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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-17.30

Beslutande

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

Tjänstgörande
ersättare

Lennart Lööw (S) kl. 14.00-15.15, (§ 48-60), Agneta Lindberg (S) kl. 15.15-17.30
(§ 61-69), Anders Gustavsson (VF), Anders Bengtsson (M) kl. 14.00-17.20 (§ 4866) och Almuth Holmqvist (MP) kl. 17.20-17.30 (§ 67-69).

Ersättare

Agneta Lindberg (S), kl. 14.00-15.15, (§ 48-60), Tommy Glans (VF), Andreas
Elamsson (C) kl. 14.00-16.10 (§ 48-61), Rune Solid (L) kl. 14.00-16.10 (§ 48-61)
och Almuth Holmqvist (MP) kl. 14.00-17.20 (§ 48-66).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Peter Lundgren (§ 48-50), Andreas Eliasson, Christina Carlson
(§ 48-65), Robert Gass (§ 48-61), Sven-Åke Karlsson (§ 48-61), John Johansson
(§ 48-51), Anders Saldner (§ 48-51), Marianne Karlsson (§ 51),
Mohamad Al-Hindi (§ 48-61), Jan-Åke Johansson (§ 48-66), Eva-Marie Tikkanen
(§ 61-62) och Stewe Jonsson (§ 62-65).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Lars Brihall (VF) och Dan Ljungström (C)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 48-69

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Lars Brihall (VF)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-05

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
Just sign

Utdragsbestyrkan

Dan Ljungström (C)
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Dnr 2017/KA0112

Årsrapport 2016 från kommunarkivet
Kommunstyrelsens beslut
Årsrapport 2016 från kommunarkivet godkänns.
Ärendebeskrivning
Årsrapport 2016 från kommunarkivet föreligger i bilaga.
Av årsrapporten framgår att fokus legat på införandet av verksamhetsbaserad
informationsredovisning och den nya klassificeringsstrukturen Klassa. Införandet av
strukturen är satt till årsskiftet 2017/2018.
Arbetsutskottets förslag
Årsrapport 2016 från kommunarkivet godkänns.

Beslutet skickas till:
Lotta Bynert

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0054

Ansökan om medfinansiering för ombyggnation och upprustning av
Näshults Bygdegård
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun medfinansierar en ombyggnad och upprustning av Näshults
Bygdegård med max 153 575 kr (22 %) under förutsättning att länsstyrelsen via
Landsbygdsprogrammet finansierar ombyggnationen med 474 688 kr (68 %).
Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel.
Ärendebeskrivning
Ansökan om medfinansiering för ombyggnation och upprustning av Näshults bygdegård
föreligger i bilaga. Den totala kostnaden för ombyggnationen uppgår till 698 070 kr.
Kommunens andel enligt länsstyrelsens upplägg utgör 22 %.
Näshults hembygdsförening har haft kontakt med länsstyrelsen som lämnat positivt
förhandsbesked. Kommunen måste ta beslut om medfinansiering innan länsstyrelsen
fattar sitt definitiva beslut. Länsstyrelsens procentuella andel av medfinanseringen
uppgår till 68 % och föreningens egen insats uppgår till 10 % av den totala kostnaden.
Bygdegården har stor betydelse för orten, vilket framgår tydligt i ansökan där olika
aktiviteter beskrivs. Behovet av en uppfräschad samlingslokal med ett ombyggt kök är
därför väl dokumenterad.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun medfinansierar en ombyggnad och upprustning av Näshults
Bygdegård med max 153 575 kr (22 %) under förutsättning att länsstyrelsen via
Landsbygdsprogrammet finansierar ombyggnationen med 474 688 kr (68 %).
Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Dan Ljungström (C),
Lennart Lööw (S), Carina Bardh (M), Lola Frödeberg (VF), Nils-Erik Olofsson (S),
Anders Gustavsson (VF), Carina Strömbäck (V) och Helena Stålhammar (C) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Näshults hembygdsförening
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Peter Lundgren

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0062

Yttrande över Uppvidinge kommuns bostadsförsörjningsprogram
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun har inga synpunkter på Uppvidinge kommuns förslag till
bostadsförsörjningsprogram.
Ärendebeskrivning
Bostadsförsörjningsprogram för Uppvidinge kommun föreligger i bilaga. Varje kommun
ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Vid planeringen ska
samråd ske med berörda kommuner samt ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för
regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Vetlanda
kommun har möjlighet att lämna synpunkter senast den 6 april 2017.
Man kan konstatera att förslaget till bostadsförsörjningsprogram ger en klar bild av den
aktuella bostadssituationen samt framtida behov. Huvudsakligen behandlar förslaget
kommunens bedömningar, analyser, mål och åtgärder. Med anledning därav kan
Vetlanda kommun avstå från att lämna synpunkter.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun har inga synpunkter på Uppvidinge kommuns förslag till
bostadsförsörjningsprogram.

Beslutet skickas till:
Uppvidinge kommun
Peter Lundgren

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0113

Bokslutsprognos per den 28 februari 2017
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 28 februari 2017 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 28 februari 2017 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet uppgår till -740 tkr. Totalt redovisar nämnderna ett
överskridande på 18,4 mnkr. Framförallt är det vård- och omsorgsnämnden och
socialnämnden som räknar med överskridanden. Socialnämnden till stor del på grund av
de ensamkommande barnen och det reducerade bidraget från Migrationsverket som
gäller från och med halvårsskiftet. Det är oerhört viktigt att reducera kostnaderna i takt
med den reducerade ersättningen från staten. Vård- och omsorgsnämnden pekar
framförallt på kostnader för externa placeringar.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till 99 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 28 februari 2017 läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till:
Förvaltningschefer
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0106

Detaljplan för Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter, Ekenässjön
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter Ekenässjön antas.
Ärendebeskrivning
Witalabostäder AB önskar uppföra flerbostadshus med mer än en våning på delvis
fastigheten Lättebo 1:114. Planområdet omfattar fastigheten Lättebo 1:4, Lättebo 1:114,
Lättebo 1:67, Lättebo 1:7 och del av Lättebo 1:1. Området är beläget centralt i
Ekenässjön, i korsningen mellan Allégatan och Stationsgatan.
Lättebo 1:114 har tidigare varit bebyggd med affär- och bostadshus men efter en brand
har fastigheten varit obebyggd.
Planområdet angränsar mot Allégatan i väster. Järnvägen som förbinder Vetlanda och
Nässjö ligger ca 40 meter väster om planområdet. Fastigheten Lättebo 1:7 som enligt
gällande detaljplan utgörs av allmän plats, består idag av en tom gräsyta.
Bedömningen är att genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och behov av någon
miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte.
Planen har tidigare varit utställd för samråd och därefter för granskning under tiden
14 november t.o.m. 5 december 2016. Framförda synpunkter från granskningen är
sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2017-01-13.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/16 och § 135/16.
Arbetsutskottets förslag
Detaljplan för Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter Ekenässjön antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Lennart Lööw (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0176

Detaljplan för del av Brunnsgård 6:1, Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för del av Brunnsgård 6:1, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Fastigheterna Vetlanda Byestad 1:22, Fönstret 1, Fönstret 2 och Väggblocket 5 vill utöka
sina industrifastigheter. Den mark som önskas förvärvas är planlagt för allmän plats,
park.
Syftet med planen är att pröva möjligheten till att medge utvidgning av industriändamål
inom del av område planlagt för allmän plats, park. Kvartersmarken utökas med
ca 7 400 m².
Planområdet är beläget i den östra delen av Vetlanda centralort. Planområdet begränsas
i söder av fastigheterna Fönstret 2 och Väggblocket 5, i väster av fastigheten
Väggblocket 1 och Vetlanda Byestad 1:4 i öster. Planområdet omfattar ca 1 hektar.
En bedömning av planens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att genomförandet
av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning därför inte är nödvändig.
Planen har varit utställd för samråd och därefter för granskning under tiden 7 november
t.o.m. 21 november 2016. Framförda synpunkter under granskningstiden är
sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2017-03-07.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/15 och § 31/16.
Arbetsutskottets förslag
Detaljplan för del av Brunnsgård 6:1, Vetlanda antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Lars Brihall (VF) och
Anders Gustavsson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0111

Ändring av detaljplan för Ändring av stadsplan för kv Brogärde,
Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Ändring av detaljplan för Ändring av stadsplan för kv Brogärde, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med planändringen är att möjliggöra förändring i fastighetsindelningen inom
kvarteret, genom att upphäva den fastighetsindelningsbestämmelse som gäller till följd
av tomtindelningen från 1947. Tomtindelningar gäller i och med plan- och bygglagens
ikraftträdande 1987 som fastighetsplan. Från och med den 2 maj 2011 gäller
fastighetsplaner som detaljplanebestämmelser med avseende på fastighetsindelningen.
Ändringen möjliggör att ombildning av fastigheten kan ske inom det aktuella området
där bestämmelsen inte längre gäller.
Bedömningen är att genomförandet av ändringen av detaljplanen inte innebär
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och behov av
någon miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte.
Samråd har skett under tiden 6 februari t.o.m. 27 februari 2017. Under denna tid
inkomna synpunkter finns sammanställt i en samrådsredogörelse daterad 2017-03-06.
Arbetsutskottets förslag
Ändring av detaljplan för Ändring av stadsplan för kv Brogärde, Vetlanda antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0247

Samrådsyttrande över tematiskt tillägg till översiktsplan för Eksjö
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun har inte några synpunkter på planförslaget.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun har utarbetat ett förslag till vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Förslaget är nu föremål för samråd och Vetlanda kommun har
möjlighet att framföra synpunkter senast 2017-04-11.
Syftet med planen är att redovisa möjliga, såväl som olämpliga områden för vindkraft.
Vindbruksplanen ska ses som ett verktyg i planeringsprocessen. Planen innehåller
områden i tre klasser, beroende på lämplighet för vindkraft. Vissa områden gränsar till
Vetlanda kommun. Vid jämförelse med Vetlanda kommuns vindbruksplan kan
konstateras bra överensstämmelse genom att inget av klass två områden direkt gränsar
mot våra ”fredade” områden.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun har inte några synpunkter på planförslaget.

Beslutet skickas till:
Eksjö kommun
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 56

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

10 (26)

Dnr 2017/KA0049

Redovisning av intern kontroll 2016 – miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av intern kontroll 2016 avseende miljö- och byggnämnden godkänns.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2016 för miljö- och byggnämnden föreligger i bilaga.
Beredningsbeslut
Miljö- och byggnämnden § 7/17.

Beslutet skickas till:
Miljö- och byggnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 57

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

11 (26)

Dnr 20107/KA0086

Nominering av representant samt ersättare till styrelsen för
Mörrumsåns vattenråd
Kommunstyrelsens beslut
Jan Johansson (VF) nomineras till ordinarie styrelserepresentant i Mörrumsåns
vattenråd. Klas Håkanson (M) nomineras som ersättare.
Ärendebeskrivning
Valberedningen i Mörrumsåns vattenråd har begärt att kommunerna ska nominera en
representant och en ersättare till styrelsen för Mörrumsåns vattenråd. Valet avser en
period av två år.
Förslagen ska lämnas till valberedningen senast den 5 maj 2017.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Jan Johansson (VF) nomineras som ordinarie
styrelseledamot och Klas Håkanson (M) som ersättare.

Beslutet skickas till:
Mörrumsåns vattenråd
Jan Johansson
Klas Håkanson
Troman
Löneavdelningen

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:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-06.
Personal- och organisationsutskottet 2017-02-22.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bidrag till huvudstudie vid Ädelfors
amalgameringsverk, fastigheterna Repperda 3:21, 3:24, 3:32, Hagabolet 3:1 m.fl.
i Vetlanda kommun.
Dnr 20107/KA0060
b) Statens haverikommission: Rapport om olycka med vindkraftverk i Lemnhult den
24 december 2015.
Dnr 2016/KA005
c) Sammanträdesprotokoll från Vetlanda Industrilokaler 2017-02-01.
d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om dammsäkerhetsklass för Sjunnen
dammanläggning i Vetlanda kommun
2017/KA0064
e) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om ny fördelning av anvisningar till
kommuner i Jönköpings län.
2017/KA0068
f)

Länsstyrelsen i Stockholm: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med
drönare – Polismyndigheten
Dnr 2017/KA0012

g) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om att avverka alléträd på fastigheten
Mogärde 20:3 i Vetlanda kommun.
Dnr 2017/KA0070
h) Länsstyrelsen i Stockholm: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med
drönare – FastOut AB
Dnr 2017/KA0023
i)

Länsstyrelsen i Stockholm: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med
drönare – Sweco Civil AB
Dnr 2017/KA0032

j)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd avseende fortsatt tillstånd för befintlig
40 kV luftledning mellan Sjöbogöl och Kvillsfors inom Hultsfreds och Vetlanda
kommuner, Kalmar och Jönköpings län.
Dnr 2017/KA0072

k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till ändringar i Bäckseda kyrka, Vetlanda
kommun.
Dnr 2017/KA0076
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med
drönare – Jönköpings läns museum
Dnr 2016/KA0355

m) Länsstyrelsen i Kronobergs län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med
drönare – Positionsbolaget AB
Dnr 2016/KA0394
n) Länsstyrelsen i Kronobergs län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med
drönare – Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Dnr 2017/KA0022
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till installation av styrsystem och
automatiska dörrlås i Näshults och Stenberga kyrka, Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0004
p) Länsstyrelsen i Uppsala län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med
drönare – GrimmDrone AB
Dnr 2016/KA0383
q) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till att anlägga muslimsk
begravningsplats på Bäckseda kyrkogård, Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0089
r) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Dispens från biotopsskyddet för avverkning av
träd i Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0090
s) Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2017-02-07
t) Revisionsrapport 2016 – Uppföljning av granskningar genomförda år 2014
Dnr 2017/KA0087
u) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Nätkoncession för linje för befintlig 40 kV
luftledning mellan Bruket och Ramsebo, via Pauliström i Vetlanda kommun,
Jönköpings län
Dnr 2017/KA0059
v) Länsstyrelsen Stockholm: Beslut om tillstånd till kameraövervakning –
Missing People Sweden
Dnr 2017/KA0046
w) Tillsynsplan 2017 för Höglandets räddningstjänstförbund
Dnr 2015/KA0355
x) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förordnande som vigselförrättare i Vetlanda
kommun – Madeleine Hermanson.
Dnr 2017/KA0082

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

y) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förordnande som vigselförrättare i Vetlanda
kommun – Anders Bernberg
Dnr 2017/KA0082
z) Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen: Överklagande av Länsstyrelsen i
Östergötlands län Miljöprövningsdelegationen beslut 2017-02-15 angående
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för vindkraft på
fastigheterna Åmjölkesbo 4:2 och Överhult 1:19, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0193
å) Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2017-02-15
ä) Sammanträdesprotokoll Witalabostäder AB 2017-03-03
ö) Sammanträdesprotokoll Vetlanda Industrilokaler 2017-03-03
aa) Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan
2017-02-02
bb) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om utökning av naturreservatet
Stolpaberg i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0352
cc) Länsstyrelsen Skåne: Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare –
Lunds Universitet
Dnr 2017/KA0110

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0124

Användandet av Dalbo till korttidsboende
Kommunstyrelsens beslut
Skrivelsen/ärendet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Ärendebeskrivning
Carina Bardh (M) lämnar in en skrivelse och väcker därmed ett ärende om att använda
f.d. äldreboendet Dalbo till korttidsboende/äldreboende eftersom vård- och
omsorgsnämnden har behov av platser. Förslaget är att kommunstyrelsen undersöker
och möjliggör användandet att inrätta/återinföra Dalbo som ett
korttidsboende/äldreboende och samråda med socialförvaltningen om ett övertagande
av hyresavtalet. Skrivelsen föreligger i bilaga.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Carina Bardh
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Dnr 2017/KA0080

Marksanering Skyttemossen/Vildvinet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Marksanering av Skyttemossen/Vildvinet genomförs till en kostnad av max 25 mnkr.
Saneringen finansieras av eget kapital.
Ärendebeskrivning
Från mitten av 1940-talet och tio år framåt användes Skyttemossen som avfallstipp. Det
har gjorts flera undersökningar som visar att avfallet är miljöfarligt och måste saneras
innan området kan exploateras.
Det är nu aktuellt med byggnation av ny förskola och ytterligare äldreomsorgsplatser vid
Tomasgården. Witalabostäder planerar också för byggnation i kvarteret Vildvinet. För att
möjliggöra dessa investeringar måste en sanering genomföras. Det är inte rimligt att
belasta nuvarande avfallskollektiv med kostnaden och inte heller lägga kostnaden på
bostadsexploateringen eftersom det skulle innebära orimligt höga hyror. Kostnaden för
sanering beräknas uppgå till max 25 mnkr.
Det finns inte någon ekonomisk reserv i kommunens ekonomi för den här typen av
åtgärder. Med finansiering via eget kapital menas att kostnaden belastar årets resultat,
vilket i sin tur troligen innebär ett balanskravminus som får hanteras vid senare tillfälle
när utfallet är klart.
Arbetsutskottets förslag
Marksanering av Skyttemossen/Vildvinet genomförs till en kostnad av max 25 mnkr.
Saneringen finansieras av eget kapital.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Anders Bengtsson (M), Dan Ljungström (C), Nils-Erik Olofsson (S),
Ingemar Sturesson (KD) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2017/KA0067

Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet överlämnas i det här skedet till kommunfullmäktige utan yttrande.
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun inklusive bilagorna ”Personalbokslut” samt
”Miljöbokslut” föreligger i bilaga.
Årsredovisning 2016 för hela kommunkoncernen kommer att behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde i maj månad.
Årets resultat 2016 uppgår till 19,2 mnkr. För nämndernas del innebär det en positiv
avvikelse med 6,5 mnkr. 5,4 av de 32 mnkr som kommunen erhållit för
flyktingmottagandet har hittills förbrukats.
Investeringsvolymen uppgår till 92,5 mnkr och de enskilt största investeringarna är nytt
centralkök och förskola på Ölandsgatan.
En kort redovisning om måluppfyllelsen visar att vi delvis klarat av att leva upp till
uppsatta mål men att en del återstår.
Avslutningsvis följer en kortare redovisning av innehållet i personalbokslutet. Detta visar
att antalet årsarbetare har ökat med 148 från 2015 till 2016, de flesta inom barn- och
utbildningsförvaltningen. Personalomsättningen ökar, liksom övertidsuttaget för de
flesta förvaltningar. I genomsnitt 63 personer avgår med pension varje år de närmaste
sju åren. Löneskillnaden mellan män och kvinnor uppgår till 10 %, till följd av att männen
ofta har ett arbete som värderas högre i det så kallade bassystemet. Sjukfrånvaron ökar
stadigt och ligger nu på 6,9 %. Sjuklönekostnaderna uppgick förra året till 14 mnkr.
Beredningsbeslut
Socialnämnden § 92/17.
Tekniska nämnden § 18/17.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 12/17.
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Dnr 2015/KA0099

Slutrapport från styrgruppen för kulturlokal
Kommunstyrelsens beslut
Den politiska styrgruppen för kulturlokal i Vetlanda entledigas från sitt uppdrag.
Informationen, det vill säga resultatet från förstudien, noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-04 att tillsätta en politisk styrgrupp för kulturlokal
i Vetlanda. 2015-12-02 beslutade kommunstyrelsen att finansiera framtagandet av en
förstudie. Resultatet av det arbetet framgår av bilagan.
Vid en redovisning till kommunstyrelsen 2016-11-02 framkom att det utarbetade
förslaget är en centralt belägen lokal, tillgänglig för alla typer av kulturaktiviteter. Inte
minst skapas en möjlighet att utveckla musikskolan till en kulturskola. Lokalerna
inrymmer dessutom konferensmöjligheter. Hur ytorna disponeras enligt förslaget och de
beräknade kostnaderna redovisades också.
Styrgruppen anser också att kulturlokalen/allaktivitetshuset bör inrymma de
verksamheter som framgår av ritningsunderlaget och ställer sig bakom den föreslagna
placeringen i anslutning till befintligt bibliotek, det vill säga Kvarngatan.
Beredningsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden § 78/16.

Beslutet skickas till:
Styrgruppen för kulturlokal i Vetlanda
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr 2015/KA0070

Svar på motion om hundrastgård
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Intresserad förening har möjlighet att ansöka om ett upplåtelseavtal av mark hos
tekniska nämnden.
Ärendebeskrivning
Den 18 februari 2015 lämnade Anita Fagerholm (V) in en motion om hundrastgård och
med förslaget att Vetlanda kommun utreder förutsättningarna för att inrätta en
kommunal hundrastgård som är centralt belägen.
Motionen remitterades först till tekniska kontoret som i sitt yttrande uttalade sig
positivt till förslaget. Motionen återremitterades dock av kommunfullmäktige tillbaka till
tekniska kontoret för en komplettering av beslutsunderlaget, framförallt med avseende
på kostnadsberäkningar. I ett nytt yttrande från tekniska nämnden framgår att man
anser att ärendet ska behandlas av tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden
eftersom frågan ligger inom deras verksamhetsområden.
Beredningsbeslut
Tekniska nämnden § 94/15, § 119/15 och § 23/17.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Motionen får anses besvarad mot bakgrund av att en utredning redan genomförts.
Frågan om anläggande, skötsel och eventuellt avtal avseende hundrastgård överlämnas
till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, att verkställa utan kommunal
kostnad.
Yrkanden
Carina Strömbäck (V) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Dan Ljungström (C) föreslår att motionen avslås. Intresserade föreningar har möjlighet
att ansöka om ett upplåtelseavtal av mark hos tekniska nämnden.
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M), Anders Gustavsson (VF),
Lars Brihall (VF), Helena Stålhammar (C) och Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker
Dan Ljungströms förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Dan Ljungströms
avslagsyrkande. Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka Dan Ljungströms
förslag.
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Dnr 2015/KA0070

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Dan Ljungströms avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 9 nej-röster besluta kommunstyrelsen tillstyrka Dan Ljungströms
förslag.
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Dnr 2017/KA0019

Policy avseende samråd för vindkraftsetableringar enligt
tillståndsprocessen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås anta en policy som ska gälla vid ansökningar om
vindbruksetableringar enligt följande:
”Kommunstyrelsen ska i beslut om tillstyrkan beakta hur verksamhetsutövaren har
genomfört samråd. Kommunstyrelsen ställer stora krav på att verksamhetsutövaren har
ansträngt sig för att förankra exploateringen hos de fastboende inom 1 kilometer från
vindkraftverket/vindkraftverken.”
Ärendebeskrivning
Samrådsprocessen för vindkraftsetableringar regleras i 6 kap. miljöbalken. Lagstiftningen
anger minimikraven för hur samrådsprocessen ska gå till. Vetlanda kommun anger i
vindbruksplanen från 2010 att verksamhetsutövaren inför tillståndsansökan ska samråda
med länsstyrelsen och kommunen. I vindbruksplanen räknas upp ett antal punkter som
avser att underlätta en etablering. Kommunen har på senare år sett ett antal
tillståndprövningar där kommunen anser att samrådsförfarandet med närboende varit
bristfälligt och att information om projektet inte nått ut till berörda.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-08 § 33, att återremittera ärendet till
arbetsutskottet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta en policy som ska gälla vid ansökningar om
vindbruksetableringar enligt följande:
”Kommunstyrelsen ska i beslut om tillstyrkan beakta hur verksamhetsutövaren har
genomfört samråd. Kommunstyrelsen ställer stora krav på att verksamhetsutövaren har
ansträngt sig för att förankra exploateringen hos de fastboende inom 1 kilometer från
vindkraftverket/vindkraftverken.”
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0208

Detaljplan för del av Östanå 3:1, Snickarvägens förlängning,
Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för del av Östanå 3:1, Snickarvägens förlängning, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Planen syftar till att förändra markanvändningen inom planområdet från parkmark till
industrimark för att möjliggöra ett sammanhållet industriområde. Området utgör en del
av Nässja industriområde som är beläget i Vetlanda tätorts västra utkant, väster om
Västerleden. Området avgränsas av fastigheten Snickaren 3 i norr, Snickarvägens
vändplats i öster, fastigheten Svetsaren 2 i söder och ett smalt skogsparti i väster som
angränsar till Vetlanda golfklubbs golfbana.
Den gång- och cykelväg som idag går genom industriområdet får en ny sträckning söder
om området, vilket förbättrar trafiksäkerheten inom området.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att
genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att behovet
av en miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger.
Planen har varit föremål för samråd och därefter utställd för granskning under tiden
17 januari t.o.m. 7 februari 2017. Inkomna synpunkter under granskningstiden finns
sammanställda i granskningsutlåtande daterat 2017-02-08.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 139/16 och § 176/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för del av Östanå 3:1, Snickarvägens
förlängning, Vetlanda.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
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Dnr 2017/KA0081

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings
län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska,
sociala och fysiska hälsa samt Handlingsplan för länsövergripande
samverkan kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
”Överenskommelse om samverkan kring barn och ungas psykiska, sociala och fysiska
hälsa” samt ”Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn och ungas
psykiska, sociala och fysiska hälsa” antas.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-09-03, § 64 att Vetlanda kommun ska
delta i föreslagen samverkan kring en första linje för att arbeta med barn och ungas
psykiska hälsa.
”Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region
Jönköpings län kring barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa” med giltighetstid
2015-10-31 t.o.m. 2016-12-31 samt ”Handlingsplan för länsövergripande samverkan
kring barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa” med giltighet 2016 föreligger i
bilagor.
Anledningen till att det nu i kommunerna ska beslutas om dokument vars giltighetstid
redan har löpt ut är att man i Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) antagit en
komplettering till handlingsplanen. I det sammanhanget uppdagades att
huvuddokumentet aldrig antagits i kommunerna, vilket vi alltså förväntas göra nu i
efterhand. I annat fall får vi en komplettering till ett icke antaget dokument.
Kompletteringen blir inte föremål för kommunalt beslut.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta ”Överenskommelse om samverkan kring barn och
ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa” samt ”Handlingsplan för länsövergripande
samverkan kring barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa”.
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Dnr 2017/KA0083

Ombudget från 2016 till 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ombudget från 2016 till 2017 avseende driftmedel totalt 195 917 kr enligt bilaga,
godkänns. Beloppet avser daglig verksamhet Pussel samt ”tillägg kassasystem från
2015”.
Ärendebeskrivning
Förslag till ombudget från 2016 till 2017 avseende driftmedel föreligger i bilaga.
Beredningsbeslut
Vård- och omsorgsnämnden § 29/17.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna ombudget från 2016 till 2017 avseende
driftmedel totalt 145 917 kr enligt bilaga. Beloppet avser i sin helhet daglig verksamhet
Pussel.
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Dnr 2014/KA0108

Information om det överklagade ärendet angående bergtäkt
Gettinge 6:5
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01 att överklaga länsstyrelsens beslut om tillstånd
till täkt av berg och morän på fastigheten Gettinge 6:5 i Vetlanda kommun.
En utredning pågår som syftar till att visa om det är klokt att begära muntlig förhandling
i mark- och miljödomstolen när ärendet ska avgöras. I så fall blir det aktuellt att anlita
ett juridiskt ombud.
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