Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

Sida

2016-08-29

1 (15)

Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.10

Beslutande

Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF),
Dan Ljungström (C) och Klas Håkanson (M).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lars Brihall (VF) och Ingemar Sturesson (KD)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson (§ 161-168), Christina Carlson (§ 165-168),
Janne Kolehmainen (§ 161-162), Pierre Thorell (§ 161-164), Leif Henriksson
(§ 161-164), Mohamad Al-Hindi (§ 163-166), Rikard Lehmann (§ 161-163),
Joachim Winther (§ 164-168), Ove Karlsson (§ 172), Sussie Olsson (§ 172) och
Sussi Milterius (§ 172).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Dan Ljungström (C)

Justeringens plats
och tid
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Sekreterare
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Justerare

Dan Ljungström

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Dnr 2016/KA0187

Yttrande över bildande av naturreservatet Höghult södra
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Vetlanda kommun har inte någon erinran mot förslaget till bildande av naturreservatet
Höghult södra inklusive skötselplan.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har lämnat Vetlanda kommun möjlighet att yttra sig över
förslag till beslut om bildande av naturreservatet Höghult södra. Yttrandet ska vara
inkommit till länsstyrelsen senast den 16 september 2016.
Förslaget inklusive skötselplan föreligger i bilaga.
Syftet med naturreservatet är att bevara en äldre talldominerad barrblandskog med
inslag av lövträ med dess biologiska mångfald.
Höghult södra ligger i direkt anslutning till befintliga naturreservatet Höghult som
bildades 2006. Båda områdena har samma markägare. Markägaren har själv tagit
initiativet till bildandet av naturreservat. Syftet med reservatet uppnås genom att
effekterna av en för området naturlig brandregim efterliknas.
Tekniska kontoret har inget att erinra mot förslaget som stämmer väl överens med
kommunens översiktsplan.
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Dnr 2016/KA0211

Yttrande över bildande av naturreservatet Linneåns mader
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Vetlanda kommun har inte någon erinran mot förslaget till bildande av naturreservatet
Linneåns mader inklusive skötselplan.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har berett Vetlanda kommun möjlighet att yttra sig över förslag till beslut
om naturreservatet Linneåns mader i Vetlanda kommun senast den 30 september 2016.
Förslaget inklusive skötselplan föreligger i bilaga.
Syftet med naturreservatet är att bevara ett våtmarkskomplex med rikkärr, öppen och
trädbevuxen mosse, å samt kantzoner och skogsbeklädda fastmarksholmar. Vidare att
bevara och vårda biologisk mångfald knuten till rikkärr, bevara områdets hydrologiska
värden samt ge möjlighet till naturupplevelser och friluftsliv inom ramen för bevarande
av naturvärdena.
Syftet uppnås genom att mossen och de skogsbeklädda myrarna lämnas för fri
utveckling. Rikkärrområdena ska hävdas genom slåtter eller bete.
Tekniska kontoret har inget att erinra mot förslaget som överensstämmer med
kommunens översiktsplan.
Området berör sju fastighetsägare. En av dessa har tagit initiativet till bildande av
naturreservatet.
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Dnr 2016/KA0252

Särprofilering – Vetlanda InfoCenter
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Vetlanda InfoCenter blir särprofilerat och får använda sitt eget namn i kombination med
kommunens vapen enligt fastställd profil.
Destination Vetlandas särprofilering upphör.
Ärendebeskrivning
I november 2013 beslutade kommunstyrelsen om en reviderad grafisk profil för
Vetlanda kommun och ambitionen är att samla alla kommunala verksamheter under
samma logotype. Syftet är att tydliggöra att det är kommunen som är avsändare, vilket
på sikt stärker varumärket.
Under hösten 2016 flyttar turistcenter och kommunikatörerna ihop i en ny lokal utanför
stadshuset. Lokalen blir ett InfoCenter, där vi ökar satsningen på närturism samt lyfter
fram kommunens olika verksamheter i vardagen.
Via InfoCenter skapas en utställnings- och besöksyta som syftar till ökad öppenhet och
inblick i såväl förvaltningar som politik. InfoCenter blir också det samlade namnet för
kommunikation, turism och service, det vill säga den tidigare kommunikationsavdelningen.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att Vetlanda InfoCenter blir särprofilerad och får använda sitt
eget namn i kombination med kommunens vapen enligt fastställd profil. Destination
Vetlandas särprofilering upphör.
Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker
Jan Johanssons förslag.
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Dnr 2016/KA0253

Disciplinära åtgärder vid brott mot kommunens upphandlingsregler
- delrapport
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
För att skärpa upp efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler diskuteras och
övervägs disciplinära åtgärder för de som bryter mot regelverket.
Tänkbara åtgärder är i ett första skede korrigerande samtal. Om detta inte leder till
resultat kan en varning utfärdas och i sista hand uppsägning.
Dessa åtgärder förutsätter att delegationen är alldeles tydlig inom chefsansvaret,
jämförbar med arbetsmiljöansvaret.
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Dnr 2015/KA0205

Detaljplan för Stocken 11 m.fl. fastigheter, Vetlanda
Arbetsutskottets beslut
Samråd ska ske avseende detaljplan för Stocken 11 m.fl. fastigheter, Vetlanda.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.
Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen.
Ärendebeskrivning
Planen syftar till att tillåta och avgränsa flera markanvändningar inom planområdet.
Kontor och verksamheter utöver den idag tillåtna industrianvändningen för att öka
planens flexibilitet och möjliggöra för flera typer av etableringar inom området.
Delar av planområdet är reglerad som allmän platsmark men inte anordnad som sådan.
En ny detaljplan avser att reglera hela området som kvartersmark. Vidare syftar planen
till att ange byggnadshöjd inom planområdet. Idag utgör största delen en grusad öppen
yta med en byggnad lokaliserad till områdets norra hörn. Planområdet avgränsas av
Industrigatan i nordväst, fastigheten Stocken 7 i nordöst, Stocken 12 i sydöst, Stocken 4 i
sydöst och fastigheterna Stocken 8 och 10 i sydväst.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att
genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att behovet
av miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/15.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att samråd sker avseende detaljplan för Stocken 11 m.fl.
fastigheter. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte och Vetlanda kommun
har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen.
Jan Johansson (VF) och Klas Håkanson (M) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
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Dnr 2015/KA0124

Detaljplan för del av Stora Snärle 2:1 m.fl. fastigheter, Vetlanda
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för del av Stora Snärle 2:1 m.fl. fastigheter,
Vetlanda.
Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastigheten
Stora Snärle 2:1. Med bostadsbebyggelse avses bostäder i form av friliggande villor
och/eller parhus. Syftet är också att säkerställa markanvändningen för befintlig
bebyggelse inom planområdet.
Området är beläget i Vetlanda ca 6 km söder om centrum. Planområdet avgränsas av
sjön Grumlan i väst. Planområdet omges av skogsmark.
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.
Samråd har skett under tiden 7 t.o.m. 13 april 2016. Under denna tid inkomna
synpunkter behandlas i samrådsredogörelse. Efter samrådstiden har ett samrådsmöte
hållits den 1 juni 2016 med alla berörda fastighetsägare. Planförslaget har därefter varit
tillgängligt för granskning under perioden 27 juni t.o.m. 19 juli 2016. Under
granskningstiden inkomna synpunkter framgår av granskningsutlåtande daterat
2016-08-10.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/15, § 46/16 och § 137/16.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att detaljplan för del av Stora Snärle 2:1 m.fl. fastigheter,
Vetlanda antas.
Jan Johansson (VF) och Dan Ljungström (C) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2016/KA0254

Halvårsbokslut per den 30 juni 2016
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna det upprättade halvårsbokslutet
per den 30 juni 2016.
Ärendebeskrivning
Halvårsbokslut per den 30 juni 2016 föreligger i bilaga.
Resultaträkning och balansräkning för perioden redovisas. Periodens resultat per den
30 juni 2016 uppgår till 4,2 mnkr. Halvårsresultatet för hela kommunkoncernen uppgår
till 35,6 mnkr och för Stadshuskoncernen till 30,4 mnkr.
Årsresultatet beräknas till -20,4 mnkr och den prognostiserade budgetavvikelsen för
hela året till -26,2 mnkr. Investeringsvolymen beräknas uppgå till 111,4 mnkr.
Avslutningsvis redovisas måluppfyllelsen per den 30 juni 2016 för respektive
verksamhet.
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Dnr 2016/KA0126

Svar på motion om bredband på landsbygden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Den 18 april 2016 lämnade Ingvar Andersson (C) och Dan Ljungström (C) in en motion
om bredband på landsbygden och med följande förslag:
1. Vetlanda kommun går i borgen för lån till fiberprojekt som är inskickade och
godkända.
2. Vetlanda kommun kräver samförläggning när det är möjligt.
Motionen remitterades till ekonomikontoret för yttrande. Yttrande har kommit in och
föreligger i bilaga. Av yttrandet framgår att Vetlanda kommun liksom de flesta
kommuner är mycket restriktiv med att upplåta kommunal borgen för andra
intressenter än de kommunala bolagen. Genom att göra undantag för
bredbandsföreningar skulle man öppna för att även andra behov skulle kunna göras
gällande med ett ökat antal förfrågningar om borgensåttagande som följd. Det
kommunala borgensutrymmet är trots allt begränsat.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ekonomichefen 2016-08-19
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Dnr 2016/KA0156

Yttrande med anledning av kommunrevisionens granskning av
årsbokslut 2015
Arbetsutskottets beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande och med möjlighet för
ekonomikontoret att komplettera yttrandet med kommentarer kring uppföljningen av
fullmäktiges mål.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionens granskning av årsbokslut/årsredovisning 2015 föreligger i bilaga.
Kommunrevisionen har begärt kommunstyrelsens kommentarer senast den
12 september 2016. Den sammanfattande bedömningen från revisionens sida är att
årsbokslutet i allt väsentligt är upprättat i enlighet med de krav som finns gällande
regelverk och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ställning.
Vetlanda kommun följer i allt väsentligt rekommendationerna från rådet för kommunal
redovisning men det finns områden där förbättringar kan uppnås. Balanskravet för
verksamhetsåret 2015 är uppfyllt. Två av fyra finansiella mål är uppfyllda. Utifrån den
redovisning av måluppfyllelsen som finns i årsredovisningen görs bedömningen att
verksamheten har bedrivits med god hushållning. Man framhåller dock att det finns
vissa svårigheter att bedöma kommunens måluppfyllelse. Det saknas fastställda
gränser/nivåer för när ett mål ska anses vara uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande
men med möjlighet för ekonomikontoret att komplettera yttrandet med kommentarer
kring uppfyllelsen av fullmäktiges mål.
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Dnr 2016/KA0228

Årsredovisning 2015 – Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens
donationsfond
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2015 samt bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning samt revisionsberättelse för Annette Wilhelmina von Liewens
donationsfond år 2015 föreligger i bilaga. Styrelsen för donationsfonden har fastställt
årsredovisningen för 2015 och överlämnar den till kommunfullmäktige för godkännande
och beslut om ansvarsfrihet.
Årets resultat uppgår till 0 kr. Orsaken till nollresultatet är att en större renovering av
stiftelsens fastighet Vetlanda Donatorn 1 genomförts under året och belastar resultatet
med 1,2 mnkr. De totala tillgångarna efter bokslutet för 2015 uppgår till 11 881 000 kr.
Under 2015 delades 180 000 kr ut till 8 gifta par och 22 flickor som fick 6 000 kr vardera.
Stiftelsens revisorer föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
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Dnr 2016/KA0255

Utökad borgen – Vetlanda Industrilokaler AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås bevilja utökad borgen med 80 mnkr för Vetlanda
Industrilokaler AB.
Efter beslutet uppgår kommunens borgensåtagande för bolaget till totalt 162,5 mnkr.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Industrilokaler AB har inkommit med skrivelse där bolaget ansöker om en
utökad kommunal borgen med 80 mnkr. Avsikten är att genomföra en nybyggnation av
industrilokaler för att underlätta nyetablering alternativt utveckling av företagandet i
kommunen. Syftet med kommunal borgen är att ge bolaget bästa möjliga villkor för den
nyupplåning som krävs. En utökad borgen bedöms inte påverka Vetlanda kommuns
finansiella ställning nämnvärt.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun utökar borgen till Vetlanda
Industrilokaler AB med 80 mnkr. Efter beslutet uppgår kommunens borgensåtagande för
bolaget till totalt 162,5 mnkr.
Nils-Erik Olofsson (S) och Dan Ljungström (C) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 01-2016-00037

Ansökan om serveringstillstånd – Sussie Olssons Kök, Vetlanda
Arbetsutskottets beslut
Ansökan beviljas med den begränsning av antalet gäster som får vistas i lokalen som
framgår av räddningstjänstens brandskyddsdokumentation.
Ärendebeskrivning
Sussie Olssons Kök AB, 556805-7821, har hos Vetlanda kommun ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § alkohollagen om att servera starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin och
spritdrycker vid serveringsställe Sussie Olssons Kök, Vetlanda.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 11.00 t.o.m. 01.00.
Sussie Olssons Kök i Vetlanda öppnar verksamhet 1 oktober 2016. I första hand satsar
man på en bra lunchrestaurang men man kommer också att erbjuda fika och en meny
med blandade rätter. Därutöver ska man kunna arrangera blandade evenemang som till
exempel föreläsningar, ölprovning m.m. Allmänheten kommer också erbjudas att hyra in
sig i lokalerna för diverse arrangemang, innebärande att Sussie Olssons Kök i Vetlanda
ordnar det mesta som gästen önskar, exempelvis födelsedagsfirande eller konferens.
Lunchmenyn kommer att tillredas i Myresjörestaurangen, övrig meny tillreds i
restaurangens kök i Vetlanda. Restaurangen är belägen vi Sapa Arena.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ansökan beviljas med den komplettering av antalet gäster
som kan vistas i lokalen samtidigt som framgår av räddningstjänstens
brandskyddsdokumentation.
Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johanson (VF), Klas Håkanson (M) och Dan Ljungström (C)
tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till
Ove Karlsson
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Dnr 2016/KA0217

Yttrande över förslag till Program för hållbar utveckling 2017-2020
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet fick 2016-08-15 information om det yttrande som miljösamordnaren
skickat in till Region Jönköpings län över ”Program för hållbar utveckling 2017-2020”.
Samtidigt beslutades att komplettera yttrandet med synpunkter angående
kollektivtrafiken, vilket föranledde att ett komplement till det ursprungliga yttrandet
utarbetades och som föreligger i bilaga.
Den synpunkt som framgår av yttrandet är att länstrafiken föreslås aktivt arbeta för att
ersätta dagens dieseldrivna tåg med fordon som drivs med fossilfria bränslen, alternativt
hybridtåg som även kan köras på elektrifierade banor.

Beslutet skickas till
Anders Bernberg
Region Jönköpings län
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Dnr 2016/KA0258

Kurser och konferenser
Arbetsutskottets beslut
Almuth Holmqvist (MP) deltar i utbildningen om kommunens åtgärd inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap den 7 september 2016 i Vetlanda.
Hela kommunstyrelsens arbetsutskott inklusive ersättare får möjlighet att delta i
livsmedelsseminarium inom Klimatveckan i Jönköping den 9 september.
Ärendebeskrivning
Almuth Holmqvist (MP) kommer efter beslut i september att ersätta Ritva Hermanson i
kommunstyrelsen. Därför är det lämpligt att Almuth Holmqvist deltar i utbildningen i
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Almuth Holmqvist får delta och erhålla ersättning för sitt
deltagande i ovanstående utbildning.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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