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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-16.10

Beslutande

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

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lennart Lööw (S), Martina Jansson (S), Anders Gustavsson(VF), Anders
Bengtsson (M), Hans Svensson (KD), Arne Larsson (SD), Sven-Eric Lilliequist
(L) och Ritva Hermanson (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Joakim Öhman (§ 25), Ulrika Sandberg (§ 25), Andreas
Eliasson (§ 25), Peter Lundgren (§ 25-25), Bengt Wellermark (§ 25-26),
Martin Karlsson (§ 25-30) och Laszlo Palfi (§ 31-34).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Jan Johansson (VF) och Klas Håkanson (M)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragraf 25-38

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Jan Johansson

Klas Håkanson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-03-02

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2016/KA0067

Redovisning av skolrenoveringar
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen fick av kommunstyrelsen
2015-10-07, § 157, uppdraget att regelbundet redovisa till kommunstyrelsen hur arbetet
med skolrenoveringar och ombyggnationer fortlöper.
Joakim Öhman uppger att ett förankringsarbete pågår i de tillsatta referensgrupperna.
Justeringar görs fortfarande i de ursprungliga skisserna över ombyggnationerna av
Witalaskolan och Mogärdeskolan. Här efter följer en presentation av nu gällande skisser
för de båda skolorna samt den trafik/utemiljö som är planerad. En redovisning görs
också av de åtgärder som planeras inne i lokalerna. I Witalaskolan skapas utrymme för
5 arbetslag, vilket ger en småskalighet i en annars stor skola.
Tidplanen presenteras avslutningsvis och avsikten är att starta projektering i maj månad
och riva befintliga byggnader under sommaren.
Höstterminen 2019 ska allt vara klart i alla tre skolor, det vill säga även Landsbro skola
som ännu inte är påbörjad. I det sistnämnda fallet startar processen under våren 2016.
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Dnr 2016/KA0068

Redovisning Synpunkt Vetlanda 2015
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Synpunkt Vetlanda 2015 föreligger i bilaga.
422 synpunkter kom in under 2015, vilket är något fler än året innan. Två tredjedelar av
dessa bedöms som konstruktiva synpunkter, andvändbara i verksamheterna. Flest
synpunkter berör områdena trafik, park/grönområden och gatuunderhåll.
Publiceringen av svaren på synpunkterna är en av de mest besökta sidorna på
kommunens hemsida. Förslagen är fler än klagomålen, vilket är mycket positivt. En
nyhet 2015 är att man som synpunktslämnare har möjlighet att tala om, om man är nöjd
med svaret eller inte.

Utdrag:
Bengt Wellermark
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Dnr 2016/KA0058

Särprofilering Vetlanda Bad & Gym
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda Bad & Gym blir särprofilerad och får använda sitt eget namn i kombination
med kommunens vapen, enligt fastställd profil.
Ärendebeskrivning
I november 2013 antog kommunstyrelsen en reviderad grafisk profil för Vetlanda
kommun. Ambitionen är att alla kommunala verksamheter ska enas under samma
logotype. På det sättet tydliggörs att det är kommunen som är avsändare, vilket på sikt
stärker varumärket.
Bad- och gymverksamheten kommer att drivas av Vetlanda kommun från och med juni
2016. Verksamheten har tidigare drivits av extern utförare. I och med det kommunala
övertagandet blir profileringen intern och i marknadsföringssyfte behövs en
särprofilering.
Ett namnförslag har utarbetats av kommunikationsavdelningen som förankrat detta i
berörd verksamhet.
Bedömningen från kommunikationsavdelningen är att Bad & Gym bör särprofileras
eftersom de agerar på en konkurrensutsatt marknad och därför är i stort behov av att
marknadsföra sitt namn gentemot kund.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda Bad & Gym blir särprofilerad och får använda sitt eget namn i kombination
med kommunens vapen enligt fastställd profil.

Utdrag:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunikationsavdelningen
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Dnr 2015/KA0362

Yttrande över delrapport från Sverigeförhandlingen:
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar (SOU 2016:3)
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Ärendebeskrivning
Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och
kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) föreligger i bilaga.
Vetlanda kommun har beretts tillfälle att yttra sig senast den 31 mars 2016.
Sverigeförhandlingen har i uppdrag att ta fram förslag till principer för finansiering av
nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. I
uppdraget ingår även att analysera de kommersiella förutsättningarna för att bedriva
trafik på höghastighetsjärnväg. Medfinansieringen ska baseras på de nyttor kommuner
och landsting får av investeringen. Sverigeförhandlingen ska dessutom föreslå hur
eventuella tillkommande investeringar i den befintliga infrastrukturen ska planeras och
finansieras.
Vetlanda kommun har i tidigare yttrande meddelat att kommunen inte berörs fysiskt av
utbyggnaden av höghastighetsjärnväg och lämnade därmed inte in en nyttoanalys.
Däremot berörs kommunen i hög grad av hur den framtida storregionala, regionala och
lokala kollektivtrafiken kopplas till stambaneutbyggnaden.
Någon medfinansiering av de nya stambanorna lär inte bli aktuellt för Vetlanda
kommun. Därmed avstår kommunen från att yttra sig över de förslag till
finansieringskällor som beskrivs i rapporten.
Däremot ställer sig kommunen bakom Sverigeförhandlingens förslag att Trafikverket får
i uppdrag att utreda vilka järnvägar som bäst kan bidra till att öka nyttan med
höghastighetsjärnvägen. Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Yrkanden
Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
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Dnr 2014/KA0108

Yttrande över ansökan om berg- och moräntäkt inom fastigheten
Gettinge 6:5, Sandahls Entreprenad AB
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns inklusive Vetabs kompletterande skrivelse.
Ärendebeskrivning
Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, berg- och moräntäkt, har inkommit till
Länsstyrelsen i Östergötlands från Sandahls Entreprenad AB. Vetlanda kommun har
möjlighet att yttra sig senast den 10 mars 2016. Förslag till yttrande har upprättats och
föreligger i bilaga.
Sandahls Entreprenad AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Östergötland om tillstånd för nyöppning av bergtäkt samt tillgång till mellanlagring och
sortering av rena jord- och moränmassor inom fastigheten Gettinge 6:5 i Vetlanda
kommun. Ansökan omfattar ett totalt uttag av 4 700 000 ton berg och 300 000 ton
morän under 25 år med ett maximalt uttag av 300 00 ton samt mottagning av 5 000 ton
rena massor per år. Läget för den planerade bergtäkten är 3 km sydöst om Vetlanda på
fastigheten Gettinge 6:5, cirka 700 meter norr om riksväg 125. Området där täkten
planeras består av brukad skogsmark. Verksamhetsområdet är tänkt att uppgå till 16,5
ha.
Ansökningshandlingarna med bilagor har gåtts igenom av tekniska kontorets
planavdelning och gatu/parkavdelning, kultur- och fritidsförvaltningen, Höglandets
räddningstjänstförbund, Vetab och Emåförbundet. Ärendet har diskuterats ur olika
perspektiv och de synpunkter som framkommit har samlats i förslaget till yttrande.
Kompletterat med en skrivelse från Vetab som också framgår av bilagan. Miljö- och
byggnämnden sammanställer ett eget yttrande. Skrivelse inlämnad av Anders Strömblad
delges ledamöterna och föreligger i bilaga.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun yttrar sig i enlighet med det upprättade
förslaget inklusive Vetabs kompletterande skrivelse.
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M), Nils-Erik
Olofsson (S), Lars Brihall (VF) och Helena Stålhammar (C) tillstyrker Henrik Tvarnös
förslag.
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Dnr 2014/KA0421

Detaljplaneuppdrag – skatepark
Kommunstyrelsens beslut
Tekniska kontoret får uppdraget att upprätta detaljplan för Kyrkoparken.
Ärendebeskrivning
En lokaliseringsutredning avseende skatepark m.m. har genomförts. Vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 25 januari 2016 beslutades att
komplettera den befintliga utredningen med ytterligare två plats, Järnvägsparken och
Gladanparkering. Dessa båda alternativ föreligger nu i bilaga.
Ingen av dessa bedöms särskilt lämplig. Den förstnämnda är för liten och den andra är
idag en viktig centrumparkering och antalet parkeringsplatser skulle reduceras med
ca 30.
Ytterligare ett alternativ har aktualiserats, nämligen Kyrkparken. Området utgör allmän
platsmark och är beläget mellan Kyrkogatan och Nygatan.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får uppdraget att upprätta detaljplan för
Kyrkparken.
Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Strömbäck (V) och Dan Ljungström (C)
tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
Tekniska kontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr 2016/KA0027

Verksamhetsberättelse Konsument Höglandet 2015
Kommunstyrelsens beslut
Verksamhetsberättelsen för Konsument Höglandet 2015 inklusive statistik och
ekonomisk redovisning godkänns.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse inklusive statistik för Konsument Höglandet 2015 föreligger i
bilaga.
Konsument Höglandet är samlingsnamnet för konsumentrådgivning samt budget- och
skuldrådgivning i de fem höglandskommunerna samt Tranås, Vimmerby, Kinda och Ydre
kommuner. Nässjö kommun är huvudman och säljer tjänster i olika omfattning till de
övriga kommunerna. Vetlanda kommun köper endast konsumentrådgivning.
Uppdraget är att erbjuda gratis konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning
till kommuninvånarna. Lokalmässigt finns man på medborgarkontoret i Nässjö.
Konsument Höglandet har 2015 handlagt totalt 1 258 ärenden, varav 203 från Vetlanda
kommun. Kostnaden för Vetlanda kommun uppgår enligt avtalet till cirka 138 000 kronor
per år.
Arbetsutskottets förslag
Verksamhetsberättelsen för Konsument Höglandet 2015 inklusive statistik och
ekonomisk redovisning godkänns.

Utdrag:
Konsument Höglandet
Socialförvaltningen
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Dnr 2016/KA0069

Riktlinje för kläder och smycken
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till riktlinje för kläder och smycken godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till riktlinjer för kläder och smycken har upprättats och föreligger i bilaga.
Avsikten är att riktlinjen ska vara en vägledning för chefer när vi skapar samsyn kring
klädsel och dess inverkan på kommunikation, hygienaspekter i arbetet och
användningen av smycken med rasistiskt kränkande eller diskriminerande innehåll.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Upprättat förslag till riktlinje för kläder och smycken godkänns.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M), Andreas
Granlöf (S) och Björn Fälth (SD) tillstyrker personal- och organisationsutskottets förslag.

Utdrag:
HR-kontoret
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Dnr 2015/KA0369

Information om utbytesprojekt med Kenya
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun är delaktig i ett utbytesprojekt med Kisumu, Kenya i regi av ICLD
(Internationellt center för lokal demokrati).
Projektet syftar till att utveckla lokal demokrati och skapa sysselsättningar i exempelvis
kooperativ form.
Den ansökan som beviljats avser utredning av projektförslag under ett år. Det är viktigt
att klargöra vad Vetlanda kommun får ut av att delta i projektet. Förhoppningsvis kan
det innebära ett positivt utbyte för vårt näringsliv. Projektledare är Gunilla Hjelm.
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Dnr 2016/KA0059

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen godkänns med en
justering på sidan 4, punkterna 9-12, delegat kommunstyrelsen.
Delegationsordningen ska gälla från och med 3 mars 2016.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver uppdateras och ett reviderat förslag
föreligger i bilaga. Nya avsnitten har förts in under rubriken ”övergripande
personalfrågor” och ”personalfrågor i den operativa verksamheten”.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen godkänns att gälla från
och med 3 mars 2016.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår följande justering på sidan 4:
Punkterna 9-12 ska inte delegeras till arbetsutskottet. Beslutanderätten ska ligga kvar på
kommunstyrelsen. Tillstyrker i övrigt det upprättade förslaget.
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
Kommunstyrelsens presidium
Ekonomikontoret
HR-kontoret
Upphandlingsavdelningen
Kommunchef
Tekniska kontoret
Miljösamordnare
Planeringssekreterare
Kostchef
Margareta Darell
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Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2016-01-25.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2016-01-20.
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Delgivningar
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen: Meddelande om att
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands läns beslut 216-01-11,
dnr 551-5220-14 angående tillstånd till gruppstation för vindkraft på fastigheten
Lockarp 1:8 m.fl. Vetlanda och Eksjö kommun är överklagat.
Dnr 2014/KA0276
b) Länsstyrelsen Östergötland, miljöprövningsdelegationen: Tillstånd till täkt av berg på
fastigheten Bäckseda 3:17 i Vetlanda kommun.
Dnr 2015/KA0287
c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till byte av plåttak på Ökna kyrka, Vetlanda
kommun i Jönköpings län, Växjö stift.
Dnr 2016/KA0042
d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förordnande som vigselförrättare i Vetlanda
kommun.
Dnr 2015/KA0434-3
e) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förordnande som vigselförrättare i Vetlanda
kommun.
Dnr 2015/KA0434-4
f)

Vetab: Svar på skrivelse från Elsie och Paul, Stora Snärle 2, 574 95 Vetlanda.
Dnr 2016/KA0043

g) Avtal mellan ICLD och Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0369
h) Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2016-01-14
i)

PM från Kreera samhällsbyggnad gällande trafikering av sidobanor i Småland.
Dnr 2016/KA0039

j)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om avslag på ansökan om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Restaurering av en jordkällare på fastigheten
Äsprilla 1:4 i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0035

k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Undantag från förbud mot körning i terräng för
parkeringsytor m.m. i samband med orienteringstävling den 28 maj 2015 på
fastigheten Björkö 3:1 i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0029
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Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om ansökan om tillstånd till
kameraövervakning vid Slättemo, Vetlanda - Qstar Försäljnings AB.
Dnr 2015/KA0415

m) Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 2016-01-14.
n) Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2019.
Dnr 2015/KA0455
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel m.m. på
fastigheterna Ramkvilla-Kyrkotorp 3:3 i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0022
p) Region Jönköpings län: Regionbildning – positionsdokument från Region Jönköpings
län
Dnr 2016/KA0054
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Dnr 2016/KA0057

Riktlinjer samt villkor för beviljande av serveringstillstånd efter
kl. 01.00
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till kompletterande riktlinjer för serveringstillstånd efter normaltid
enligt upprättat förslag daterat 2016-02-08 godkänns.
Ärendebeskrivning
Hittills har inget serveringstillstånd beviljats efter kl. 01.00, men flera
tillståndsinnehavare har ställt frågan om senare serveringstid. I nu gällande riktlinjer för
serveringstillstånd anges att ”normalt ges serveringstillstånd för tiden mellan 11.00 och
01.00. Serveringstiden kan inskränkas om alkoholpolitiska olägenheter kan uppstå eller
serveringen kan innebära störningar för omgivningen. Ansökan som sträcker sig utanför
normaltid ska sökande motivera på ett välgrundat sätt. Stor hänsyn ska tas till
omgivningen. Verksamhet som ligger långt från boende kan lättare få tillstånd för ett
längre öppethållande”.
Med tanke på de förfrågningar som inkommit bör kommunen ha riktlinjer för tiden efter
den så kallade normaltiden 01.00.
Förslag på krav och villkor för att erhålla serveringstid till 02.00 har upprättats och
föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna kompletterande riktlinjer för serveringstillstånd
efter normaltid enligt upprättat förslag daterat 2016-02-08.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Nils-Erik Olofsson (S) och Björn
Fälth (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2014/KA0161

Svar på motion ”Fler ska ha jobb i Vetlanda”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Folkpartiet har lämnat in en motion där man föreslår att Vetlanda kommun ska inrätta
en egen verksamhet med fokus på arbetsmarknadsfrågor samt att det ska undersökas
vilka verksamheter som ska ingå i den nya förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har utrett frågan och konstaterar att genom att det inte
längre är aktuellt med att slå samman vård- och omsorgsförvaltningen och
socialförvaltningen så saknas politiskt stöd för att gå vidare med motionen. Samtidigt
pågår andra utvecklingsinsatser inom området arbetsmarknadsinsatser som kan komma
att påverka utvecklingen positivt.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Motionen avslås.
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