
 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-03-07 1 (14) 

Plats och tid Stadshuset kl. 14.00-16.15 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S), 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Dan Ljungström (C), Helena Stålhammar 
(C), Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M), Ingemar Sturesson (KD)  
(§ 20-29) kl. 14.00-16.00 och Björn Fälth (SD). 

Tjänstgörande ersättare Almuth Holmqvist (MP), Anders Gustavsson (VF), Andreas Elamsson (C) och 
Ejlon Johansson (L) kl. 16.00-16.15 (§ 30).  

Ersättare Lennart Lööw (S), Tommy Glans (VF), Henrik Freij (M), Arne Larsson (SD) och 
Ejlon Johansson (L) kl. 14.00-16.00 (§ 20-29). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage 
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg 

Utses att justera Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 20-30 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Henrik Tvarnö 

 
 Jan Johansson Carina Bardh 

Anslag av protokollet 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget:  

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):  

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 
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§ 20 Dnr 2018/KA0039 

Redovisning av intern kontroll 2017 – kommunstyrelsen samt 
miljö- och byggnämnden 
Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av intern kontroll 2017 för delar av kommunstyrelsens verksamheter samt miljö- 
och byggnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av intern kontroll 2017, miljö- och byggnämnden, föreligger i bilaga. 

Redovisning av intern kontroll 2017, kommunkansliet samt HR-kontoret, föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag  

Redovisning av intern kontroll 2017 för delar av kommunstyrelsens verksamheter samt miljö- 
och byggnämnden godkänns. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 21 Dnr 2017/KA0104 

Val av ombud till ägarråd för Inera AB 
Kommunstyrelsens beslut 

Thomas Sandh utses till Vetlanda kommuns ombud vid ägaråd med Inera AB den 5 april 2018. 

Ärendebeskrivning 

Inbjudan till ägarråd för Inera AB den 5 april 2018 i Stockholm, föreligger i bilaga. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att Thomas Sandh utses till Vetlanda kommuns ombud vid ägarråd 
för Inera AB den 5 april 2018. 

Beslutet skickas till: 
Inera AB 
Thomas Sandh 
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§ 22 Dnr 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 
Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-15, 2018-01-29 och 2018-02-12. 

Personal- och organisationsutskottet 2017-12-20 och 2018-01-24. 

 
  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-03-07 5 (14) 

§ 23 Dnr 

Delgivningar 
Kommunstyrelsens beslut 

Följande delgivningar noteras till protokollet: 

a) Region Jönköpings län: Protokoll från länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF  
2018-01-25 

b) Region Jönköpings län: Protokoll från sammanträde med primärkommunalt 
samverkansorgan 2017-12-07 

c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel i Rosenlund i  
Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0048 

d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Dispens från föreskrifter för att genomföra 
fältinventeringar i naturreservat m.m. i Jönköpings län 
Dnr 2018/KA0053 

e) Socialnämnden § 55/18, skrivelse gällande Migrationsverkets boenden 
Dnr 2018/KA0057 

f) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan fastigheterna 
Fröset 1:4 och Fröset 2:11 i Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0058 

g) Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen: Dom gällande överklagan av tillstånd till täkt av 
berg och morän på fastigheten Gettinge 6:5 i Vetlanda kommun 
Dnr 2014/KA0108 

h) Växjö tingsrätt Mark - och miljödomstolen: Dom gällande överklagan av detaljplan för 
Vildvinet 10 m.fl. fastigheter Vetlanda 
Dnr 2016/KA0399 

i) Protokoll från styrelsen i Witalabostäder AB 2018-02-01 
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§ 24 Dnr 2016/KA0406 

Svar på motion om ökad satsning med särskilt fokus på vår 
landsbygd och dess förutsättningar 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen bifalls. 

En temavecka anordnas som offensivt speglar landsbygdens möjligheter. 
Landsbygdsutvecklaren och övriga kommunledningsförvaltningen får uppdraget att utarbeta 
en projektplan inklusive budget för genomförandet av en temavecka under hösten 2018. 
Återrapportering av projektplanen inklusive budget ska ske till kommunstyrelsen före 
genomförandet. 

Ärendebeskrivning 

Den 21 december 2016 lämnade Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) och Lola Frödeberg (VF) 
in en motion om ökad satsning med särskilt fokus vår landsbygd och dess förutsättningar och 
med förslaget att Vetlanda kommun utöver ordinarie beskrivna arbetsuppgifter snarast och 
årligen tillskapar en särskild temavecka för landsbygden.  

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och kommunledningsförvaltningens 
landsbygdsutvecklare för yttrande. Yttranden har kommit in och föreligger i bilaga. Av kultur 
och fritidsnämndens yttrande framgår att det i kommunen finns en bra bas av såväl 
infrastruktur som aktiviteter på landsbygden. Förbättringar är dock alltid möjliga och 
nämnden är positiv till en temavecka under rubriken ”Vetlanda på fötter” en kombination av 
hälso- och landsbygdsvecka samordnad av landsbygdsutvecklaren.  

Landsbygdsutvecklaren uppger i sitt yttrande bland annat att svensk landsbygd blir allt 
viktigare i samhällsplaneringen när vi talar om rekreation, hälsa och boende. Vi behöver 
levandegöra landsbygden och göra den mer attraktiv. Att satsa på en temavecka kan vara en 
aktivitet i den riktningen. Under en temavecka kan olika aktörer visa upp sig, träffas och 
diskutera utvecklingsfrågor.  

Beredningsbeslut 

Kultur- och fritidsnämnden § 29/17. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 

Motionen bifalls. En temavecka anordnas som offensivt speglar landsbygdens möjligheter. 
Landsbygdsutvecklaren och övriga kommunledningsförvaltningen får uppdraget att utarbeta 
en projektplan inklusive budget för genomförandet av en temavecka under hösten 2018. 
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§ 24 forts. Dnr 2016/KA0406 

Yrkanden 

Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Björn Fälth (SD), Almuth Holmqvist (MP),  
Nils-Erik Olofsson (S), Lars Brihall (VF) och Anders Gustavsson (VF) tillstyrker arbetsutskottets 
förslag. 

Dan Ljungström (C) föreslår att motionen får anses besvarad. 

Carina Bardh (M) föreslår ett tillägg som innebär att projektplan inklusive budget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen före genomförandet av temaveckan. 

Dan Ljungström (C) tillstyrker Carina Bardhs tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag att bifalla motionen och  
Dan Ljungströms förslag att motionen får anses besvarad. Han finner att kommunstyrelsen 
beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Dan Ljungströms förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Carina Bardhs tilläggsyrkande, vilket han finner 
kommunstyrelsen besluta tillstyrka. 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka arbetsutskottets förslag. 
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§ 25 Dnr 2018/KA0069 

Ombudget och förskott mellan 2017 och 2018 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ombudget avseende driften om totalt 508 000 kr godkänns.  

Beloppet gäller daglig verksamhet och sysselsättning inom vård- och omsorgsförvaltningen 
som bedrivs i resultatenhetsform samt budgetmedel inom kommunledningsförvaltningen för 
projektledare/landsbygdsutvecklare. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till ombudget från 2017 till 2018 avseende driftmedel föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås godkänna ombudget avseende driften om totalt 508 000 kr. 
Beloppet gäller daglig verksamhet och sysselsättning inom vård- och omsorgsförvaltningen 
som bedrivs i resultatenhetsform samt budgetmedel inom kommunledningsförvaltningen för 
projektledare/landsbygdsutvecklare. 
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§ 26 Dnr 2018/KA0068 

Förändringar i reglementen för kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och miljö- och byggnämnden 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Följande ändringar godkänns: 

Tillägg i kommunstyrelsens reglemente: Styrelsen ska leda och samordna det strategiska 
naturvårdsarbetet.  

Tillägg i tekniska nämndens reglemente: Tekniska nämnden ska leda och samordna det 
operativa naturvårdsarbetet.  

Utgår i miljö- och byggnämndens reglemente: Miljö- och byggnämnden ska förklara ett mark- 
eller vattenområde som vattenskyddsområde samt meddela föreskrifter för området enligt 
miljöbalken. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens miljö- och naturvårdsarbete har sedan 2004 samordnats genom ett samarbete 
mellan miljö- och byggkontoret och tekniska kontoret. Uppgifterna har i första hand bestått av 
att samordna och driva arbetet framåt med åtgärder som kommunen hade åtagits sig i 
enlighet med det upprättade miljökvalitetsmålen. Vattenfrågor och naturvårdsprojekt har 
drivits med mycket stor framgång. Mycket tack vare Emåförbundets engagemang och deras 
samverkan med berörda verksamheter inom koncernen.  

Enligt 7 kap 21 § miljöbalken, får länsstyrelsen eller kommunen förklara ett mark- eller 
vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som 
utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. Kommunfullmäktige har tidigare 
delegerat ansvaret till miljö- och byggnämnden men enligt lagen avses med ”kommunen” 
kommunfullmäktige. Det är därför rimligt att delegationen dras tillbaka från miljö- och 
byggnämnden och beslutsrätten återförs till fullmäktige.  

Tekniska kontoret leder och samordnar idag det operativa naturvårdsarbetet genom en 
handläggartjänst organiserad under mark- och exploateringsavdelningen. 2013 tillsattes en 
miljösamordnare på halvtid för att samordna kommunens arbete med de strategiska 
miljöfrågorna. Tjänsten är placerad på kommunkansliet.  
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§ 26 forts. Dnr 2018/KA0068 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås godkänna följande ändringar: 

Tillägg i kommunstyrelsens reglemente: Styrelsen ska leda och samordna det strategiska 
naturvårdsarbetet.  

Tillägg i tekniska nämndens reglemente: Tekniska nämnden ska leda och samordna det 
operativa naturvårdsarbetet.  

Utgår i miljö- och byggnämndens reglemente: Miljö- och byggnämnden ska förklara ett mark- 
eller vattenområde som vattenskyddsområde samt meddela föreskrifter för området enligt 
miljöbalken. 
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§ 27 Dnr 2018/KA0034 

Revidering av bestämmelser för föreningsbidrag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag föreligger i bilaga.  

Bestämmelserna om föreningsbidrag behöver ständigt förnyas eftersom verksamheter 
försvinner och nya tillkommer. Nämndens prioriteringar och verksamheters vikt kan dessutom 
förändras över tid. Ett nytt reviderat förslag till bidragsbestämmelser har därför utarbetats. 

Beredningsbeslut 

Kultur- och fritidsnämnden § 8/18. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till reviderade bestämmelser för 
föreningsbidrag. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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§ 28 Dnr 2017/KA0422 

Godkännande av ”Överenskommelse om samverkan för trygg 
och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Jönköpings län” 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

”Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Jönköpings län” godkänns med följande förtydligande ”t.o.m. 2018-02-28 sker 
ersättning enligt betalningsansvarslagen”. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till ”Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård i Jönköpings län” föreligger i bilaga. 

Bakgrunden till förslaget är krav från ny lagstiftning när betalningsansvarslagen upphör att 
gälla. Förslaget har tagits fram i samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings 
län.  

Beredningsbeslut 

Vård- och omsorgsnämnden § 14/18. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna ”Överenskommelse om samverkan för trygg och säker 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län” med följande förtydligande 
”t.o.m. 2018-02-28 sker ersättning enligt betalningsansvarslagen”. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 29 Dnr 2018/KA0050 

Politiska organisationen från 2019 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Parlamentariska kommitténs förslag till politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 
godkänns. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunledningsförvaltningen får uppdraget att genomföra en utvärdering under 
mandatperioden beträffande den politiska hanteringen av personalfrågorna. 

Ärendebeskrivning 

Parlamentariska kommittén har uppdraget att utarbeta förslag till politisk organisation för 
perioden 2019-2022. Parlamentariska kommittén har träffats vid tre tillfällen och förslaget 
framgår av protokollsutdrag. Noteras dock att överförmyndarverksamheten är under 
utredning och ett samarbete mellan fem kommuner blir sannolikt aktuellt. Beslut är att vänta 
före sommaren och förslaget innebär att en gemensam nämnd skapas med en ledamot och en 
ersättare från varje medverkande kommun. Det kan alltså bli anledning att återkomma med 
nytt beslut i den delen.  

Beredningsbeslut 

Parlamentariska kommittén § 4/17, § 8-9/17 och § 1/18. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås godkänna parlamentariska kommitténs förslag till politisk 
organisation för mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Ingemar Sturesson (KD), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och  
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Nils-Erik Olofsson (S) föreslår att kommunstyrelsen under mandatperioden initierar en 
utvärdering av den politiska hanteringen av personalfrågorna. 

Beslutet skickas till: 
Klf 
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§ 30 Dnr 2017/KA0424 

Arvodesreglementet 2019-2022 för Vetlanda kommun 
Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till personal- och organisationsutskottet för revidering med 
utgångspunkt i den diskussion som förs vid dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 föreligger i bilaga.  

En fråga som återstår är att lösa vem som ska hantera tolkningstvisterna avseende 
reglementet om personal- och organisationsutskottet inte finns kvar efter 2018.  

Ärendet återremitterades 2018-01-10 av kommunstyrelsen till personal- och 
organisationsutskottet för samordning med förslaget till politisk organisation.  

Beredningsbeslut 

Parlamentariska kommittén § 7/17. 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet återremitteras till personal- och organisationsutskottet 
för diverse revideringar med utgångspunkt i dagens diskussion. 

Jan Johansson (VF) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker återremissyrkandet. 

Beslutet skickas till: 
Personal- och organisationsutskottet 
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