Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-10

1 (8)

Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-15.20

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), Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M),
Ingemar Sturesson (KD), och Björn Fälth (SD).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Almuth Holmqvist (MP)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Thomas Adelöv (§ 1), Peter Lundgren (§ 1),
Eric Engelbrektsson (§ 5-6) och Åselotte Andersson.
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Andreas Granlöf (S) och Dan Ljungström (C)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Lennart Lööw (S), Anders Gustavsson (VF), Tommy Glans (VF), Henrik Freij (M),
Arne Larsson (SD) och Rune Solid (L).

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 1-7

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Andreas Granlöf

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-10

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign
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Dnr 2018/KA0007

Information om tågtrafiken
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Trafikutvecklare Thomas Adelöv från länstrafiken inleder med att konstatera att den
tågtrafik som utlovades redan i mitten av december 2017 har uteblivit. Länstrafikbolaget
har fortfarande stora problem med fordonen som inte fungerar, som är på reparation
etcetera. Fortfarande har man flera skadade fordon som borde vara i trafik men som
inte är det. Reparationerna har inte fullgjorts enligt planeringen. Därför har vi idag den
situation som råder med mycket ersättningstrafik med buss.
Från Vetlanda kommuns sida uttrycker man stor besvikelse. Tågtrafiken är mycket viktig
för kommunen och dess näringsliv. Att locka tillbaka förlorade resenärer när tågtrafiken
fungerar kommer att kräva ett intensivt arbete från länstrafikens sida. I framtiden måste
kvalitetssäkringen bli bättre och den pågående elektrifieringen av järnvägen
intensifieras. Dessutom har information både gentemot resenärerna men också
gentemot kommunen varit mycket dålig. Upplevelsen från kommunens sida är att
Vetlanda, Eksjö och Nässjö kommuner varit lågprioriterade inom länstrafiken, det är inte
acceptabelt. På längre sikt kan det få allvarliga konsekvenser och leda till bristande
förtroende.
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Dnr 2017/KA0420

EU-handslag
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun ställer sig positiv till att ingå ett EU-handslag med EU- och
handelsministern samt att överlämna till kommunledningsförvaltningen att ta fram
relevanta åtgärder för att stärka kunskapen kring EU-relaterade frågor.
Ärendebeskrivning
I betänkandet EU på hemmaplan konstateras att EU:s beslutsprocess är komplex och att
det finns omfattande kunskapsbrist hos grupper som står för kunskapsförmedling om
demokrati och politik. Många politiker och tjänstemän i kommunerna har till exempel
svårt att redogöra för hur kommunens verksamhet är relaterad till beslut på EU-nivå. I
betänkandet föreslås därför att kommunerna verkar för att förtroendevalda och
tjänstemän har en hög EU-kompetens, bland annat genom fortbildning.
Medborgarnas möjlighet till insyn, delaktighet och inflytande i EU-relaterade frågor ska
utgöra ett centralt tema. Genom det så kallade EU-handslaget bjuder EU- och
handelsminister Ann Linde in till att bidra i arbetet med att stärka delaktigheten,
kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.
I ett EU-handslag åtar sig kommunen att vidta åtgärder för att stärka delaktigheten,
kunskapen och engagemanget i Sverige. Kostnaden som uppstår är beräknad till max
10 000 kr och belastar kommunledningsförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun ställer sig positiv till att ingå ett EU-handslag med EU- och
handelsministern samt att överlämna till kommunledningsförvaltningen att ta fram
relevanta åtgärder för att stärka kunskapen kring EU-relaterade frågor.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Patrik Leijon
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-27 och 2017-12-11.
Personal- och organisationsutskottet 2017-11-15.
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Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Extra bolagsstämma med Vetlanda Stadshus AB 2017-06-22 och 2017-12-07
b) Protokoll från Njudung Energi AB 2017-10-19
c) Sammanträdesprotokoll från Witalabostäder AB 2017-10-19, 2017-12-07
d) Sammanträdesprotokoll från Vetlanda Industrilokaler 2017-10-20
e) Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättning, LFF 2017-11-23
f)

Sammanträdesprotokoll Höglandsförbundet 2017-12-01

g) Länsstyrelsen i Jönköping län: Bildande av naturreservat Linneåns mader i Vetlanda
kommun. Dnr 2016/KA0211
h) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Landstingets indelning i valkretsar m.m.
Dnr 2017/0410
i)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till kameraövervakning
Dnr 2017/KA0331

j)

Protokollsutdrag från Höglandets räddningstjänstförbund 2017-11-29, § 41
Budgetuppföljning 2017-09-30
Dnr 2017/KA0319

k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på
fastigheten Solberga 1:5, Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0417
l)

Region Jönköpings län: Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt
samverkansorgan 2017-11-30

m) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om att upphäva vattenskyddsområdet
Holsbybrunn i Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0245
n) Växjö Tingsrätt: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet gällande tillstånd
enligt miljöbalken till gruppstation för vindkraft på fastigheterna Åmjölkesbo 4:2 och
Överhult 1:19, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0193
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Dnr 2018/KA0008

Arvodesreglemente 2019-2022 för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till personal- och organisationsutskottet för att kunna
samordnas med förslaget till politisk organisation.
Ärendebeskrivning
Förslag till arvodesreglemente för perioden 2019-2022 föreligger i bilaga. Förslaget är
utarbetat av en partiövergripande arbetsgrupp inom personal- och
organisationsutskottet.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Aktuellt förslag till arvodesreglemente för perioden 2019-2022 fastställs.
Noteras även till protokollet att minoriteten anmäler avvikelse gällande den procentsats
som föreslås. I förslaget anges det fasta arvodet för 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen till 80 procent. Minoriteten anser att om 1:e vice ordförande inte är
ordförande i personal- och organisationsutskottet så ska procentsatsen vara 70.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) yrkar återremiss till personal- och organisationsutskottet så att
arvodesreglementet kan samordnas med förslaget till politisk organisation för perioden.
Anders Bengtsson (M), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Björn Fälth (SD),
Nils-Erik Olofsson (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker återremissyrkandet.

Beslutet skickas till:
Personal- och organisationsutskottet
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Dnr 2017/KA0421

Utökad borgen – AB Vetlanda Industrilokaler
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun ingår, såsom för egen skuld, solidarisk borgen för AB Vetlanda
Industrilokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 224 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendebeskrivning
AB Vetlanda Industrilokaler har inkommit med en skrivelse där man ansöker om ett
utökat borgensutrymme. Bolaget avser att bereda möjlighet till nyetablering och
utveckling av näringslivet genom att tillhandahålla lämpliga lokaler för industriändamål.
Bolaget har idag en total borgen beviljad som uppgår till 162 500 000 kr. Bolaget har i
dagsläget tre projekt i genomförande- eller planeringsfas. Dessa är:
1. Hammargatan Vetlanda, ca 7000 m²
2. Landsbro, ca 16 000 m²
3. Trucken 4 Vetlanda, 6400 m²
Därutöver tillkommer markköp om 4 000 000 kr och ombyggnad till nya och befintliga
hyresgäster på fastigheterna Muttern 6 och Värmunderyd.
Ansökan om utökad borgen avser 61 500 000 kr och borgensåtagandet skulle därmed
uppgå till 224 000 000 kr totalt.
Skälet för kommunal borgen är att bolaget därmed kan få bättre lånevillkor. Borgen
innebär naturligtvis någon form av risk. Vetlanda kommun har emellertid ett utrymme
för att bevilja ytterligare borgen mot bakgrund av de tillgångar som finns i
kommunkoncernen. Det totala borgensutrymmet är ändå inte obegränsat.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun ingår, såsom för egen skuld,
solidarisk borgen för AB Vetlanda Industrilokalers låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta belopp om 224 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2017/KA0419

Integrationspolicy för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till enhetschef Åselotte Andersson för kompletteringar och
justeringar efter diskussion.
Ärendebeskrivning
Förslag till integrationspolicy föreligger i bilaga.
I december 2013 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion om att upprätta en
kommunal integrationsstrategi. Ett kartläggningsarbete bedrevs under 2013 och 2014.
Det innebar att ett antal intervjuer med nyanlända samt företrädare för förvaltningarna
genomfördes. Projektet har därefter följts av två studenter från Högskolan för lärande
och kommunikation och resulterat i uppsatsen ”Sverige drömmarnas land”. En fältstudie
har gjorts på Kantarellen/Stensoppen av masterstudenter på Linnéuniversitetets Fredsoch utvecklingsprogram och även det resulterade i en rapport ”Integration and social
participation”. Materialet har utgjort underlag och bakgrundsmaterial för det
policydokument som därefter har utarbetats. Förslaget är kommunicerat med
förvaltningscheferna 2017-08-23.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till integrationspolicy för Vetlanda kommun godkänns.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) yrkar återremiss av ärendet till enhetschef Åselotte Andersson för
kompletteringar och justeringar med anledning av diskussion vid dagens sammanträde.
Jan Johansson (VF) tillstyrker återremissyrkandet.

Beslutet skickas till:
Åselotte Andersson
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