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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 16.11
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Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S),
Caesar Friberg Jonsson (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C),
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Tjänstgörande ersättare
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Ersättare

Carina Strömbäck (S), Nils-Erik Olofsson (S), Aneth Amundsson (S),
Claes Sjöberg (VF), Michael Hellqvist (V) och Willis Josefsson (L).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlsson (§ 146-150),
Cecilia Rylander (VF), Kjerstin Olofsson (S), Anders Bengtsson (M),
Marianne Karlsson, Maria Gromer (§ 150), Mona-Lisa Hagström Svensson (S),
(§ 150), Mikael Hahn (S) (§ 150), Patrik Karlsson (VF) (§ 150), Ejlon Johansson,
(L) (§ 150), Anders Saldner och Henrik Wågesson.

Utses att justera

Caesar Friberg Jonsson (S) och Jan Johansson (VF)
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Kommunstyrelsen
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Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala
anslagstavla.
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§ 137

Ärendenr KLF 2019/331

Bankupphandling 2019
Kommunstyrelsens beslut
Som en konsekvens av genomförd upphandling antas Swedbank som huvudbank för
kommunkoncernen.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun och de kommunala bolagen som ingår i koncernen har huvuddelen av de
kommunala bankaffärerna samlade under ett gemensamt koncernkonto. Utifrån Lagen om
offentlig upphandling (LOU) ska även denna affärsrelation konkurrensutsättas med jämna
mellanrum. Under de senaste 4 åren har kommunkoncernen haft Nordea som huvudbank.
Resultatet av nyligen genomförd upphandling är att kommunkoncernen ska flytta över
koncernkonto och därtill upphandlade tjänster till Swedbank.
I upphandlingen har även Höglandets Räddningstjänstförbund innefattats vilka dock inte ligger
inom kommunens koncernkonto. Förbundet har redan idag sina bankaffärer samlade hos
Swedbank.

Arbetsutskottets förslag
Som en konsekvens av genomförd upphandling föreslås kommunstyrelsen besluta att anta
Swedbank som huvudbank för kommunkoncernen.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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§ 138

Ärendenr KLF 2018/99

Detaljplan för del av Norrby 3:1, söder om Trädan 1,
Hagmarksvägen, Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för del av Norrby 3:1, söder om Trädan 1, Hagmarksvägen, Vetlanda antas.

Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga för fler parkeringsplatser för att
undvika gatuparkering på Hagmarksvägen och att göra trafikmiljön säkrare.
Planområdet ligger ca 1,7 km nordväst om Vetlanda centrum. Planområdet gränsar i väster till
Hagmarksvägen och i norr till fastigheten Trädan 1. Området utgörs av gräsbevuxen
naturmark. Planen innebär att markanvändningen ändras från naturmark till parkering för
bostäder. Planområdet innefattar inte någon bebyggelse i dagsläget. Planförslaget innebär att
parkering möjliggörs inom del av fastigheten Norrby 3:1.
Bedömningen är att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan och föranleder
inte upprättande av strategisk miljöbedömning.
Inkomna synpunkter från samråd framgår i samrådsredogörelse daterad
2019-08-07. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden
14 augusti 2019 t.o.m. 4 september 2019. Framförda synpunkter från granskningen är
sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2019-09-19.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41/18 och § 18/19.

Arbetsutskottets förslag
Detaljplan för del av Norrby 3:1, söder om Trädan 1, Hagmarksvägen, Vetlanda antas.

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
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§ 139

Ärendenr KLF 2016/187

Yttrande gällande utökning, komplettering och ändring för
naturreservatet Höghult i Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun har inget att erinra mot förslaget om utökning, komplettering av syfte,
ändring av föreskrifter och fastställande av ny skötselplan för naturreservatet Höghult.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig över förslag till beslut om
utökning, komplettering av syfte, ändring av föreskrifter och fastställande av ny skötselplan
för naturreservatet Höghult, som omfattar del av fastigheterna Höghult 1:3, 1:6, 1:7 och 5:1 i
Vetlanda kommun.
Syftet med naturreservatet är att:


Bevara och utveckla en naturskogsartad och talldominerad barrblandskog.



Bevara och ge förutsättningar för en hög artrikedom knuten till en naturskogsartad
och talldominerad barrblandskog.



Naturreservatet ska inom ramen för naturvärdena ge besökare möjlighet till
naturupplevelser och ett rikt friluftsliv.

Naturreservatet Höghult ligger i sydöstra delen av Vetlanda kommun, cirka 4,5 kilometer
sydost om Näshults kyrka. Den talldominerade barrblandskogen har bitvis så hög ålder och så
få spår av mänsklig påverkan de senaste decennierna att skogen är av naturskogskaraktär.
Gårdvedaån rinner genom områdets nordvästra del.
Förändringen av föreskrifterna och syftena innebär att naturreservatet blir mer tillgängligt och
bättre för friluftslivet då flera av de tidigare föreskrifterna som innebar inskränkningar på
allemansrätten stryks.

Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun har inget att erinra mot förslaget om utökning, komplettering av syfte,
ändring av föreskrifter och fastställande av ny skötselplan för naturreservatet Höghult.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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§ 140

Ärendenr KLF 2019/327

Redovisning av delegationsärenden 3:e kvartalet 2019
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 3, 2019 föreligger i bilaga.
Registrering enligt 6 kap 9 § registreringslotteri under 5 års period.
Ärendenr KLF 2019/288 och KLF 2019/289

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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§ 141

Ärendenr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-21.
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§ 142

Ärendenr KLF 2019/338

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Följande meddelanden noteras till protokollet:
Beslut efter tillsyn enligt alkohollagen i Vetlanda kommun
Länsstyrelsen i Jönköpings län
KLF 2019/249
Styrelseprotokoll Witalabostäder AB 2019-08-22
KLF 2019/303
Styrelseprotokoll AB Vetlanda Industrilokaler 2019-08-22
KLF 2019/304
Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan 2019-09-12
KLF 2019/326
Protokoll Vetlanda Stadshus AB 2019-10-08
KLF 2019.1077
Protokoll Höglandets samordningsförbund 2019-10-17
KLF 2019/335
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§ 143

Ärendenr KLF 2019/329

Justering av budget 2020 - Höglandets Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta att justera tidigare beslutad budget för Höglandets
Räddningstjänstförbund inför 2020 från 31 006 tkr till 31 459 tkr.
Det utökade anslaget finansieras genom att kommunens budgeterade resultat för 2020 sänks
med 453 tkr.

Ärendebeskrivning
Höglandets Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund där Vetlanda och Nässjö
kommuner bedriver gemensam räddningstjänst samt ett antal därtill kopplade verksamheter.
Förbundet har under flera år haft problem att bedriva verksamheten inom de ekonomiska
ramar som ges av erhållna bidrag från medlemskommunerna.
Inför verksamhetsåret 2020 har förbundet därför framställt om ett högre medlemsbidrag än
vad kommunfullmäktige i Vetlanda beslutade om i rambeslutet för 2020 som togs i juni 2019.

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att justera tidigare beslutad budget för Höglandets
Räddningstjänstförbund inför 2020 från 31 006 tkr till 31 459 tkr.
Det utökade anslaget finansieras genom att kommunens budgeterade resultat för 2020 sänks
med 453 tkr.

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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§ 144

Ärendenr KLF 2019/310

Särskilt ägardirektiv Witalabostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås anta ägardirektiv för Witalabostäder AB.
Vilan skall efter avveckling som särskilt boende omvandlas till seniorboende.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden föreslår att beslut skall fattas om att avveckla Vilan som särskilt
boende när Nya Tomasgården är inflyttningsklart. Efter att Vetlanda kommun lämnat som
hyresgäst, lämnar med detta ägardirektiv Vetlanda kommun som ägare direktiv till
Witalabostäder att Vilan i fortsättningen skall vara ett Seniorboende. Ett boende som inte är
biståndsbedömt men är riktat mot äldre.

Beslutsunderlag
Vetlanda Stadshus AB § 10/19.

Arbetsutskottets förslag
Föreslå kommunfullmäktige anta ägardirektiv för Witalabostäder AB.
Vilan skall efter avveckling som särskilt boende omvandlas till seniorboende.

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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§ 145

Ärendenr KLF 2019/316

Avveckling av Vilans äldreboende
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om att avveckla Vilans äldreboende när
verksamheten på det nya äldreboendet på Tomasgården med 36 platser tas i bruk.

Ärendebeskrivning
På Vilans äldreboende finns 32 särskilda boendeplatser och 8 lägenheter som kan disponeras
utan biståndsbeslut. Vilan byggdes ursprungligen som ett serviceboende med
gemensamhetslokal och personalutrymmen. På boendet finns även förskoleverksamhet,
tillagningskök och ett gruppboende inom LSS.
Lokalernas utformning möter inte dagens krav på standard för ett äldreboende då det t.ex.
inte finns avdelningar vilket försvårar tillsyn m.m.
Biståndsbedömda insatser utförs enligt hemtjänstbeslut och Vilan lämpar sig väl som ett
seniorboende efter avvecklingen som särskilt boende.
Vilan fyller en viktig funktion som boende för äldre, men lämpar sig bättre för personer som
inte lider av demens eller har omfattande vårdbehov. Det är viktigt att alla äldreboenden har
en likvärdig standard och att stödinsatser samt avgifter är samma.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 123/19.

Arbetsutskottets förslag
Föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla Vilans äldreboende när
verksamheten på det nya äldreboendet på Tomasgården med 36 platser tas i bruk.
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§ 146

Ärendenr KLF 2019/317

Avgifter inom hemsjukvården
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avgiften för hemsjukvård höjs från 300 kronor till 400
kronor per månad och avgiften för enstaka besök av hälso- och sjukvårdspersonal höjs från
150 kronor till 200 kronor från och med 1 januari 2020.
Avgiften räknas in i äldreomsorgens maxtaxa.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har ansvar för hemsjukvården sen 2013, och 2017 infördes det en avgift för
hemsjukvård. Avgiften är 300 kronor per månad för hemsjukvård och 150 kronor för enstaka
besök. Det kan vara tillämpligt att höja avgiften till 400 kronor per månad respektive 200
kronor för enstaka besök. Avgiften räknas in i äldreomsorgens maxtaxa.
En höjning av avgiften bedöms inte påverka den enskilde patienten då det alltid tas hänsyn till
om det finns ett ekonomiskt utrymme för avgift. För vård- och omsorgsnämnden kan det
betyda något ökade intäkter.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 122/19.

Arbetsutskottets förslag
Föreslå kommunfullmäktige besluta att avgiften för hemsjukvård höjs från 300 kronor till 400
kronor per månad och avgiften för enstaka besök av hälso- och sjukvårdspersonal höjs från
150 kronor till 200 kronor från och med 1 januari 2020.
Avgiften räknas in i äldreomsorgens maxtaxa.

Yrkanden
Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Just sign
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§ 147

Ärendenr KLF 2019/313

Revidering av taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Taxa för tillsyn och tillstånd, ”nivåindelade taxor” antas. Tidigare taxor upphör därmed att
gälla. Taxan ska gälla från och med 2020-01-01.



Höglandets räddningstjänstförbunds ledning får i uppdrag att årligen justera taxa för
tillsyn och tillstånd i enlighet med Sveriges kommuner och landsting prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) publicerade index. Justering genomförs per den 1 januari för
respektive år enligt föregående års index. Första uppräkning av taxa görs 1 januari 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunerna ansvarar för tillsyn och tillståndshantering enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor samt Lag (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor. Kommunerna fastställer
taxorna. Taxorna har ändrats för att de ska spegla den arbetsinsats som krävs av handläggare
när det gäller tillsyn- och tillståndshantering.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund § 37/19.

Arbetsutskottets förslag
Föreslå kommunfullmäktige att:


Taxa för tillsyn och tillstånd, ”nivåindelade taxor” antas. Tidigare taxor upphör därmed att
gälla. Taxan ska gälla från och med 2020-01-01.



Höglandets räddningstjänstförbunds ledning får i uppdrag att årligen justera taxa för
tillsyn och tillstånd i enlighet med Sveriges kommuner och landsting prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) publicerade index. Justering genomförs per den 1 januari för
respektive år enligt föregående års index. Första uppräkning av taxa görs 1 januari 2020.

Just sign
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§ 148

Ärendenr KLF 2019/159

Svar på motion om att göra verkstad av integrationen - och
börja med barnen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Den 17 april 2019 lämnade Monica Samuelsson (KD) och Hans Svensson (KD) in en motion om
att göra ”verkstad” av integrationen och att börja med barnen och med förslaget att en
utredning görs som synliggör och sätter fingret på vilka förändringar som krävs för att
motverka segregation och istället ge alla barn samma förutsättningar att tillägna sig det
svenska språket och komma in i det svenska samhället.
Motionen remitterades till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt Witalabostäder AB med frågan om behovet av en utredning fanns.
Yttranden har inkommit och samtliga remissinstanser ställer sig positiva till att en utredning
genomförs.
Barn- och utbildningsnämnden vill påtala vikten av att man i utredningen tittar på
integrationen utifrån ett helhetsperspektiv som inbegriper både civilsamhället som
kommunens verksamheter. När det specifikt gäller barns och ungdomars möjlighet till
integration anser kultur- och fritidsförvaltningen att en utredning bland annat bör ge svar på
frågan om varför nysvenska flickor i mindre omfattning än nysvenska pojkar deltar i
idrottsaktiviteter och hur en förändring kan åstadkommas. Witalabostäders bedömning är att
om frågorna ska begränsas till att gälla förskola och grundskola har bolaget svårt att bidra på
kort sikt. Om utredningen ska gälla integration mer allmänt i samhället har bolaget större
möjligheter att vara med och bidra.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 237/19.
Barn- och utbildningsnämnden § 88/19.
Kultur- och fritidsnämnden § 68/19.
Witalabostäder AB 2019-06-05.

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.

Yrkanden
Hans Svensson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
--------------------------------Just sign
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§ 149

Ärendenr KLF 2018/235

Trafikstrategi för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges föreslås anta trafikstrategin.

Ärendebeskrivning
Upprättat förslag till trafikstrategi för Vetlanda kommun föreligger i bilaga.
Syftet med trafikstrategin är att den ska utgöra ett dokument som samlar trafikfrågor och
skapar en gemensam målbild av trafikens utveckling i Vetlanda kommun. Trafikstrategin ska
ge vägledning och vara ett underlag vid framtagande av andra planer såsom översiktsplan,
fördjupade översiktsplaner, detaljplaner m.fl. Trafikstrategin kommer även vara vägledande
för satsningar inom kommunens trafikmiljö. Vidare kommer den användas för att tydliggöra
Vetlanda kommuns viljor med trafiken i olika kontakter med regionen, Trafikverket,
länstrafiken m.fl.
Förslag till Trafikstrategi har varit ute på remiss under tiden 7 februari - 4 mars 2019. Inkomna
synpunkter har sammanställts och trafikstrategin har reviderats.

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktiges föreslås anta trafikstrategin.

Sammanträdet ajourneras 14.29-14.50
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Utdragsbestyrkan
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§ 150

Ärendenr KLF 2019/311

Delårsbokslut 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2019.

Ärendebeskrivning
Delårsbokslut 2019 föreligger i bilaga.
Resultaträkning samt balansräkning presenteras. Delårsresultatet per 2019-08-31 är
48,4 mnkr. Utifrån den redovisningsmodell som används av Vetlanda kommun räknas
förändringen av semesterlöneskulden in i resultatet. Bortser man från förändringen av
semesterlöneskulden (40,3 mnkr inklusive sociala avgifter) är resultatet
8,1 mnkr vilket ligger i linje med helårsprognosen för 2019.
Nämndernas summerade helårsprognos avseende driftbudget per 2019-08-31 visar på ett
underskott med -33,5 mnkr mot budget. Nämndernas resultat domineras främst av större
negativa budgetavvikelser hos tre nämnder, barn- och utbildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden samt socialnämnden. Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos
som visar på -5,7 mnkr, vård- och omsorgsnämnden -23,2 mnkr samt socialnämnden
-10,8 mnkr. Vid sidan om dessa tre nämnder redovisar även miljö- och byggnämnden ett
prognosticerat resultat som är negativ, om än marginellt -0,2 mnkr. Kommunstyrelsen, kulturoch fritidsnämnden samt tekniska nämnden redovisar prognosresultat som är positiva i
varierande grad. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott mot budget med 14,5 mnkr.
Prognoserna för investeringar under 2019 pekar på en nettoinvesteringsvolym som är ca
159,3 mnkr.
Kommunkoncernen summerar halvårsresultatet till 83 108 tkr.
Härefter följer en redovisning från barn- och utbildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden samt socialnämnden av nämndernas arbete med att minska underskotten.
Måluppfyllelsen presenteras och det framgår att kommunen delvis har klarat att uppfylla de
kommunfullmäktigemål som gällt medan de finansiella målen inte uppfylls i samma
utsträckning. Jämfört med föregående år har en väsentlig resultatförbättring skett, främst på
grund av en genomförd skattehöjning.

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2019.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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