”funktionsnedsättning” och ”utvecklingsstörda”.
Vid sammanträde med rådet 2016-03-15 gjordes vissa justeringar mot bakgrund av
motiven för återremissen. Det nu presenterade förslaget innehåller såväl gamla som nya
revideringar.
Beslutsunderlag
Kommunala rådet för funktionshindrade 2016-03-15, § 5.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reviderat reglemente för
kommunala rådet för funktionshindrade.
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Dnr 2016/KA0110

Ägardirektiv till Vetab angående bredbandsutbyggnad på
landsbygden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Särskilt ägardirektiv om ytterligare uppdrag i kommunens bredbandsutbyggnad
fastställs.
Det budgeterade resultatet 2016 sänks med 2 mnkr, motsvarande utdelning från Vetab.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun och de föreningar som ansökt om EU-stöd för bredbandsutbyggnad
på landsbygden har inte fått sina ansökningar beviljade i denna första beslutsomgång.
Det finns många projekt som bedöms mycket angelägna av länsstyrelsen men som ändå
inte bedöms komma att beviljas medel heller i nästa omgång. Samtidigt är behovet av
utbyggnad stort.
Vetlanda kommun har beslutat att med 3 mnkr årligen ur utvecklingsreserven
medfinansiera bredbandsprojekt som beviljats EU-medel. Detta kommer således inte att
vara aktuellt under den närmaste tiden.
Vetab ansvarar för kommunens kommersiella bredbandsutbyggnad. I väntan på att
ytterligare EU-medel finns tillgängliga har Vetabs styrelse beslutat föreslå att bolaget
aktiverar sig för bredbandsutbyggnad enligt bilaga ”Bredbandsutbyggnad landsbygd”.
Vetlanda kommun har i budget 2016 räknar med en utdelning från Vetab på 2 mnkr.
Genom att avstå denna utdelning skulle ekonomiska förutsättningar skapas för Vetab att
hantera föreslagen bredbandsutbyggnad.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2016-02-18, § 7.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa särskilt ägardirektiv om ytterligare uppdrag i
kommunens bredbandsutbyggnad. Budgeterat resultat 2016 sänks med 2 mnkr
motsvarande utdelning från Vetab.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Nils-Erik Olofsson (S),
Helena Stålhammar (C) och Klas Håkanson (M) tillstyrker arbetstutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0111

Ägardirektiv till Witalabostäder AB angående ungdomsbostäder
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Särskilt ägardirektiv om boende för unga fastställs, innebärande att cirka 20
platser/lägenheter byggs i område Himlabackarna i två boendeenheter anpassade för
att även kunna fungera som steg 2-boende för ensamkommande
flyktingbarn/ungdomar. Lägenheterna är avsedda för invånare under 26 år.
Ägardirektivet innebär även att 8-12 platser i HVB-hem uppförs i Landsbro.
Lägenheter erbjuds ungdomar och unga vuxna i nybyggnation.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har behov av ytterligare lägenheter, inte minst för ungdomar som
inte sedan tidigare är etablerade på bostadsmarknaden. Vetlanda kommun har också
behov av steg 2-boende för att i ett första steg slussa ut ensamkommande
flyktingungdomar från HVB till eget boende. Socialnämnden har tydligt påtalat behovet
av lämpliga lägenheter/lokaler. Beroende på hur stor tillströmningen av
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar blir finns behov av beredskap för snabb
byggnation av HVB-platser. De nya lägenheterna/lokalerna för invånare under 26 år
uppförs i området Himlabackarna och kan även användas som steg 2-boende och/eller
erbjudas på den öppna marknaden.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa särskilt ägardirektiv om boende för unga
innebärande att cirka 20 platser/lägenheter byggs i område Himlabackarna i två
boendeenheter anpassade för att även kunna fungera som steg 2-boende för
ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Lägenheterna är avsedda för invånare under
26 år.
Ägardirektivet innebär även att 8-12 platser i HVB-hem uppförs i Landsbro.
Lägenheter erbjuds ungdomar och unga vuxna i nybyggnation.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Ingemar Sturesson (KD), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0181

Svar på motion om att alla barn har rätt till en meningsfull fritid
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till den generella höjningen av fritidsnormen i
riksnormen för försörjningsstödet som genomfördes från 2016.
Ärendebeskrivning
Den 22 april 2015 lämnade Carina Strömbäck (V) och Helen Läck (V) in en motion om att
alla barn har rätt till en meningsfull fritid och med följande förslag.
1.

2.

Vetlanda kommun utreder hur vi kan underlätta och uppmuntra barn och
ungdomar som inte har ekonomiska möjligheter till en meningsfull
fritidssysselsättning.
Undersöka om de åtgärder man kommer fram till kan ske i samarbete med
föreningsliv och eventuellt företag.

Motionen remitterades till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden för yttrande. Yttranden har kommit in och föreligger i bilaga.
Av dessa framgår att socialnämnden inte har några invändningar mot motionens
avsikter men de anser det inte vara nämndens uppgift att utreda hur man kan skapa
ekonomiska förutsättningar för en meningsfull fritid för barn. Fr.o.m. 2016 ersattes den
tidigare ”fritidspengen” med en generell höjning av fritidsnormen.
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att en utredning görs av hur fler barn får en
meningsfull fritid, men en utredning bör också visa om det överhuvudtaget finns ett
problem med bristande ekonomiska resurser samt besvara frågan hur upplever barn och
unga sin fritid idag.
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2016-02-09, § 93.
Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, § 82.
Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02, § 78.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till den generella höjningen
av fritidsnormen i riksnormen för försörjningsstödet som genomfördes från 2016.
Yrkanden
Helena Stålhammar (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Carina Strömbäck (V) tillstyrker motionen.
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Dnr 2015/KA0181

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetstutskottets förslag och Carina Strömbäcks
tillstyrkan på motionen.
Han finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0376

Svar på motion om att avskaffa parkeringsavgifterna i Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls och parkeringsavgifterna avskaffas på allmänna parkeringar
fr.o.m. 1 januari 2017.
P-skiva införs.
Frågan om förstärkning av tekniska nämndens budget överlämnas till
budgetberedningen.
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 kommunalägd mark i Vetlanda stad.
Trafikflödet styrs med så kallade p-skivor, med differentierade tider för olika zoner.

Motionen remitterades till tekniska nämnden och Tillväxt Vetlanda för yttrande.
Yttrande har kommit in och föreligger i bilaga.
Av tekniska nämndens yttrande framgår bland annat att kostnaderna 2015 uppgick till
totalt 530 tkr och intäkterna till 580 tkr. Intäkterna var dock mindre än normalt eftersom
flera mätare var ur funktion, men ett ”normalår” förväntas nettointäkten uppgå till ca
250 tkr. Om intäkterna dessutom uteblir blir nettokostnaden i stället -250 tkr och
nämndens budget behöver förstärkas med 500 tkr.
Därtill kommer engångskostnader för införande av p-skiva.
Nuvarande utrustning är i behov av upprustning och uppgradering till en totalkostnad på
ca 600 tkr om den ska användas fortsättningsvis.
Tillväxt Vetlanda är positiva till förslagen men understryker vikten av kontroll.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Tillväxt Vetlanda 2016-02-10.
Tekniska nämnden 2016-02-25, § 3.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och avskaffa parkeringsavgifterna på
allmänna parkeringar fr.o.m. 1 januari 2017.
P-skiva införs.
Frågan om förstärkning av tekniska nämndens budget överlämnas till
budgetberedningen.
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Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Björn Fälth (SD), Nils-Erik Olofsson (S) och
Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0113

Information om tre projekt inom barn- och utbildningsförvaltningen
”Program för ökad måluppfyllelse i grundskolan”
”Gymnasial yrkesutbildning till utsatta grupper”
”Skoldatatek”
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i ett tidigare beslut begärt halvårsvis återrapportering av
rubricerade projekt som är finansierade med medel ur utvecklingsreserven.
Program för ökad måluppfyllelse i grundskolan
Projektet startade budgetåret 2014-2015 och avslutas i juni 2016. Av särskild bilaga
framgår de aktiviteter som genomförts under projekttiden. Som en fortsättning på det
avslutade projektet ska ett fortsättningsprojekt bedrivas benämnt ”Samverkan för bästa
skola” i samarbete med SKL. Som ett inslag ska man satsa på kompetensutveckling av
lärare, för att få fler 1:a lärare.
Skoldatateket
Projektet startade i augusti 2013 och finansierades med de extra medel som tilldelades.
Planen är nu att göra Skoldatateket till en permanent verksamhet inom nämndens
budgetram. De aktiviteter som genomförts framgår av projektets hemsida.
Gymnasial yrkesutbildning till utsatta grupper
Projektet berör framför allt områdena teknik och vård- och omsorg. Ett viktigt moment
är att vård- och omsorgsutbildning startat varje termin istället för en gång per år. Vidare
har man haft kontinuerlig intagning av vuxna till CNC-utbildning. En särskild svenska 2
lärare har rekryterats som stöd inom utbildningarna för nyanlända elever.
Förhoppningen är att kunna utbilda fler nyanlända med hjälp av de statliga
flyktingmedlen. Utfallet har varit mycket positivt och effekten god.
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