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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-21.00

Beslutande

Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Carina G Hördegård (C), Mikael Hahn (S),
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M),
Arne Larsson (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Lars Brihall (VF), Klas Håkanson (M),
Carina Strömbäck (V), Ingemar Sturesson (KD), Anders Gustavsson (VF),
Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD), Inge Bengtsson (VF), Conny Axelsson (S),
Anders Bengtsson (M), Percy Karlsson (S), Sven-Olov Karlsson (VF),
Jan-Erik Josefsson (KD), Kjell Sandahl (M), Ejlon Johansson (L), Tommy Bohman (S),
Viveka Jarflod (V), Hans Svensson (KD), Almuth Holmqvist (MP), Ingvar Andersson (C),
Malin Brihall (VF), Kjell Åke Nottemark (M), Andreas Granlöf (S),
Anker Iskov Christensen (SD), och Lola Frödeberg (VF).

Tjänstgörande
ersättare

Madelene Palmgren (KD) för Monica Samuelsson (KD
Siv Fransson (L) för Bahmetha Ajkunic (L)
Janne Åsander (MP) för Ibrahim Hajomar (MP)
Pia Lindell (C) för Helena Stålhammar (C)
Sven Leek (S) för Martina Jansson (S)
Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD)
Kristian Andersson (VF) för Niklas Hugosson (VF)
Christina Liljerås (VF) för Monica Högberg (VF)
Daniel Lundström (S) för Camilla Stenlöv (S)
Ulrich Wendt (S) för Rolf Axelsson (S)

Övriga deltagare

Carl-Axel Bengtsson (M), Gunnel Bjäde (M), Thor-Erik Rydén (VF), Tommy Glans
(VF), Magnus Färjhage, Peter Lundgren (§ 90), Martin Karlsson (§ 90),
Mohamad Al-Hindi (§ 95), Eva-Marie Tikkanen (§ 91), Andreas Eliasson (§ 91),
Laszlo Pálffi (§ 91), Maria Brihall (§ 89) och Kristina Odelberg.

Utses att justera

Lennart Lööw (S) och Ingemar Sturesson (KD)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 83-98

Kristina Odelberg
Ordförande

Lola Frödeberg
Justerare

Lennart Lööw

Just sign

Utdragsbestyrkan

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2017-09-28

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign
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Musik
Följande elever från den kommunala musikskolan underhåller närvarande ledamöter,
ersättare och åhörare:
Maja Nyrén, Lowisa Karlsson, Maggie Iwanyszyn och Elna Helgesson.
Medverkar gör även deras lärare Christian Wramhult och Sören Bernhardsson.

Just sign
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§ 83

Delgivningar
Partiernas redovisning av hur det kommunala partistödet disponerats under 2016.
Dnr 2017/KA0119

Just sign
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Dnr 2017/KA0282

Avsägelse från uppdrag Birgitta Emilsson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden.
Ärendebeskrivning
Avsägelse har kommit in från Birgitta Emilsson (C) där hon avsäger sig uppdraget som
ersättare i vård- och omsorgsnämnden med omedelbar verkan.

Beslutet skickas till:
Birgitta Emilsson
Vård- och omsorgsnämnden
Löner
Troman
Valberedningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0252

Avsägelse från uppdrag Bahmeta Ajkunic (L)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Anhållan hos länsstyrelsen för röstsammanräkning av framtagande av ny ledamot efter
Bahmeta Ajkunic för tiden t.o.m. 14 oktober 2018.
Ärendebeskrivning
Avsägelse har kommit in från Bahmeta Ajkunic (L) där hon avsäger sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till:
Bahmeta Ajkunic
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Löner
Troman
Valberedningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0274

Avsägelse från uppdrag Shake Khachatryan (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att komma in med nytt förslag till ny ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Avsägelse har kommit in från Shake Khachatryan (M) där hon avsäger sig uppdraget som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden fr.o.m. 29 augusti 2017.

Beslutet skickas till:
Shake Khachatryan
Valberedningen
Löner
Troman
Barn- och utbildningsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0295

Avsägelse av uppdrag Douglas Thor (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden.
Ärendebeskrivning
Avsägelse har kommit in från Douglas Thor (M) där han avsäger sig uppdraget som
ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till:
Douglas Thor
Vård- och omsorgsnämnden
Löner
Troman
Valberedningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0284

Interpellation
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas till barn- och utbildningsnämndens ordförande.
Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde.
Ärendebeskrivning
Anders Bengtsson (M) ställer interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande
med följande frågeställning:
I dokumentet ”Miljö- och hälsa i skolor och förskolor” kan man läsa bland annat att tomten
bör ha ett soligt och vindskyddat läge, men för både skolor och förskolor gäller att det även
ska finnas skuggade lekområden för att barnen ska kunna undvika skadlig
UV-strålning. Vetlanda kommun har åtagit sig i åtgärdsprogrammen för miljömålen att öka
tillgängligheten till skugga, bland annat på skolgårdar. Lekredskapen ska utformas så att
skaderisken minimeras och gungor ska förses med inspringningsskydd och placeras på
stötdämpande underlag. Det finns förskolor som saknar både inspringningskydd vid gungor
och skuggade områden vid sandlådor, till exempel Bäckseda förskola.
1.
2.
3.

Gäller reglerna om inspringningsskydd och skuggning endast vid nyproduktion?
Om inte, vad är orsaken till att inte alla förskolor har inspringningsskydd och
skuggning?
Finns det någon tidplan när detta ska vara åtgärdat på samtliga förskolor och hur ser
den tidplanen i så fall ut?

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mikael Hahn har lämnat in ett skriftligt svar,
bilaga. Av svaret framgår bland annat följande:
Varje år genomförs skyddsrond och fastighetssyn på förskolorna. En fastighetssyn innebär
att representanter från tekniska förvaltningen besöker alla förskolor för granskning. En
åtgärdsplan tas fram och prioriteringen görs av den tekniska förvaltningen. Eventuella
brister som rör fastigheten och utemiljön ska dokumenteras. Har detta inte skett kommer
det heller inte att kunna prioriteras. Arbetet med solskydd över sandlådor har pågått under
flera år. Fortfarande finns det dock förskolor som saknar solskydd, vilket gör att man inte
kan nyttja de platserna mitt på dagen under vår och sommar. I samband med nyproduktion
följs förskolans funktionsprogram där det står att ”Skugga över delar av lekytorna är
väsentligt så att barn inte utsätts för onödig solstrålning”. Vidare står det att ”Det är viktigt
att så mycket som möjligt av befintlig vegetation bevaras så att lekytor i skugga samt partier
med vildare skogsmiljö kan skapas eller bevaras”. Detta har fått till följd att extra solskydd
satts upp över sandlådor där naturlig skugga saknas. I funktionsprogrammet har ett tillägg
gjorts avseende inspringningsskydd. Arbete och prioriteringar pågår för att få till stånd
inspringningsskydd på alla förskolor. I åtgärdsprogrammet för miljömålen 2016-2020 står
det att merparten av de attraktiva

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0284

lekmiljöerna ska vara minst 50 % skugga kl. 11-15 och att sandlådor för barn på en
småbarnsavdelningen ska vara minst 50 % skugga kl. 11-15.

Beslutet skickas till:
Anders Bengtsson
Barn- och utbildningsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0031

Information från kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Maria Brihall redovisar vilka aktiviteter som
genomförts under den nyligen avslutade Regnbågsveckan. Arrangemangen har rönt stor
medial uppmärksamhet och man kan konstatera att det varit en mycket angelägen
manifestation.
Nämnden jobbar bland annat med följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Kulturarrangemang
Föreningsstöd
Utställningsverksamhet
Fördelning av arrangemangsbidrag
Biblioteksverksamhet

Man kan säga att nämnden har följande verksamhetsområden: Fritidsgårdar,
museiverksamheterna, biblioteket och kultur- och fritidskansliet.
Planerade aktiviteter och insatser för de närmaste åren är följande: Nytt bibliotekssystem,
ombyggnation på museet, utredning av lekplatsernas status, tjejsatsning inom fritidsgården
Zonen, lokalhistorisk utställning, nytt bokningssystem, renovering av biblioteket och nya
lokaler för Zonen.
Sommarkul är aktiviteter som genomförs på sommarlovet med hjälp av statliga medel. Det
är gratis för kommuninvånarna och genomförs på olika platser i hela kommunen.
Övertagandet av bad- och gymverksamheten i kommunal regi har bland annat inneburit
övertagande av personal. Innehållet i den verksamheten redovisas. Besparingen under de
första 12 månaderna efter återtagandet av bad- och gymverksamheten uppgår till 1 413 tkr.
Ett visst överskridande 2017 förväntas på grund av något högre personalkostnader än
budgeterat. Detta i sin tur till följd av ökat öppethållande.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0224

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017-2025
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017-2025 för Vetlanda kommun antas.
Ärendebeskrivning
Kommunen är enligt lag skyldig att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning med syfte att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt för att främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning förbereds och genomförs.
Förslag till bostadsförsörjningsprogram har utarbetats och föreligger i bilaga. Programmet
redovisar relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för
bostadsförsörjningen samt kommunens egna mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet. Programmet innehåller även en analys av kommunens demografiska
utveckling, efterfrågan på bostäder, bostadsbehov för särskilda grupper samt
marknadsförutsättningar. Avslutningsvis anges i programmet riktlinjer och handlingsplan
för att nå de uppsatta målen och tillgodose identifierade behov och efterfrågan. Behovet är
bedömt till ca 500 bostäder fram till år 2025, mestadels i centralorten. Under perioden
finns även behov av utbyggnad av platser i särskilt boende samt billiga hyresrätter i alla
storlekar.
Programmet har tagits fram av en grupp tjänstemän från kommunledningsförvaltningen,
tekniska kontoret, vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och
miljö- och byggförvaltningen. Därutöver har även representanter från
Witalabostäder AB samt Nuvab ingått i arbetet.
Samråd har genomförts under tiden 13 juni t.o.m. 5 juli 2017 och inkomna synpunkter
under samrådstiden framgår av en samrådsredogörelse daterad 14 augusti 2017, bilaga.
Detaljerad handlingsplan som beskriver hur vi ska uppnå målen kommer att utarbetas efter
att fullmäktige fattat sitt beslut.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017-2025 för Vetlanda kommun antas.
Yrkanden
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och
Ingvar Andersson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Peter Lundgren, Vetlanda.se
Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0276

Halvårsbokslut per den 30 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Halvårsbokslut per den 30 juni 2017 godkänns.
Ärendebeskrivning
Halvårsbokslut 2017 föreligger i bilaga.
Resultaträkningen visar på ett resultat per den 30 juni 2017 på -2,6 mnkr inklusive
förändringarna i semesterlöneskulden.
Balansräkningen redovisas, inkluderande ökade borgensförbindelser gentemot
Witalabostäder AB.
Bokslutsprognosen pekar på en budgetavvikelse på -328 tkr. Det beräknade årsresultatet
uppgår till 12,1 mnkr. Investeringsvolymen beräknas uppgå till 122 mnkr för 2017.
Kommunkoncernens halvårsresultat uppgår till 24 mnkr. Njudung Energi Vetlanda svarar för
merparten av det positiva resultatet.
Sjukfrånvaron är oförändrad, 7 % totalt sett. Antalet sjukdagar har däremot ökat relativt
kraftigt. Det är i första hand korttidsfrånvaron som har ökat och därmed
sjukfrånvarokostnaderna. Övertid och mertid har minskat något. Antalet årsarbetare har
ökat med 20, framförallt inom barn- och utbildningsförvaltningen till följd av nya
förskoleavdelningar men även övertagande av personal i samband med att bad- och
gymverksamheten återtogs i kommunal regi. Avslutningsvis följer en översiktlig genomgång
av måluppfyllelsen och man konstaterar att inga mål är helt ouppfyllda.
Kommunrevisionen bedömer att det är viktigt att kommunen mycket noggrant följer
utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder under hösten för att nå önskad utveckling av
både ekonomi och verksamhet samt för att uppnå god ekonomisk hushållning.
Beredningsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 50/17.
Kommunstyrelsens förslag
Halvårsbokslutet per den 30 juni 2017 godkänns.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och Hans Svensson (KD) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret, kommunrevisionen
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0251

Kommunens förlagsinsats hos Kreditgarantiföreningen Jönköpings län
ek. för. (KGF)
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda kommun ställer sig bakom förslaget att Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län
och Science park bildar en stiftelse.
Vetlanda kommun ser gärna insatser riktade mot den egna kommunens näringsliv.
Vetlanda kommuns förlagsinsats i Kreditgarantiföreningen omvandlas till ett engångsbidrag
under förutsättning att föreningen vid en extra stämma beslutar att överföra kapital och
fordringar till stiftelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2007 att teckna medlemskap och förlagsinsats i
Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF). Föreningen stöder investeringar för små och
medelstora medlemsföretag med kreditgarantier. Verksamheten bedrivs i samarbete med
länets företag, företagsorganisationer, kommuner, regionförbund, banker och andra
organisationer inom näringslivsområdet. Sedan några år tillbaka finns ett samarbete med
Science park. Samarbetet har varit framgångsrikt. KGF har ambitionen att öka sin kapitalbas
för att på så sätt utveckla verksamheten. En utredning har därför genomförts för att komma
fram till vilken verksamhetsform som är lämpligast för den fortsatta verksamheten.
Resultatet visar att stiftelseformen är den bästa med hänsyn till långsiktighet och tillskott av
nytt kapital. KGF föreslår därför att föreningen får i uppdrag att bilda en stiftelse med KGF
och Science Park som stiftare.
Stiftelsens kapital tillförs av KGF samt Science Park. Dessutom har Sparbankstiftelsen Alfa
beslutat tillföra 500 000 kr. Stiftelsens styrelse föreslås bestå av representanter från Region
Jönköpings län, Sparbanksstiftelsen Alfa, Länsförsäkringar Jönköping, Science Park samt
Speed Capital.
Vetlanda kommun har i dagsläget en förlagsinsats i KGF till ett bokfört värde av
401 000 kr, vilket är att betrakta som en finansiell tillgång i kommunens balansräkning. KGF
föreslår att förlagsinsatsen omvandlas till ett engångsbidrag i samband med ombildningen
till stiftelse. Det innebär att posten belastar kommunens ekonomiska resultat under det år
ombildningen sker. Beslut i frågan fattas av KGF:s föreningsstämma under hösten 2017.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA025

Kommunstyrelsens förslag
Vetlanda kommun ställer sig bakom förslaget att Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län
och Science park bildar en stiftelse.
Vetlanda kommun ser gärna insatser riktade mot den egna kommunens näringsliv.
Vetlanda kommuns förlagsinsats i Kreditgarantiföreningen omvandlas till ett engångsbidrag
under förutsättning att föreningen vid en extra stämma beslutar att överföra kapital och
fordringar till stiftelsen.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Science Park Jönköping AB

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 93

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-20

16 (22)

Dnr 2017/KA0212

Framtida finansiering av Kommunal utveckling
Kommunfullmäktiges beslut
Finansiering av stab och ledning för Kommunal utveckling (medlemsavgift) med totalt 3,5
mnkr per år fr.o.m. 2018 godkänns. För Vetlandas del innebär detta en ökning till 275 000
kr, vilket finansieras inom kommunstyrelsen.
Finansiering av FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård enligt tidigare utsänt förslag
godkänns.
Ovanstående kostnader fördelas på länets kommuner enligt skattekraft och att en
finansiering om 2,6 mnkr för stab och ledning för Kommunal utveckling finansieras genom
en årlig kostnadsfördelning på de projekt som samordnas av Kommunal utveckling.
Personalramen ska fastställas vid ingången av varje mandatperiod.
Följande beslut som Primärkommunal samverkan tog 2017-04-06 kvarstår, nämligen genom
att genomföra en utvärdering av vilka effekter som uppnås genom Kommunal utveckling
med avseende på forskning, utveckling samt övriga mervärden för de enskilda
kommunerna. Utvärderingen ska också belysa hur Kommunal utveckling bidrar till
förbättrad samverkan mellan länets kommuner. Utvärderingen ska genomföras på ett
sådant sätt att den tillsammans med tidigare gjord utvärdering bidrar till att beskriva
förändringen över tid.
Ärendebeskrivning
Kommunerna i Jönköpings län har enats om samarbete i ett antal prioriterade
primärkommunala områden såsom social välfärd och omsorg, utbildning inom förskola och
skola, miljötillsyn, fritid samt personal- och kompetensutveckling. Arbetet organiseras i
olika utvecklingspartnerskap där kommunerna är finansiärer, aktiva ägare och även
tillsätter egna personalresurser. Kommunal utveckling är organiserad inom Region
Jönköpings län och styrs av ett politiskt samverkansorgan.
Frågan om finansiering avser två områden, dels den utvecklingsverksamhet som bedrivs
och dels administrationen av densamma. Länets socialchefsnätverk är beslutande organ för
verksamhetsdelen social välfärd och har beslutat att acceptera ett utökat ekonomiskt
åtagande med 243 000 kr för Vetlandas del. Finansieras inom socialnämndens ram. När det
gäller administrationens fortsatta finansiering har frågan behandlats av Primärkommunalt
samverkansorgan. Förslaget innebär att kostnaderna för administrationen ökar från
135 000 kr per år till 275 000 kr per år för Vetlanda del.
Summan av det ökade åtagandet för Vetlandas del uppgår således till ca 518 000 kr.
Administrationskostnaden finansieras av kommunstyrelsen.
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Dnr 2017/KA0212

Beredningsbeslut
Primärkommunalt samverkansorgan 2017-05-11, § 33.
Kommunstyrelsens förslag
Finansiering av stab och ledning för Kommunal utveckling (medlemsavgift) med totalt 3,5
mnkr per år fr.o.m. 2018 godkänns. För Vetlandas del innebär detta en ökning till 275 000
kr, vilket finansieras inom kommunstyrelsen.
Finansiering av FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård enligt tidigare utsänt förslag
godkänns.
Ovanstående kostnader fördelas på länets kommuner enligt skattekraft och att en
finansiering om 2,6 mnkr för stab och ledning för Kommunal utveckling finansieras genom
en årlig kostnadsfördelning på de projekt som samordnas av Kommunal utveckling.
Personalramen ska fastställas vid ingången av varje mandatperiod.
Följande beslut som Primärkommunal samverkan tog 2017-04-06 kvarstår, nämligen genom
att genomföra en utvärdering av vilka effekter som uppnås genom Kommunal utveckling
med avseende på forskning, utveckling samt övriga mervärden för de enskilda
kommunerna. Utvärderingen ska också belysa hur Kommunal utveckling bidrar till
förbättrad samverkan mellan länets kommuner. Utvärderingen ska genomföras på ett
sådant sätt att den tillsammans med tidigare gjord utvärdering bidrar till att beskriva
förändringen över tid.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Region Jönköpings län

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0271

Nytt styrdokument för hantering av arkiv
Kommunfullmäktiges beslut
Nuvarande arkivreglemente ersätts med ”Policy för hantering av arkiv i Vetlanda kommun
och dess bolag” enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Från och med årsskiftet 2017/2018 övergår Vetlanda kommun till ett nytt sätt att förteckna
arkiv, därför behövs ett nytt styrdokument benämnt Policy för hantering av arkiv i Vetlanda
kommun och dess bolag. Förslag föreligger i bilaga.
Bakgrunden är att vi idag hanterar nästan all information digitalt, även om den oftast skrivs
ut. Vi behöver därför gemensamma regler för hur vi ska hantera vår information så att den
förblir säkrad och sökbar över tid. Vi har i en styrgrupp kommit fram till vilken
klassificeringsstruktur/arkivförteckningssystem som ska tillämpas. Detta måste ske i
samtliga verksamheter så att vi har gemensamma regler för vad som ska gallras och vad
som ska bevaras. Det föreslagna policydokumentet ersätter nuvarande arkivreglemente.
Enligt policydokumentet har varje nämnd och styrelse ansvar för sin del vid det kommande
arbetet. Ett särskilt ansvar åligger kommunledningsförvaltningen som förvaltare av
kommungemensamma digitala system. Bedömningen är att det kommer krävas ytterligare
resurser för att sköta stora digitala system och följa gällande lagstiftningskrav.
Kommunstyrelsens förslag
Nuvarande arkivreglemente ersätts med ”Policy för hantering av arkiv i Vetlanda kommun
och dess bolag” enligt bilaga.

Beslutet skickas till:
Kommunarkivet
Samtliga nämnder och styrelser

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0399

Detaljplan för Vildvinet 10 m.fl. fastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Vildvinet 10 m.fl. fastigheter, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för huvudsakligen
bostadsändamål och kompletterande funktioner och på så vis möjliggöra förtätning av
området. Kompletterande funktioner är exempelvis förskola och trygghetsboende.
Planområdet är beläget centralt i Vetlanda ca 850 meter sydväst om Vetlanda
Resecentrum. Planområdet begränsas i norr av ett befintligt bostadsområde, i väster av
befintligt servicehus i form av flervåningshus, i söder av Vetlanda Tennisklubb och i öster av
Tomasgårdens äldreboende. Genom planområdet skär Kullgatan i öst-västlig riktning.
Samråd har skett under tiden 19 december 2016 t.o.m. 16 januari 2017. Planen har därefter
varit utställd för granskning under tiden 29 maj 2017 t.o.m. 19 juni 2017. Framförda
synpunkter från granskningen är sammanställda i granskningsutlåtande daterat 2017-07-07.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 255/16 och § 109/17.
Kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för Vildvinet 10 m.fl. fastigheter, Vetlanda antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Jan-Erik Josefsson (KD),
Jan Johansson (VF) och Almuth Holmqvist (MP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0149

Förändrad valdistriktsindelning
Kommunfullmäktiges beslut
Länsstyrelsen föreslås besluta följande:
Delar av Bäckseda valdistrikt överförs till det närmast liggande distriktet, Tomaslunden. Det
överförda området, Östanskog, består av 355 röstberättigade. Resultatet blir totalt 1 785
röstberättigade i Tomaslundens valdistrikt och 1 824 i Bäckseda valdistrikt.
Ärendebeskrivning
Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Bäckseda
valdistrikt omfattar idag 2 179 röstberättigade och länsstyrelsen uppmanar därför
kommunen att utreda vilka förändringar som kan göras för att minska distriktet. Beslutet
fattas av länsstyrelsen som vill ha kommunens ställningstagande senast
1 oktober 2017. Valnämnden har behandlat ärendet och föreslår att delar av Bäckseda
valdistrikt överförs till Tomaslundens valdistrikt.
Beredningsbeslut
Valnämnden 2017-05-11, punkt 1.
Kommunstyrelsens förslag
Länsstyrelsen föreslås besluta följande:
Delar av Bäckseda valdistrikt överförs till det närmast liggande distriktet, Tomaslunden. Det
överförda området, Östanskog, består av 355 röstberättigade. Resultatet blir totalt 1 785
röstberättigade i Tomaslundens valdistrikt och 1 824 i Bäckseda valdistrikt.

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Valnämnden

Just sign
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Dnr 2017/KA0274

Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter
Shake Khachatryan (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot
i barn- och utbildningsnämnden efter Shake Khachatryan (M) föreslår
(M)

Douglas Thor, Bjurvik Lugnet 1, 574 94 Vetlanda

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018.

Beslutet skickas till:
Douglas Thor
Löner
Troman
Valberedningen
Barn- och utbildningsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0295

Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter
Douglas Thor (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare
i vård- och omsorgsnämnden efter Douglas Thor (M) föreslår
M

Marianne Fagerberg, Träningsstigen 2B, 574 39 Vetlanda

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018.

Beslutet skickas till:
Marianne Fagerberg
Löner
Troman
Valberedningen
Vård- och omsorgsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan

