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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-16.35

Beslutande

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

Tjänstgörande
ersättare

Lennart Lööw (S) och Tommy Glans (VF)

Ersättare

Agneta Lindberg (S), Anders Bengtsson (M), Hans Svensson (KD), Rune Solid (L)
och Almuth Holmqvist (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Christian Winkler (§ 36), Anders Sjöö (§ 36), Maria Brihall
(§ 36-37) och Pierre Thorell (§ 38-41).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Jan Johansson (VF) och Dan Ljungström (C)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 36-47

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Jan Johansson

Dan Ljungström

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-03-01

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2015/KA0291

Information från polisen om det lokala brottsförebyggande arbetet
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Christian Winkler och Anders Sjöö från polisen berättar följande om det lokala
brottsförebyggande arbetet i vår kommun:
Polisen har just fått en ny verksamhetsplan för de närmaste två åren. Fokus i planen är
dels trygghet i lokalsamhället och dels utredningsresultat. Den nya organisationen inom
polisen är nu genomförd och härefter följer en redovisning av en rad arbetsområden och
enskilda uppgifter som ligger i planen. Antalet ärenden som överlämnats till åklagaren
har ökat relativt mycket under perioden 2015 – 2017. Antalet anmälda brott har sjunkit
sedan år 2000. Arbetet för att förhindra bostadsinbrott har gett ett gott resultat.
Slutligen redovisas de aktiviteter som genomförts relaterade till medborgarlöftena.
Fokus har varit på Resecentrum. Det är värdefullt att fortsätta dialogen kring vårt
samarbete.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 37

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-01

3 (13)

Dnr 2017/KA0075

Information om återtagen verksamhet – bad & gym
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Maria Brihall, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, uppger att nämnden övertog
ansvaret för bad & gymverksamheten från Medley vid halvårsskiftet 2016. Med
återtagandet följde 14 anställda. Härefter följer en redovisning av verksamhetens
omfattning i tio punkter. De ekonomiska förutsättningarna grundade sig på en kalkyl för
ett normalår i en jämförbar kommun. Det har dock visat sig att vissa saker blev dyrare än
budgeterat. Förutsättningen var att driftkostnaderna förväntades bli 1,6 mnkr lägre än
avtalet med Medley. Nettokostnaden för kultur-. och fritidsnämnden ska vara 1,1 mnkr
per år för att klara målet. Kultur- och fritidsnämndens ansvarar för verksamhetsdriften
och tekniska nämnden för fastighetsdriften. Det har nu visat sig att 2016 års drift blev
allt för kostsam i relation till budgeten (6 månader). Merkostnaderna är framförallt
relaterade till just verksamhetsövertagandet, att diverse material blev dyrare än
beräknat, att IT-kostnaderna blev högre än förväntat och att en rad profilprodukter och
plagg behövde bytas ut. En del av detta är engångskostnader eller i vart fall inte årliga
kostnader. Investeringsvolymen uppgick till 1 595 tkr och överensstämmer med budget.
Framförallt har man köpt in maskiner till gymmet.
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Dnr 2017/KA0067

Information om kommunstyrelsens bokslut 2016
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett överskott på totalt på 991 tkr för 2016. Då
har även en kostnad på 800 tkr för marksanering vid Bäckseda skola inrymts, vilket varit
en icke budgeterad kostnad. Ekonomikontorets överskott är att hänföra till en icke
besatt tjänst och framgångsrika upphandlingar. HR-kontoret redovisar också ett visst
överskott men däremot måltidsservice har överskridit sin budget till följd av förseningar
i byggnation av gymnasieköket. InfoCenter har ett överskott till följd av vakanser.
Investeringsbudgeten redovisar -3,7 mnkr till följd av ett icke budgeterat
fastighetsförvärv om ca 5 mnkr och vissa uteblivna investeringar. Avslutningsvis
presenteras en genomgång av 2016 års verksamhet i text.
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Dnr 2014/KA0108

Överklagande av länsstyrelsens beslut om tillstånd till täkt av berg
och morän på fastigheten Gettinge 6:5 i Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun överklagar Länsstyrelsens (miljöprövningsdelegationens) i
Östergötlands beslut 2017-01-27 med diarienummer 551-1718-15 med klagoskrift
daterad 2017-03-02.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Östergötland, miljöprövningsdelegationen, beslutade 2017-01-27 att ge
Sandahls Entreprenad AB tillstånd enligt miljöbalken att bedriva täkt av berg och morän
på fastigheten Gettinge 6:5 i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun har tidigare yttrat sig
i ärendet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att det upprättade förslaget till klagoskrift godkänns men med
en komplettering så att sista meningen får följande lydelse:
”Bergtäkten får inte påverka utbyggnadsmöjligheterna av bostäder öster om Vetlanda.”
Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Björn Fälth (SD),
Carina Strömbäck (V), Lars Brihall (VF), Tommy Glans (VF), Klas Håkanson (M), Lennart
Lööw (S), Nils-Erik Olofsson (S) och Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker Henrik Tvarnös
förslag.

Beslutet skickas till
Miljöprövningsdelegationen
Pär-Olof Högstedt
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Dnr 2017/KA0077

Samråd om budget 2018, delegationsbeslut – Höglandets
kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att genomföra samråd
med Höglandets kommunalförbund om deras budget 2018.
Ärendebeskrivning
Höglandets kommunalförbund ska enligt förbundsordningen ”samråda” med
medlemmarna om kommande årsbudget innan beslut fattas av direktionen. Samråd ska
ske med kommunstyrelsen. Samrådet ska genomföras under perioden 19 maj t.o.m.
8 juni och förbundschefen har inte möjlighet att närvara vid kommunstyrelsens
sammanträde den 7 juni. Samrådsuppdraget kan därför delegeras till kommunstyrelsens
arbetsutskott för att undvika extra sammanträde med kommunstyrelsen.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott får uppdraget att
utöva samråd med Höglandets kommunalförbund om deras budget 2018.

Beslutet skickas till
Höglandets kommunalförbund
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr 2017/KA0043

Projekt aktiv matchning mot kommunal anställning
Kommunstyrelsens beslut
Projektet ”Aktiv matchning mot kommunal anställning” godkänns.
Budget anslås med 1 200 000 kr av det särskilda statsbidraget för flyktingmottagandet.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har tillsammans med många andra arbetsgivare
rekryteringssvårigheter. För kommunens del finns det brist på personal inom omsorgen,
anläggningsarbetare, lärare, socionomer och andra akademiker. Samtidigt vet vi att det
tar lång tid för nya svenskar att komma ut på arbetsmarknaden. Det är en form av
utanförskap och det tar lång tid att bli självförsörjande. Risken är att personen hamnar i
ett livslångt utanförskap. En rad olika satsningar görs för att lösa dessa frågor och
underlätta integrationen.
Staten har fördelat medel till Vetlanda kommun för att arbeta mer aktivt med
integration och flyktingfrågan lokalt. Projektet Aktiv matchning mot kommunal
anställning är ett försök att vända på situationen för den aktuella målgruppen, det vill
säga personer med utländsk bakgrund som stått till arbetsmarknadens förfogande under
några år.
Projektet syftar till att aktivt söka upp dessa personer som är nya svenskar och som har
en bakgrund och/eller intresse för ett arbete inom kommunal verksamhet. Arbetat går
ut på att matcha enskilda personer mot lediga jobb hos arbetsgivaren Vetlanda kommun
och inventera varje enskild persons kompetensgap mot en anställning i kommunen och
hjälpa dem att göra en enskild handlingsplan för att bli anställningsbara.
Finansiering kan ske med det särskilda statliga medel för flyktingmottagandet,
1 200 000 kr. En projektledare anställs under en 2-års period.
Arbetsutskottets förslag
Projektet ”Aktiv matchning mot kommunal anställning” godkänns.
Budget anslås med 1 200 000 kr av det särskilda statsbidraget för flyktingmottagandet.
Yrkanden
Tommy Glans (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Helena Stålhammar (C), Jan Johansson (VF) och
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
HR-kontoret
Socialförvaltningen
Ekonomikontoret
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Dnr 2017/KA0027

Verksamhetsberättelse inklusive statistik för Konsument Höglandet
2016
Kommunstyrelsens beslut
Verksamhetsberättelse 2016 för Konsument Höglandet inklusive statistik godkänns.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för Konsument Höglandet 2016 inklusive statistik föreligger i
bilaga.
Konsument Höglandet är samlingsnamn för konsumentrådgivning samt budget- och
skuldrådgivning i de fem höglandskommunerna samt Tranås, Vimmerby 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. Antalet
Vetlandaärenden 2016 uppgick till 125.
Vetlanda kommuns kostnad uppgår till ca 140 tkr.
Arbetsutskottets förslag
Verksamhetsberättelse 2016 för Konsument Höglandet inklusive statistik godkänns.

Beslutet skickas till
Konsument Höglandet
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30 och 2017-02-06.
Personal- och organisationsutskottet 2017-01-25.
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Protokoll Höglandets Samordningsförbund 2017-01-19 och 2017-02-02
b) Växjö Tingsrätt: Dom gällande ansökan om laglighetsförklaring och tillstånd till
bortledande av vatten fram till Hällinge vattenkraftverk m.m. i Emån, Vetlanda
kommun
Dnr 2016/KA0012
c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Äsprilla 4:2
och Aspelund 1:1 i Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0039
d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Undantag från gällande förbud mot körning i terräng
med motorfordon på fastigheterna Näshult-Kullebo 1:6 och 1:18 i Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0045
e) Länsstyrelsen Stockholm: Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med
drönare – Norsecraft Geo Survey AB
Dnr 2016/KA0391
f)

Länsstyrelsen Östergötland: Beslut gällande ansökan om tillstånd till gruppstation
för vindkraft på fastigheterna Åmjölkesbo 4:2 och Överhult 1:19 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0193

g) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd avseende fortsatt tillstånd för befintlig 40 kV
luftledning mellan Bruket och Ramsebo, via Pauliström i Vetlanda kommun,
Jönköpings län
Dnr 2017/KA0059
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Dnr 2014/KA0421

Skatepark
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Rune Solid (L) har kontakt med initiativtagarna till en skatepark i centralorten. Det har
visat sig att den nu senaste utpekade platsen är initiativtagarna inte intresserande av i
någon större utsträckning. Vilken plats kan då istället vara aktuell? Arbete pågår med att
hitta en lösning. Det kommer sannolikt bli aktuellt med ett nytt kommunalt beslut
angående lokalisering men också kommunens engagemang i övrigt. I denna process är
det viktigt att veta vad initiativtagarna vill just nu. Rune Solid återkommer med besked.
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Dnr 2017/KA0042

Mellangårdens ladugård
Kommunstyrelsens beslut
Avtalet med nuvarande hyresgäst i Mellangårdens ladugård sägs upp med motivet att
byggnaden ska rivas alternativt bli föremål för en större ombyggnation.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden får uppdraget att riva Mellangårdens ladugård.
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har under 2016 diskuterat en rivning av Mellangårdens ladugård med
tillhörande ekonomibyggnader till följd av att byggnaden är i behov omfattande
underhållsåtgärder. Yttre underhåll till en kostnad av minst en miljon kronor måste
göras omedelbart för byggnadens bevarande. Invändigt iordningställande är mer
svårbedömt men torde också innebära betydande kostnader. Tekniska nämnden
bedömer att en renovering och upprustning inte är ekonomisk försvarbar.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet och framhåller ladugårdens
kulturhistoriska värde.
Beredningsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden § 10/17.
Tekniska nämnden § 88/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås ge tekniska nämnden uppdraget att säga upp nuvarande
hyresgäst och därefter riva Mellangårdens ladugård.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att nuvarande hyresgäst i Mellangårdens ladugård sägs upp
med motivet att byggnaden ska rivas alternativt bli föremål för en större ombyggnation
samt att fullmäktige föreslås besluta uppdra till tekniska nämnden att riva
Mellangårdens ladugård.
Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S) och Klas Håkanson (M)
tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2017/KA0074

Omprövning av Myndigheten för yrkeshögskolans beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande får uppdraget att skriva till myndigheten för
yrkeshögskolan och be dem ompröva sitt beslut att lägga ner utbildningen i
Trähusprojektering i Vetlanda.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun kräver att Myndigheten för yrkeshögskolan omprövar sitt beslut
avseende kursen Trähusprojektör. Motivet är att det finns ett skriande behov av
kompetensförsörjning för hustillverkarna i området. Det förefaller som om
myndighetens beslut är fattat på felaktiga grunder. Utbildningen har en bra tillströmning
av sökande med nästan 4 sökanden per plats och behovet är skriande. Vetlanda
kommun bjuder in myndigheten till Vetlanda för att få en presentation av utbildningen
och de mycket engagerade företagen i styrgruppen. Alternativt kan kommunens
representanter komma till myndigheten.

Beslutet skickas till
Henrik Tvarnö

Just sign

Utdragsbestyrkan

