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Plats och tid

Njudungsgymnasiets matsal 14.00-16.50

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) och Carina Strömbäck (V).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lennart Lööw (S), Agneta Lindberg (S), Martina Jansson (S),
Anders Gustavsson (VF), Tommy Glans (VF), Andreas Elamsson (C) (§ 1-7)
kl. 14.00-15.30, Anders Bengtsson (M), Hans Svensson (KD), Arne Larsson (SD),
Rune Solid (L) och Almuth Holmqvist (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Rikard Lehmann (§ 1), Gunnar Elmeke
(§ 2-15), Joakim Öhman (§ 2-15), Jonny Palmkvist (§ 3-7), Marianne Karlsson
(§ 8-14) och Lena Ottosson (§ 15).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Andreas Granlöf (S) och Björn Fälth (SD)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 1-15

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Andreas Granlöf

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2016/KA0303

Kommunstyrelsens medverkan i Regnbågsveckan
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Ärendebeskrivning
Ingemar Sturesson (KD) vill väcka ett ärende om kommunstyrelsens deltagande eller inte
i Regnbågsveckan som ska genomföras under hösten 2017.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott
för beredning.
Ingemar Sturesson (KD) föreslår att ärendet behandlas vid dagens sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Henrik Tvarnös förslag att ärendet bereds av
kommunstyrelsens arbetsutskott och Ingemar Sturessons förslag att ärendet behandlas
vid dagens sammanträde.
Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till
Arbetsutskottet
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Dnr 2017/KA0005

Information om InfoCenter
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunikationschef Rikard Lehmann presenterar tillkomsten av InfoCenter och
beskriver en utåtriktad verksamhet där kommunal information och turistinformation
samverkar. Huvuduppdraget är att visa upp en ”attraktiv kommun” och bland annat
stärka identiteten hos anställda. InfoCenter kommer att presentera ett antal
utställningar under 2017. Den första utställningen pågår nu, benämnd ”Vetlanda och
världen” och handlar om integration. Fler teman följer alltså under året.
Viktiga arbetsområden under 2017 är bland annat ökad synlighet för kommunens
verksamheter, ny webb och genomlysning av rekryteringsbehov samt att initiera ett
varumärkesarbete. Härefter följer en kort beskrivning av den ”nya verklighet” som vi
lever i med snabb och digital information och kommunikation.
En ny turiststrategi kommer att utarbetas under innevarande år. Fler e-tjänster kommer
att etableras och förhoppningen är att öka samverkan mellan servicecenter och
förvaltningarna.
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Dnr 2016/KA0353

Begäran om medel för medborgarskapsceremoni
Kommunstyrelsens beslut
13 000 kr anslås till kultur- och fritidsnämnden för att täcka kostnaderna i samband med
medborgarskapsceremonin.
Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har begärt att få tal del av det statsbidrag som kommunen
erhåller för anordnande av så kallade medborgarskapsceremonier. Det är inte ett
specifikt statsbidrag utan ingår som en del i det generella utjämningssystemet.
Kultur- och fritidsnämnden genomförde arrangemanget under oktober månad 2016 på
uppdrag av kommunledningsförvaltningen.
Beredningsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden § 118/16.
Arbetsutskottets förslag
13 000 kr anslås till kultur- och fritidsnämnden för att täcka kostnaderna i samband med
medborgarskapsceremonin.
Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret
Margareta Darell
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Dnr 2015/KA0032

Avtal med Nuvab om det operativa näringslivsarbetet
Kommunstyrelsens beslut
Gällande avtal förlängs att gälla ytterligare två år, 2017-01-01 - 2018-12-31 med en extra
uppräkning av ersättningen med 65 000 kr.
Tillskottet finansieras inom kommunstyrelsens budget.
Ärendebeskrivning
Mellan Vetlanda kommun och Näringslivsutveckling i Vetlanda AB (Nuvab) finns ett avtal
gällande kommunens operativa näringslivsarbete. Avtalstiden är konstruerad så att
kommunen ska ta ställning till förlängning ett år innan avtalstiden går ut. Avtalet löper
ut 2016-12-31 och förlängs automatiskt ett år, eftersom det inte sagts upp. Nytt beslut
krävs med anledning av utökad finansiering och då justeras samtidigt avtalsperioden.
Arbetsutskottets förslag
Gällande avtal förlängs att gälla ytterligare två år, 2017-01-01 - 2018-12-31 med en extra
uppräkning av ersättningen med 65 000 kr.
Tillskottet finansieras inom kommunstyrelsens budget.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), Klas Håkanson (M) och
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Nuvab
Ekonomikontoret
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 och 2016-12-12.
Personal- och organisationsutskottet 2016-11-23.
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Slutintyg angående konservering av medeltida
puts i Ramkvilla kyrka, Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0409
b) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Underhåll av gångsystem på kyrkogårdar inom
Bäckseda-Korsberga pastorat, Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0382
c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förordnande av Magnus Färjhage som
vigselförrättare i Vetlanda kommun 2017-01-01 - 2020-12-31.
Dnr 2016/KA0326
d) Region Jönköpings län: Protokoll från kommunalt forum 2016-11-11
e) Region Jönköpings län: Protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan
2016-11-04
f)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Broby 4:6
och Bjädesjöholm 2:5 i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0392

g) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till restaurering av läktarorgeln i
Korsberga kyrka, Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0393
h) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om bildande av naturreservat Höghult
södra i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0187
i)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om bildande av naturreservatet
Sundsängen i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0243

j)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel och rasering av
ledning mellan Åkersholm och Holmeshultakvarn i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA398

k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Myresjö
2:39 och Flishult 1:5 i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0405
l)
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Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2016-11-22

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 6 forts.

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-11

8 (17)

Dnr

m) Förvaltningsrätten i Jönköping: Dom gällande beslutet att tilldela
Nya Vetlanda Stadshotell AB en varning enligt alkohollagen
Dnr 11-2015-00042
n) Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen: Ansökan om laglighetsförklaring och
tillstånd till bortledande av vatten fram till Hällinge vattenkraftverk m.m. i Emån,
Vetlanda kommun. Protokoll från muntlig förberedelse.
Dnr 2016/KA0012
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tjärning av Näshults kyrka och klockstapel,
Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0002
p) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tjärning av Korsberga kyrka, Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0001
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Dnr 2016/KA0067

Information om pågående skolbyggnadsprojekt
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Fastighetschef Joakim Öhman redovisar läget beträffande pågående
skolbyggnationsprojekt, Mogärdeskolan, Withalaskolan och Landsbro skola och uppger
därvid bland annat följande:
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att avsätta 250 mnkr att investera i de tre skolorna.
Under hösten 2016 har en inventering skett av Mogärdeskolan som har det mest akuta
behovet av mer lokaler. En färdig plan finns nu för genomförandet, inklusive en mer
exakt kostnadsberäkning. Inledningsvis bedömdes kostnaden för Mogärdeskolan uppgå
till 70 mnkr. De senaste beräkningarna visar på en kostnad på 77 mnkr totalt. Således en
fördyring med ca 7 mnkr. Upphandling av entreprenör kommer att genomföras under
april - maj och byggstart för nybyggnationen är planerad till juni månad direkt efter
terminsslutet, därefter följer ombyggnationsarbeten. En diskussion förs också om att
behålla idrottshallen, vilket i så fall skulle innebära en merkostnad på ca 4 mnkr,
eftersom det ursprungligen inte var planerat att behålla den. För att ändå klara
tilldelningen på 250 mnkr pågår nu försök att hitta besparingsmöjligheter i de åtgärder
som ska genomföras på Withalaskolan. Upphandlingen av entreprenörer i den delen ska
genomföras under hösten och vintern 2017 med byggstart i början på 2018. Beträffande
Landsbro skola är skisserna klara och kostnadsberäkningen håller, det vill säga 50 mnkr.
Byggstart är för den skolan planerad till januari 2018.
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Dnr 2017/KA0006

Fördelningen av det kommunala partistödet 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Det kommunala partistödet 2017 fördelas enligt följande:
(S)

151 658 kr

(SD)

58 330 kr

(VF)

116 660 kr

(V)

34 998 kr

(C)

69 996 kr

(MP)

34 998 kr

(M)

69 996 kr

(L)

34 998 kr

(KD)

58 330 kr

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagens regler (2:12) och reglementet för partistödet ska fullmäktige
varje år fatta beslut om fördelningen av det kommunala partistödet.
Det totala budgetbeloppet att disponera för 2017 uppgår till 630 000 kr.
Grundstödet, liksom mandatstödet uppgår för 2017 till 11 666 kr.
Den fördelningsmodell som tillämpas är den som framgår av reglementet.
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Dnr 2017/KA0007

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter i Vetlanda kommun fastställs i enlighet med
dokumentet ”Arbetsmiljöuppgifter – organisation och fördelning i Vetlanda kommun”.
Varje nämnd ska diskutera den aktuella fördelningen av arbetsuppgifter samt vilket
eventuellt utbildningsbehov som finns gällande arbetsmiljö och arbetsmiljöuppgifter och
återkomma till personal- och organisationsutskottet om utbildningsbehov föreligger.
Ärendebeskrivning
Dokumentet ”Arbetsmiljöuppgifter – organisation och fördelning i Vetlanda kommun”
föreligger i bilaga. Dokumentet beskriver fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna i
kommunen.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa fördelningen av
arbetsmiljöuppgifter i Vetlanda kommun.
Varje nämnd ska diskutera den aktuella fördelningen av arbetsuppgifter samt vilket
eventuellt utbildningsbehov som finns gällande arbetsmiljö och arbetsmiljöuppgifter och
återkomma till utskottet om utbildningsbehov föreligger.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Lars Brihall (VD), Lola Frödeberg (VF) och Björn Fälth (SD) tillstyrker personal- och
organisationsutskottets förslag.
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Dnr 2017/KA0008

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden 2017 annonseras i Vetlanda Posten.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska varje år besluta om i vilken eller vilka ortstidningar tid och plats
för fullmäktiges sammanträden ska annonseras.
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Dnr 2016/KA0020

Detaljplan för Felsteget 1 och 6
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Felsteget 1 och 6 antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med planförslaget är att förnya fastigheterna Felsteget 1 och 6 och möjliggöra för
fler bostäder med centrumnära läge. Markanvändningen inom detaljplaneområdet
regleras från bostad, handel och kontor till enbart bostadsändamål. Detaljplanen syftar
även till att reglera byggnadshöjd samt placering av nya byggnader.
Befintlig bebyggelse består av en tvåvåningsbyggnad längs Kyrkogatan och en
envåningsgårdsbyggnad som upptar största delen av gården norr om
tvåvåningsbyggnaden. Planen ska möjliggöra uppförandet av en fem våningar hög
byggnad.
Kvarteret Felsteget är beläget i centrala delen av Vetlanda, ungefär 100 meter nordöst
om Stortorget. Väster om planområdet i anslutning till Kanalgatan rinner
Vetlandabäcken.
Bedömningen är att genomförandet 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 27 juni 2016 t.o.m. 29 augusti 2016. Framförda synpunkter under
samrådstiden är sammanställda i en samrådsredogörelse daterad 2016-10-11.
Kompletterande undersökningar och geotekniska förhållanden samt förekomsten av
markföroreningar har genomförts och utgjort underlag till planförslaget.
Planförslaget har därefter varit föremål för granskning under perioden 31 oktober t.o.m.
21 november 2016. Inkomna synpunkter under granskningstiden finns sammanställda i
ett granskningsutlåtande daterat 2016-11-23.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/16, § 134/16 och § 197/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för Felsteget 1 och 6.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Nils-Erik Olofsson (S),
Klas Håkanson (M), Lars Brihall (VF), Björn Fälth (SD) och Carina Strömbäck (V) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
--------------------------------
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Dnr 2016/KA0403

Finansiering av platser inom särskilt boende för äldre – Lunden,
Bäckagården
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Begäran från vård- och omsorgsnämnden om tilläggsbudget för tillkommande platser
inom särskilt boende avslås. Ärendet får hanteras inom given ram.
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har i skrivelse begärt utökad driftbudget 2017 med
2 250 tkr och för 2018 med 4 500 tkr. Därutöver äskas även utökning av
investeringsbudgeten med 150 tkr.
Bakgrunden är att i samband med förändring av nämndens verksamheter där man
flyttar ut ur lokaler på Bäckagården (enheten Lunden), vilken överförs till nytt boende
(Falken) uppstår tomma ytor. Nämnden ser en möjlighet i att utnyttja dessa ytor för att
skapa fler platser för särskilt boende och på det sättet frigöra belagda korttidsplatser.
Om kommunen har brist på korttidsplatser kan detta medföra ett betalningsansvar
gentemot regionen om man inte klarar att ta emot utskrivningsklara patienter.
Beredningsbeslut
Vård- och omsorgsnämnden § 174/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå begäran från vård- och omsorgsnämnden om
tilläggsbudget för tillkommande platser inom särskilt boende. Ärendet får hanteras inom
given ram.
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Dnr 2016/KA0374

Information om platser i särskilt boende för äldre – nybyggnation
Tomasgården
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Biträdande vård- och omsorgschef Marianne Karlsson uppger att behovet av platser i
särskilt boende har ökat snabbt under senare tid och idag finns ca 15 beslut som inte
kunnat verkställas på grund av platsbrist. Som en konsekvens av detta har vi brist på
platser i korttidsboende, vilket i sin tur innebär att patienter blir kvar på sjukhus som vi
egentligen ska ”ta hem”. Kostnaden för patienter som blir kvar på sjukhuset uppgår till
5 000 kr per dygn. Mot bakgrund av det redovisade är alltså behovet av att skapa
ytterligare platser i särskilt boende mer eller mindre akut.
En ny förskola vid Tomasgården är planerad sedan flera år och projektering av den
byggnationen pågår. Tankar har framförts på att utöka uppdraget beträffande
Tomasgården till att bygga på med ytterligare två våningsplan där man kan inrymma
4x9 platser och därmed täcka det nu identifierade behovet av platser i särskilt boende.
De platser som tillkommer är enligt förslaget tänkt att användas för brukare som idag
finns inom boendet Vilan. Genom att flytta dessa skapas bättre möjlighet att bedriva
den omsorg som ska finnas inom ett särskilt boende. Platserna på Vilan skulle i ett
sådant läge omvandlas till platser för trygghetsboende alternativt ordinärt boende.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 14

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-11

16 (17)

Dnr 2016/KA0402

Begäran om tilläggsbudget 2017 – tekniska nämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämndens begäran om tilläggsbudget för tillkommande lokalytor avslås.
Ärendebeskrivning
Sedan kommunfullmäktige i juni månad beslutade om budgetramarna för 2017 har
antalet tillfälliga paviljonger inom förskola och skola ökat. Kostnaden för
fastighetsdriften för tillkommande lokaler är ca 1 400 000 kr per år som nämnden alltså
inte fått kompensation för.
Beredningsbeslut
Tekniska nämnden § 102/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå tekniska nämndens begäran om tilläggsbudget för
tillkommande lokalytor.
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§ 15

Gymnasieskolans kök
Kostchef Lena Ottosson redovisar gymnasieskolans nya kök beträffande kapacitet och
distribution. Utbudet av måltider är stort och brett och täcker försörjningen på många
enheter inom kommunen, såväl beträffande äldreomsorgen som skolorna.
Sammanträdet avslutas med en visning av lokaliteterna.
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