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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 15.54 
Sammanträdet ajournerades kl. 14.58-15.10 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Lennart Lööw (S), Carina Bardh (M), Douglas Thor (M),   
Dan Ljungström (C), Andreas Elamsson (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall 
(VF) och Lola Frödeberg (VF). 

Tjänstgörande ersättare Carina Strömbäck (S), Nils-Erik Olofsson (S), Mikael Loberg (SD) och 
Hans Svensson (KD). 

Ersättare Aneth Amundsson (S), Anton Sigfridsson (M), Daniel Berner (C), 
Tommy Glans (VF), Michael Hellqvist (V) och Willis Josefsson (L). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Christina Carlson (§ 151-164), Ola Rosander (§ 160-169), 
Anders Bernberg (§ 151-152, 165-171), Jörgen Wahlström (§ 165-166) och 
Jan-Åke Johansson (§165-170). 

Utses att justera Carina Bardh (M) och Lola Frödeberg (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 151-179 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Carina Bardh Lola Frödeberg 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://14.58-15.10
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Föredragningslista 
§ 151 Riktlinje för friskvård och personalfrämjande aktiviteter 2019/334 

(reviderad) 

§ 152 Riktlinjer för möten, resor och trafiksäkerhet 2019/346 

§ 153 Projekt Arbetsmarknadskunskap 2019/153 

§ 154 Samverkansavtal med Emåförbundet 2019/308 

§ 155 Ansökan om särskilt marknadsföringsbidrag - Vetlanda 2019/325 
United 

§ 156 Mandat till tekniska nämnden att starta 2019/381 
investeringsprojekt 

§ 157 Höglandets Samordningsförbund - Halvårsredovisning 2019/292 
2019 

§ 158 Höglandsförbundet - Budget 2020 samt 2019/294 
verksamhetsplan 2021-2022 

§ 159 Bokslutsprognos per den 31 oktober 2019 2019/384 

§ 160 Kommunstyrelsens budget 2020 2019/333 

§ 161 Disposition av plus- och bankgiro samt postärenden 2019/382 

§ 162 Firmatecknare 2019/383 

§ 163 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§ 164 Meddelanden 2019/396 

§ 165 Svar på motion om åtgärd mot nedskräpning. 2018/222 

§ 166 Beslut om vision, riktningar och värdegrund 2018/78 

§ 167 Renhållningsavgifter från 2020-01-01 2019/361 

§ 168 VA-taxan från 2020-01-01 2019/359 

§ 169 FV-taxan från 2020-01-01 2019/360 

§ 170 Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet 2019/275 

§ 171 Policy för möten, resor och trafiksäkerhet 2019/347 

§ 172 Dataskyddspolicy 2019/351 

§ 173 Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy 2019/352 

§ 174 Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023 2019/348 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

§ 175 Upphävande av alkohol- och narkotikapolitiskt 2019/353 
handlings/målprogram för Vetlanda kommun från 1996 

§ 176 Fördelning av det kommunala partistödet 2020 2019/379 

§ 177 Höglandsförbundets delårsrapport 2019 2019/350 

§ 178 Avgift för ansökan om godkännande att starta 2019/377 
fristående förskola eller fritidshem 

§ 179 Taxa för kopiering och utskrift 2019/367 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 151 

Reviderad riktlinje för friskvård och personalfrämjande 
aktiviteter 

Kommunstyrelsens beslut 
Reviderad riktlinje för friskvård och personalfrämjande aktiviteter med ikraftträdande 
1 januari 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Kravet om uppvisande av ifyllt aktivitetsformulär/aktivitetskort för att styrka att hen har varit 
fysisk aktiv vid 10 tillfällen har tagits bort. Enligt den reviderade riktlinjen krävs endast att 
medarbetaren vid ansökan om friskvårdsbidrag uppvisar kvitto för att styrka den kostnad hen 
haft i samband med en av Skatteverket godkänd fysisk aktivitet. Förändringen har gjorts mot 
bakgrund av att aktivitetsformuläret upplevts vara försvårande och medfört att färre haft 
möjlighet att nyttja förmånen. Idag finns det många obemannade träningsanläggningar som 
möjliggör träning på generösa öppettider och då finns det inte någon som kan fylla i ett 
aktivitetsformulär. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna reviderad riktlinje för friskvård och personalfrämjande 
aktiviteter med ikraftträdande 1 januari 2020. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 
Vetlanda.se 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/334 

Riktlinjen har reviderats för att göra det lättare för medarbetarna att nyttja friskvårdsbidraget. 
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~ Vetlanda 

§ 152 

Riktlinjer för möten, resor och trafiksäkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för möten, resor och trafiksäkerhet antas. 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna skall utgöra ett styrdokument och är en konkretisering av policy för möten, resor 
och trafiksäkerhet. 

för anställda och politiker i tjänsten. 

Vetlanda kommun skall vara ett föredöme och visa på goda exempel och på det sättet stärka 
sitt varumärke som en attraktiv arbetsgivare. 

Vetlanda kommun skall bidra till de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala 
miljömålen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för möten, resor och trafiksäkerhet. 

Beslutet skickas till 
Anders Bernberg 
Vetlanda.se 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/346 

Syftet är att åstadkomma trafiksäkra, hållbara och kostnadseffektiva möten, resor, transporter 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

§ 153 Ärendenr KLF 2019/153 

Projekt Arbetsmarknadskunskap 

Kommunstyrelsens beslut 
Eftersom inte alla kommuner i länet avser medverka avstår Vetlanda kommun deltagande i 
projekt arbetsmarknadskunskap. 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län har genomfört ett försök med arbetsmarknadskunskap där Vetlanda 
kommun deltog. Handelskammaren i Jönköpings län har nu tagit initiativ till att permanenta 
konceptet. 

Arbetsmarknadskunskap syftar till att öka kompetensflödet till projektets samarbetspartners, i 
synnerhet branscher med stora kompetensbehov, på ett lokalt, regionalt och nationellt plan. 
Projektet vill skapa förutsättningar för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning genom 
att möta unga och prata om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit. 

Konceptet startade i Västmanland 2011 och har sedan dess spridit sig i landet. Idag finns 
Arbetsmarknadskunskap i åtta regioner med sammanlagt ett 60-tal kommuner och fler och 
fler ser vinsten med att tidigt sätta Arbetsmarknadskunskap på schemat. Jobba i Västerås 
ekonomisk förening är initiativtagare och ägare av konceptet. Jobba i Västerås har funnits 
sedan år 2000 och driver idag flera projekt i syfte att skapa en långsiktigt hållbar 
kompetensförsörjning på den lokala arbetsmarknaden. Föreningen är politiskt obunden och 
har inget vinstintresse. 

Idag består Arbetsmarknadskunskap av inspirationslektioner, branschfördjupade föreläsningar 
med tema vård samt energi och teknik, föräldramöten, lärarträffar och kontakter med företag 
på olika sätt. 

Två inspiratörer skall anställas i projektet, de skall besöka alla högstadie- och gymnasieklasser 
i regionen. 

Arbetsutskottets förslag 
Eftersom inte alla kommuner i länet avser medverka avstår Vetlanda kommun deltagande i 
projekt arbetsmarknadskunskap. 

Beslutet skickas till 
Handelskammaren i Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 154 

Samverkansavtal med Emåförbundet 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun tecknar nytt avtal med Emåförbundet gällande samverkan och 
vattenhushållningsfrågor i Emån och dess biflöden från och med 2019 och tillsvidare, 
enligt upprättat förslag. 

Av principiella skäl ställer sig Vetlanda kommun negativ till indexuppräkning och förordar 
Emåförbundet att finna en annan budgetmodell. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun är en part i Emåförbundet, en sammanslutning av kommuner, 
länsstyrelser, företag med flera inom Emåns avrinningsområde. Syftet är att verka för ett 
uthålligt nyttjande av Emån. 

Vetlanda kommun har för närvarande tre olika avtal med Emåförbundet, ett 
samverkansavtal, ett avtal avseende samverkan kring vattenreglering i Emån och dess 
biflöden samt ett avtal om recipientkontroll. 

Det nya avtalsförslaget innebär att samverkansavtalet och avtal avseende samverkan 
kring vattenreglering i Emån och dess biflöden slås samman till ett och årligen uppräknas 
med Prisindex Kommunal Verksamhet, PKV. 

Arbetsutskottets förslag till 
Vetlanda kommun tecknar nytt avtal med Emåförbundet gällande samverkan och 
vattenhushållningsfrågor i Emån och dess biflöden från och med 2019 och tillsvidare, 
enligt upprättat förslag. 

Av principiella skäl ställer sig Vetlanda kommun negativ till indexuppräkning och förordar 
Emåförbundet att finna en annan budgetmodell. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Mikael Loberg (SD) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Emåförbundet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/308 
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~ Vetlanda 

§ 155 

Ansökan om särskilt marknadsföringsbidrag - Vetlanda United 

Kommunstyrelsens beslut 
Avslå ansökan om marknadsföringsbidrag eftersom det mediala genomslaget ännu inte 
bedöms vara tillräckligt och att finansiering saknas. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda United är en Beach Soccer och Futsal förening. Inom Beach Soccer och Futsal finns 
inte något regelrätt seriespel. Det är en form av pool spel som leder fram till SM. Vetlanda 
United är representerade med lag i de ligor som finns. Inom Beach Soccer har laget också 
representerat Sverige i Euro Winners Cup. Föreningen är en duktig arrangör och arrangerade 
t.ex. landskamp mot Italien i Futsal vilket var mycket uppskattat. Sporterna har en stark 
utveckling med många utövare och kommer rimligen inom kort också ha ett större medialt 
genomslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Vetlanda United. 
Riktlinje för marknadsföringsbidrag 

Arbetsutskottets förslag 
Avslå ansökan om marknadsföringsbidrag eftersom det mediala genomslaget ännu inte 
bedöms vara tillräckligt och att finansiering saknas. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda United 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/325 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

§ 156 Ärendenr KLF 2019/381 

Mandat till tekniska nämnden att starta investeringsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden mandatet att starta investeringsprojekten: 

- Fritidsgård gamla Vattenverket – tillbyggnad/ombyggnad 
- Landsbro skola 7-9 – tillbyggnad/ombyggnad 
- Himlabackarnas förskola – nybyggnad 
- Mogärdeskolan – ombyggnad 
- Hövdingen – tillbyggnad/ombyggnad 

Beslutet förutsätter att konkurrens och prisbild vid upphandlingarna är tillfredsställande. 

Inför fullmäktiges nya investeringsbeslut i juni kommer förslag att läggas på hur osäkerhet 
kring projektens kostnader ska hanteras i framtiden. 

Ärendebeskrivning 
De kalkyler som låg till grund för kommunfullmäktiges investeringsplan har förändrats i takt 
med detaljprojektering och ny prisbild för byggnationer, vilket riskerar dyrare projekt. Det 
föreligger dock ingen risk för att fullmäktiges beslutade investeringsram för byggnationer 
kommer att överskridas för år 2020 eftersom det finns pågående projekt som är försenade. 

För att undvika att projekten ska upp i fullmäktige efter genomförd upphandling föreslås att 
tekniska nämnden får mandatet att starta namngivna projekt. Inför fullmäktiges nya 
investeringsbeslut i juni kommer förslag att läggas på hur osäkerhet kring projektens 
kostnader ska hanteras i framtiden. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden mandatet att starta investeringsprojekten: 

- Fritidsgård gamla Vattenverket – tillbyggnad/ombyggnad 
- Landsbro skola 7-9 – tillbyggnad/ombyggnad 
- Himlabackarnas förskola – nybyggnad 
- Mogärdeskolan – ombyggnad 
- Hövdingen – tillbyggnad/ombyggnad 

Beslutet förutsätter att konkurrens och prisbild vid upphandlingarna är tillfredsställande. 

Inför fullmäktiges nya investeringsbeslut i juni kommer förslag att läggas på hur osäkerhet 
kring projektens kostnader ska hanteras i framtiden.  

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 156 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Hans Svensson (KD), Mikael Loberg (SD), 
Lars Brihall (VF), Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/381 

10



~ Vetlanda 

§ 157 

Höglandets Samordningsförbund - Halvårsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Halvårsredovisning för 2019 från Höglandets Samordningsförbund godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Samordningsförbund har överlämnat halvårsredovisning för år 2019, bilaga. 

Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av 
huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra förmågan 
att arbeta. I förbundet finns representanter från medlemskommunerna Vetlanda, Sävsjö, 
Eksjö, Nässjö, Aneby och Tranås samt Försäkringskassan, Region Jönköpings län och 
Arbetsförmedlingen. 

Bland de projekt förbundet arbetar med, eller är med och finansierar finns Supported 
Employment, projekt IT-spåret och Projekt Uppdrag Samverkan. 

Förbundets budget för 2019 är lagd utifrån ett negativt helårsresultat om -406 tkr. Prognosen 
för 2019 pekar på marginellt högre intäkter och samtidigt marginellt lägre kostnader vilket 
innebär att resultatet ser ut att bli -382 tkr vilket alltså är något bättre än budget. 

Beslutsunderlag 
Höglandets samordningsförbund § 7/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överlämnad halvårsredovisning för 2019 från 
Höglandets Samordningsförbund. 

Beslutet skickas till 
Höglandets Samordningsförbund 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/292 
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~ Vetlanda 

-----------------------------------------

§ 158 

Höglandsförbundet - Budget 2020 samt verksamhetsplan 
2021-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Budget och verksamhetsplan för Höglandsförbundet för perioden 2020-2022 godkänns. 

På likande sätt som tidigare år påtalas, mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge, vikten 
av återhållsamhet även inom Höglandsförbundets verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Höglandsförbundet har beslutat om förslag till budget inför de kommande åren, 
bilaga. Förslaget har överlämnats till medlemskommunerna för godkännande. 

Kommunförbundets verksamhetsplan är på samma sätt som under de senaste åren indelad i 
fyra delar. Allmän verksamhet och kansli, Höglandets familjerätt, Höglandets IT samt 
Kompetens. 

för Vetlandas del under år 2020, 2 934 tkr att jämföra med 2 861 tkr för innevarande år. 
Höglandets IT finansieras av medlemskommunerna genom debitering via tjänstekatalog vilket 
innebär att kostnaden för respektive kommun beror på vilken volym och av vilka tjänster som 
avropas. 

I linje med budgetdirektivet budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2020, 
vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultaten har för 2021 budgeterats med 1 % och för 
2022 med 1 %. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 
11 500 tkr och innehåller investering för det gemensamma telefoniprojektet som påbörjas 
2019 och avslutas 2020. 

Beslutsunderlag 
Höglandsförbundet § 37/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan för Höglandsförbundet 
för perioden 2020-2022. 

På likande sätt som tidigare år påtalas, mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge, vikten 
av återhållsamhet även inom Höglandsförbundets verksamhetsområde. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet och ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/294 

Summeras de olika verksamheterna (exklusive Höglandets IT) samman blir beloppet att betala 
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~ Vetlanda 

§ 159 

Bokslutsprognos per den 31 oktober 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättad bokslutsprognos per den 31 oktober 2019 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Bokslutsprognos per den 31 oktober 2019 föreligger i bilaga. 

och omsorgsnämnden visar efter oktober månad på ett underskott på -23 526 tkr. 
Underskottet beror bland annat på ökad volym inom hemtjänsten, ökade kostnader från 
regionen gällande utskrivningsklara patienter, ökade kostnader för personlig assistans och 
särskilt boende. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -10,4 mnkr jämfört med 
budget. De största negativa avvikelserna är placeringskostnader, försörjningsstöd och 
konsultuppdrag. Barn- och utbildningsförvaltningen visar en avvikelse mot budget på 
-6 556 tkr vilket kan härledas till bland annat ökade lönekostnader, minskade asylintäkter, 
högre skolskjutskostnader samt högre IKT-kostnader. Tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsförvaltningen lämnar ett överskott mot budget. Miljö- och byggnämndens prognos visar 
på ett underskott på -784 tkr till stor del beroende på minskade intäkter från bygglov. 
Finansförvaltningen prognostiserar ett resultat på 19,3 mnkr. Totalt räknar nämnderna med 

till 9 692 tkr. 

Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 150 mnkr. 

Arbetsutskottets förslag 
Upprättad bokslutsprognos per den 31 oktober 2019 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/384 

Kommunledningsförvaltningen visar ett plus mot budget på drygt 6 mnkr. Prognosen för vård- 

ett underskott i förhållande till budget på -33 mnkr. Det totala beräknade årsresultatet uppgår 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

§ 160 Ärendenr KLF 2019/333 

Kommunstyrelsens budget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens budget 2020 fastställs enligt bilaga samt med justeringen av medel för 
landsbygdsutveckling mellan utvecklingsavdelningen och HR-kontoret. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget för kommunstyrelsens verksamheter 2020 föreligger i bilaga. 

Kommundirektör Magnus Färjhage redovisar kommunstyrelsens budget och nämner bland 
annat att istället för interndebitering så har man flyttat budget för sådana tjänster som 
tidigare har interdebiterats mellan kontoren. En tjänst från socialförvaltningen flyttas till 
kontaktcenter samt en tjänst från kommunledningsförvaltningen flyttas till tekniska kontoret. 
Medel för landsbygdsutveckling kommer att flyttas från utvecklingsavdelningen till 
HR-kontoret. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsens budget 2020 fastställs enligt bilaga. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

§ 161 Ärendenr KLF 2019/382 

Disposition av plus- och bankgiro samt postärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar från och med 2020-01-01 ska ske av 
ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i förening med 
ekonomiadministratör Frida Peterson eller ekonomihandläggare Annelie Peterson eller 
ekonomiadministratör Elizabet Gustafsson, eller i händelse av förhinder för endera av dem 
kommunchef Magnus Färjhage i den förhindrades ställe. 

Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnd eller 
förvaltning, ställd check, postväxel, giro - eller postanvisning, ska tillkomma ekonomikontoret 
på samma sätt som ovan beskrivs. 

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carlemar som ersättare, äger 
rätt att beslutsattestera löneutbetalningar. 

Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen eller någon 
nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av någondera av samhällsinformatörerna 
Jessica Rydén, Angelica Magnusson, Anna Simonsson, Sandra Sellman och Steff Sten. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden fr.o.m. 2019-01-01 ska 
fattas årligen. Förslag föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

att disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar från och med 2020-01-01 ska ske 
av ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i förening 
med ekonomiadministratör Frida Peterson eller ekonomihandläggare Annelie Peterson eller 
ekonomiadministratör Elizabet Gustafsson, eller i händelse av förhinder för endera av dem 
kommunchef Magnus Färjhage i den förhindrades ställe, 

att utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnd eller 
förvaltning, ställd check, postväxel, giro - eller postanvisning, ska tillkomma ekonomikontoret 
på samma sätt som ovan beskrivs, 

att löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carlemar som ersättare, 
äger rätt att beslutsattestera löneutbetalningar, 

att utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen eller 
någon nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av någondera av 
samhällsinformatörerna Jessica Rydén, Angelica Magnusson, Anna Simonsson, Sandra Sellman 
och Steff Sten. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 161 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Lönekontoret 
Kommunikation- och medborgarservice 
Kommundirektör 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/382 

16



~ Vetlanda 

§ 162 

Firmatecknare 

Kommunstyrelsens beslut 
Till firmatecknare för Vetlanda kommun utses fr.o.m. 2020-01-01 kommunstyrelsens 
ordförande Henrik Tvarnö eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carina Bardh eller 
kommunalråd Dan Ljungström i förening med kommundirektör Magnus Färjhage eller 

Fr.o.m. 2020-01-01 utses ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 
Christina Carlson till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och 

haft invändningar mot fordran. 

Fr.o.m. 2020-01-01 utses ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 
Christina Carlson till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser som 
förvaltas av Vetlanda kommun. 

Arbetsutskottets förslag 
Till firmatecknare för Vetlanda kommun föreslås att fr.o.m. 2020-01-01 utse 
kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Carina Bardh eller kommunalråd Dan Ljungström i förening med kommundirektör Magnus 
Färjhage eller ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe biträdande ekonomichef 
Christina Carlson. 

Föreslås att fr.o.m. 2020-01-01 utse ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande 
ekonomichef Christina Carlson till firmatecknare vad gäller ansökan om 
betalningsföreläggande och utmätning, samt att företräda kommunen vid domstol i mål om 
mindre värden där gäldenären haft invändningar mot fordran. 

Föreslås att fr.o.m. 2020-01-01 utse ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande 
ekonomichef Christina Carlson till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de 
stiftelser som förvaltas av Vetlanda kommun. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsens presidium 
Kommundirektör 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/383 

ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe biträdande ekonomichef Christina Carlson. 

utmätning, samt att företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären 
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§ 163 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 
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§ 164 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Förordnande som vigselförrättare 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2019/385 

Protokoll kommunala rådet för funktionshindrade 2019-11-12 
KLF 2019/392 

Beslut gällande naturreservatet Karlstorps tallskog 
KLF 2019/236 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.58-15.10 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/396 
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-----------------------------------------

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

§ 165 Ärendenr KLF 2018/222 

Svar på motion om åtgärd mot nedskräpning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Kommunens invånare uppmanas istället att hjälpas åt att inte skräpa ner. Särskilt 
uppmärksammas cigarettfimpar som innehåller flera farliga kemikalier och plastpartiklar som 
inte bör komma ut i naturen. 

Ärendebeskrivning 
Den 9 augusti 2018 lämnade Dan Ljungström (C) in en motion om åtgärder mot nedskräpning 
och med förslaget att Vetlanda kommun om det är möjligt att för mindre nedskräpning införa 
en ordningsbot i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. Yttrande har kommit in. 

Av 29 kap. 7-7a, 11 §§ miljöbalk (1998:808) framgår att den som med uppsåt eller av 
oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till 
döms för nedskräpning och om nedskräpningen är att anses som mindre allvarlig döms för 
nedskräpningsförseelse. Om gärningen istället anses vara ringa döms inte till ansvar. 

Enligt lagförarbeten bör det även fortsättningsvis som regel vara utanför det straffbara 
området att slänga ifrån sig ett enstaka kolapapper, en enstaka cigarettfimp, biljett eller ett 
tuggummi (prop. 2010/11:125 s. 16–23 och 42–43 samt 2010/11:MJU24). Som följd av det 
förekommer inte ordningsbot i lokala ordningsföreskrifter. 

Däremot listar organisationen Håll Sverige rent fimpen som skräpets värsting och beräknar att 
en miljard fimpar slängs på gator och torg i Sverige varje år. Cigarrettfiltret består av en sorts 
plast som sedan bryts ner till mikroplast i naturen. Dessutom fastnar farliga ämnen från 
tobaken i filtret. 

Det finns framtagna behållare, så kallad fimpdosor, som ger möjligheten att ta med sig 
fimparna istället för att slänga dom på marken. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 94/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Motionen avslås. 
Kommunens invånare uppmanas istället att hjälpas åt att inte skräpa ner. Särskilt 
uppmärksammas cigarettfimpar som innehåller flera farliga kemikalier och plastpartiklar som 
inte bör komma ut i naturen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 166 

Beslut om vision, riktningar och värdegrund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna framtaget förslag på vision med sikte på 2050 och 
riktningar med sikte på år 2030 samt värdegrund. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i oktober 2010. Planen har 
sedan antagandet aktualitetsförklarats vid två tillfällen, senast i februari 2017. I och med att 
Översiktsplanen tar sikte på hur kommunen långsiktigt ska utvecklas fanns det ett behov av 
att göra en översyn av den befintliga visionen som ligger till grund för kommunens 
utvecklingsarbete. Nu gällande vision togs fram under tidigt 2000-tal. 

Hur vi når visionen förtydligas i de tre riktningarna som tar sikte på år 2030. Riktningarna 
ligger även till grund på hur kommunen utformar sina politiska mål under mandatperioden. 
Fullmäktigemålen ligger i sin tur till grund för formuleringen av nämndernas mål och därefter 
av förvaltningarnas verksamhetsplaner. 

Ett förankrings- och processarbete med att ta fram förslag på vision, riktningar och 
kommunfullmäktiges mål har genomförts under 2018 och under första halvåret 2019. 
Ansvarig för arbetet med ett framtagande av förslag till vision, riktningar och 

och ytterst ansvarig är ordförande i gruppen, kommundirektören. 

Under 2018  och 2019 har ett underlag insamlats genom följande aktiviteter: 

 En dialog med ungdomar har förts om framtiden i fem av kommunens föreningar. 
 Bearbetat underlaget från Visionspalatset 2016. 
 Bearbetat underlaget från kommunens varumärkesarbete. 
 Framtagande av en nulägesanalys och en rapport med mätning av livskvalitet och 

hållbarhet. 
 Framtagande av en omvärldsanalys. 
 Grupparbeten i uppstarten av budgetberedningen mellan politiker och berörda 

tjänstemän. 
 Processarbete i de politiska grupperna. 
 Budgetberedningens arbete. 
 Processarbete i kommunledningsgruppen. 
 Workshop i chefsgruppen. 

Under 2019 har även befintlig värdegrund med tillhörande kärnvärden setts över. Syftet med 
framtagande av ny värdegrund har varit att få en värdegrund som tydligare 
beskriver hur vi ska vara och handla mot varandra och vår omvärld. Ytterligare syfte med 
översynen var att skapa en kommungemensam värdegrund som bygger på minsta 
gemensamma nämnare i de värdegrunder som arbetats fram i förvaltningar och bolag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2018/78 

Visionen syftar till att fungera som målbild för organisationen och beskriver ett Vetlanda 2050. 

kommunfullmäktiges mål är kommunstyrelsen. Beställare är kommunens ledningsgrupp (KLG) 
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§ 166 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna framtaget förslag på vision med sikte på 2050 och 
riktningar med sikte på år 2030 samt värdegrund. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), 
Hans Svensson (KD) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2018/78 
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§ 167 

Renhållningsavgifter från 2020-01-01 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

att renhållningstaxan för slam från enskilda avloppsanläggningar höjs med 5 %. Ny taxa 
föreslås gälla från och med 2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Renhållningstaxan i Vetlanda kommun höjdes senast 2016. Nuvarande taxa är en av de lägre i 
landet. Beträffande hushållsavfall har under hösten en upphandling av förbränning av 
restavfall gjorts. Nytt förbränningspris är 450 kr/ton mot tidigare 390 kr/ton. Till detta 
kommer en aviserad förbränningsskatt på 75 kr/ton. Kostnaderna för insamling av kärlavfallet 
kommer höjas enligt index i avtalet med vår entreprenör Ohlsson. Den beräknade höjningen 
är ca 2 %. Den optiska sorteringsanläggningen har under de senaste två åren genomgått en 
omfattande renovering, vilket har säkrat driften och höjt kvalitén. Detta tillsammans med 
andra kostnadsfördyrningar så som löner och underhåll har sammanfattat medfört att 
kostnaderna för hanteringen av hushållsavfall har ökat med ca 5 %. 

Beträffande hanteringen och insamlingen av slam från enskilda brunnar så har en genomgång 
av kostnaderna för denna hantering gjorts och särredovisats på ett mer exakt sätt än tidigare. 
Vi har då funnit att kostnaderna överstiger intäkterna med 5 %. Av den anledningen krävs en 
taxehöjning. Ökade kostnader för insamling och behandling är huvudorsaken till höjningen. 

kommer att delges Vetlanda kommun före beslut i kommunfullmäktige. 

Hushållen kan minska sina kostnader genom att bättre sortera ut förpackningar och tidningar 
ur hushållsavfallet. Plockanalyser visar att kärlavfallet innehåller 30-35 % förpackningar och 
tidningar. 

Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2019-10-22, § 103. 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att renhållningstaxan för hushållsavfall höjs med 5 % och 
att renhållningstaxan för slam från enskilda avloppsanläggningar höjs med 5 %. Ny taxa 
föreslås gälla från och med 2020-01-01. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/361 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att renhållningstaxan för hushållsavfall höjs med 5 % och 

De föreslagna höjningarna är generella och kan skiljas mellan olika tjänster. En fullständig taxa 
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§ 168 

VA-taxan från 2020-01-01 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5 % från och 
med 2020-01-01 och att VA-taxans anläggningsavgifter höjs med 10 % från och med 
2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
VA-verksamheten försörjer drygt 75 % av kommuninvånarna med kommunalt vatten och 

Kollektivet ska inte gå med vinst utan målsättningen är att gå mot nollresultat varje år. Ett 
eventuellt överskott/underskott samlas i en resultatutjämningsfond för att fördela resultatet 
mellan åren. Bedömningen är att efter 2019 års resultat kommer denna vara på minus då 
verksamheten har gått med underskott både 2018 och 2019. 

VA-verksamheten i Vetlanda står inför samma behov av reinvesteringar i anläggningarna som 
större delen av VA-Sverige. Det har de senaste åren gjorts klara ambitionshöjningar i 
framförallt ledningsnätsförnyelsen men även med övriga anläggningar. Detta medför att 
avskrivningskostnaderna ökar. För att kunna klara av den ökade projektmängden och tillse att 
insatserna görs på rätt ställe och kunna gå mot ett mer proaktivt arbetssätt har även 
personalstyrkan ökat. 

Anläggningsavgift är den avgift som en blivande abonnent lägger i anslutningsavgift. Den ska 
täcka dels kostnad för att framdra nya servisledningar men även vara en delbetalning till 
befintligt nät och befintliga verk. Senast denna del i taxan höjdes var 2013. De 
omvandlingsområden som då avsågs att bygga ut vatten och avlopp till har nu utförts och i de 
kommande områdena är det tyngdpunkt på förtätningar inom redan befintliga 
verksamhetsområden eller i direkt anslutning till dessa. Detta är oftast självfallsområden 
såsom exempelvis Himlabackarna, här nås inte full kostnadstäckning men för att öka denna 
och inte belasta övriga kollektivet föreslås en ökning av anläggningsavgiften på 10 %. 

Den föreslagna taxeökningen på 5 % på brukningsavgiften gör att intäkterna ökar med ca 
2 500 000 kr. Det kommer för en enskild abonnent med normalförbrukning innebära en 
kostnadsökning på helår med ca 250 kr. 

För anläggningsavgiften innebär den föreslagna taxejusteringen att en anslutning för en villa 
med 800 m² tomt går från 137 600 kr till 151 360 kr. 

Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2019-10-22, § 106. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/359 

avlopp. Hela verksamheten bygger på ett taxekollektiv där va-taxan finansierar verksamheten. 
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§ 168 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5 % från och 
med 2020-01-01 och att VA-taxans anläggningsavgifter höjs med 10 % från och med 
2020-01-01. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/359 
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§ 169 

FV-taxan från 2020-01-01 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att FV-taxans avgifter höjs med 1,5 % från och med 
2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Fjärrvärmeverksamheten i Vetlanda har taxemässigt en bra ställning, jämfört med andra 
fjärrvärmeverksamheter, både i Sverige och Jönköpings län, plats 18 i Sverige och plats 2 i 
Jönköpings län. Utvecklingstakten på taxan har under senare år hållits lägre än genomsnittet, 
en medveten strategi för att hantera konkurrensen från andra uppvärmningsalternativ. 

Allmänna kostnadsökningar men framförallt ökade kostnader för anskaffning av bränsle gör 
att taxan nu behöver justeras. Mellan 2018 och 2020 har kostnaden för bränsle ökat med 
3 900 000 kr. 

ca 1 200 000 kr. Det kommer för en enskild abonnent med normalförbrukning innebära en 
kostnadsökning på helår med ca 220 kr. 

Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2019-10-22, § 105. 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att FV-taxans avgifter höjs med 1,5 % från och med 
2020-01-01. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
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Ärendenr KLF 2019/360 

Den föreslagna taxeökningen på 1,5 % på rörliga och fasta avgifter gör att intäkterna ökar med 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

§ 170 Ärendenr KLF 2019/275 

Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, 
etapp 1. 

Ärendebeskrivning 
Befintliga bostadstomter är avstyckade sedan 2010, som tidigare varit arrendetomter. Syftet 
är att inom befintliga tomter reglera byggrätterna. Ingen utökning av tomtmark planeras. 
Syftet är också att säkerställa karaktären på området. Området har sedan uppdraget anslutits 
till kommunalt vatten och avlopp. Planområdet ligger vid sjön Grumlan i sydvästra delen av 
tätorten. Området ligger inom Östanå rekreationsområde som rymmer ett flertal 
motionsspår. Det stadsnära skogslandskapet, som sluttar ned mot Grumlan och som ligger i 
anslutning till detaljplaneområdet, domineras av relativt slutna barrskogar men bryts upp av 
mindre områden av bebyggelse, stigar och motionsspår. Detaljplaneområdet består i 
huvudsak av befintlig tomtmark med bebyggelse. 

Planförslaget innebär att genom en ny detaljplan säkerställa markanvändningen för befintlig 
bebyggelse. Därför anses genomförandet av detaljplanen inte medföra betydande 
miljöpåverkan och därmed behöver en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken inte 
upprättas. 

Planförslaget har varit utställt för samråd under perioden 7 oktober t.o.m. 28 oktober 2019. 
Inkomna synpunkter under samrådstiden är sammanställda i en samrådsredogörelse daterad 
2019-10-29. Planförslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 31 oktober 
t.o.m. 20 november 2019. Inkomna synpunkter under granskningstiden finns sammanställda i 
ett granskningsutlåtande daterat 2019-11-21. Efter granskning har planförslagets reviderats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 134/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, 
etapp 1. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) 
och Andreas Elamsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 171 

Policy för möten, resor och trafiksäkerhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås upphäva resepolicy för Vetlanda kommun antagen 2006-09-05 
samt anta föreslagen policy för möten, resor och trafiksäkerhet. 

Ärendebeskrivning 
Mänskliga möten är en avgörande viktig del av Vetlanda kommuns arbete. Många möten sker 
genom att man transporterar sig från en plats till en annan. Behovet av mänskliga möten 
kommer inte att minska inom en överblickbar framtid, snarare tvärtom. Transporter sker idag 
till stor del genom fossila transporter och varje resa utgör en säkerhetsfråga för den anställde 
och arbetsgivaren. Det körs ca 300 000 mil per år med Vetlanda kommuns fordon samt 

transporter eller digitala möten. Kostnaden för Vetlanda kommuns fordon och körning är 
bedömd till cirka 13 miljoner kr årligen (2016). 

Modern teknik gör det idag fullt möjligt att genomföra möten utan att vi behöver resa i 
samma omfattning som vi gör idag. 

Policyn skall utgöra ett styrdokument för att åstadkomma trafiksäkra, hållbara och 
kostnadseffektiva möten, resor, transporter för anställda och politiker i tjänsten. Vetlanda 
kommun skall vara ett föredöme och visa på goda exempel och på det sättet stärka sitt 
varumärke som en attraktiv arbetsgivare. Vetlanda kommun skall bidra till de nationella 
miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att upphäva resepolicy för Vetlanda kommun antagen 
2006-09-05. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta föreslagen policy för möten, resor och 
trafiksäkerhet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/347 

ca 70 000 mil årligen med privata fordon i tjänsten. Vi har i nuläget ingen statistik på kollektiva 
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§ 172 

Dataskyddspolicy 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås anta dataskyddspolicy framtagen för Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 och är den generella 
regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. I Sverige kompletteras 
dataskyddsförordningen av den kompletterande dataskyddslagen och sektorspecifik 
lagstiftning. 

En dataskyddspolicy är framtagen för att anpassas och antas i de fem höglandskommunerna 
samt Höglandsförbundet. Policyn utgör ett komplement till gällande lagstiftning om 
behandling av personuppgifter. 

Beslutsunderlag 
Höglandsförbundets beslut 2019-10-25 § 47. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dataskyddspolicy framtagen för 
Vetlanda kommun. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/351 
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~ Vetlanda 

§ 173 

Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy. 

Ärendebeskrivning 
IT-säkerhet handlar om att skydda verksamhetens IT-relaterade tillgångar som maskinvara, 
programvara och den information som lagras och hanteras i dessa. Det finns ett behov av att 
revidera den IT-säkerhetspolicy som antogs våren 2017, bland annat eftersom det finns en 
lagstiftning att ta hänsyn till. 

Den IT-säkerhetspolicy som har arbetats fram redovisar Höglandsförbundets och dess 
medlemskommuners övergripande mål och inriktning med IT-säkerheten samt hur ansvaret i 
dessa frågor är fördelat. Policy gäller för IT-säkerhet inom höglandssamarbetet och 
kompletterar förbundets och kommunernas övriga styrdokument inom säkerhetsområdet. 
Hela kommunkoncernen omfattas av policyn. 

Beslutsunderlag 
Höglandsförbundets beslut 2019-10-25, § 46. 

Arbetsutskottets förslag. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att IT-säkerhetspolicyn godkänns. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/352 
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~ Vetlanda 

§ 174 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås anta Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023. 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019 antagen av kommunfullmäktige 
2016-02-17, § 10, upphör att gälla i och med detta beslut. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) är landets kommuner skyldiga att varje 
mandatperiod arbeta fram ett handlingsprogram för det lokala olycksförebyggande arbetet. 
Nässjö och Vetlanda kommuner har, via Höglandets räddningstjänstförbund, tagit ett större 
grepp om säkerhetsarbetet och arbetat fram ett handlingsprogram för skydd och säkerhet. 
Programmet omfattar även de krav som lagstiftaren ställer i Lag om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

psykisk hälsa, brand, brott, internt skydd, civilt försvar, krishantering och klimatanpassning. 

Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås anta Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023. 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019 antagen av kommunfullmäktige 
2016-02-17, § 10, upphör att gälla i och med detta beslut. 

Yrkanden 
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/348 

(2006:544). I handlingsprogrammet föreslås åtta målområden: olyckor (trafik- och fallolyckor), 
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~ Vetlanda 

§ 175 

Upphävande av alkohol- och narkotikapolitiskt 
handlings/målprogram för Vetlanda kommun från 1996 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om att upphäva Vetlanda kommuns alkohol- och 
narkotikapolitiska handlings/målprogram då dokumentet är inaktuellt. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har vid internkontroll av kommunövergripande styrande 
dokument uppmärksammat att det finns ett alkohol- och narkotikapolitiskt 
handlings/målprogram för Vetlanda kommun från 1996 (KF 1996-12-18, § 148) som 
fortfarande gäller. 

Socialförvaltningen har fått yttra sig över om dokumentet fortfarande har aktualitet och 
konstaterar att idag har socialnämnden inte ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt 
kapitel 8 och 9 i alkohollagen utan det ansvaret ligger hos kommunstyrelsen. 
Socialförvaltningen konstaterar även att kommunens övergripande politiska mål och 
ambitioner kring arbetet mot alkohol och narkotika finns med i kommunens Folkhälsopolicy 
antagen av KF 2015. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 397/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om att upphäva Vetlanda kommuns alkohol- och 
narkotikapolitiska handlings/målprogram då dokumentet är inaktuellt. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/353 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

§ 176 Ärendenr KLF 2019/379 

Fördelning av det kommunala partistödet 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av det kommunala partistödet 
2020: 

Belopp i kr. 

S VF M C KD SD V L 
164 094 113 604 100 981 75 736 75 736 75 736 37 868 25 245 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagens regler och reglementet för partistöd ska kommunfullmäktige varje år 
fatta beslut om fördelning av det kommunala partistödet. 

Enligt reglementet skall partistödet justeras med basbeloppets förändring. Det totala beloppet 
för 2020 blir då 669 000 kr. En ökning med 11 000 kr. 

Grundstödet liksom mandatstödet uppgår för 2020 till 12 623 kr. 

Varje parti ska årligen redovisa till fullmäktige på vilket sätt stödet använts. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för det kommunala partistödet. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av det kommunala partistödet 
2020: 

Belopp i kr. 

S VF M C KD SD V L 
164 094 113 604 100 981 75 736 75 736 75 736 37 868 25 245 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 177 

Höglandsförbundets delårsrapport 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna delårsrapport per 2019-08-31 för 
Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning 
Höglandsförbundet har avlämnat delårsrapport per 2019-08-31 till medlemskommunerna för 
godkännande, bilaga. Höglandsförbundet är ett kommunalförbund som hanterar ett antal 
gemensamma verksamheter för höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och 
Vetlanda. Den klart dominerande verksamheten är driften av kommunernas IT-verksamhet 
men förbundet rymmer även andra verksamheter som exempelvis Höglandets familjerätt och 
Höglandets kompetens som syftar till att stärka kompetensutvecklingen på höglandet. 

Förbundet ser ut att klara samtliga av de mål man har satt upp för sin verksamhet under året, 
både de finansiella- och verksamhetsmålen. Per delåret är inte alla mål uppfyllda men 
prognosen för helåret pekar på detta. 

Det ekonomiska driftresultatet per 2019-08-31 uppgår till 10,7 mnkr vilket är ett relativt högt 

Prognosen för helåret 2019 pekar på ett resultat som är 6,9 mnkr vilket är 5,8 mnkr bättre än 

ska återgå till medlemskommunerna. 

Den största delen av det prognosticerade resultatet är liksom tidigare år hänförligt till ett 
bättre ekonomiskt utfall inom IT-området. 

Förbundets investeringar uppgår tom 2019-08-31 till 4,9 mnkr. För helåret 2019 är prognosen 
en total investeringsvolym om 12,5 mnkr vilket också motsvarar budget. 

Beslutsunderlag 
Direktionen för Höglandsförbundet 2019-10-25, § 44/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna delårsrapport per 2019-08-31 för 
Höglandsförbundet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/350 

resultat och det är också bättre än för motsvarande period föregående år då det var 7,1 mnkr. 

budgeterat. På samma sätt som under tidigare år är tanken att resultat som överstiger budget 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

§ 178 Ärendenr KLF 2019/377 

Avgift för ansökan om godkännande att starta fristående 
förskola eller fritidshem 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om att införa en avgift på 15 000 kr för ansökan om 
godkännande att få starta fristående förskola och fritidshem samt 5 000 kr för ansökan om 
utökning av befintligt godkännande. 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav i skollagen (2010:800) för tillstånd för 
att få bedriva enskild verksamhet inom skolverksamhet. Lagändringarna började gälla den 
1 januari 2019 och innebär krav på att enskilda verksamheters ägar- och ledningskrets ska 
vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver (SFS 2018:1158). 

I den nya lagen ges kommunen rätt att ta ut en avgift vid godkännande av nyetablering och 
utökning av enskild verksamhet (förskola och fritidshem). Avgiften ska enligt kommunallagen 
basera sig på självkostnadsprincipen, det vill säga utgå ifrån den arbetstid och de resurser som 
ärendeberedningen kräver. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 109/19. 

Arbetsutskottets förslag. 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att införa en avgift på 
15 000 kr för ansökan om godkännande att få starta fristående förskola och fritidshem samt 
5 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 

Yrkanden 
Hans Svensson (KD) föreslår en sänkning från 15 000 kr till 5 000 kr gällande ansökan om 
godkännande att få starta fristående förskola samt en sänkning från 5 000 kr till 2 000 kr för 
ansökan om utökning av befintligt godkännande. 

Henrik Tvarnö (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Mikael Loberg (SD) och 
Douglas Thor (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Hans Svenssons 
ändringsförslag. Han finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 178 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Hans Svenssons ändringsförslag. 

Omröstningsresultat 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/377 

Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsens tillstyrka arbetsutskottets förslag. 
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~ Vetlanda 

§ 179 

Taxa för kopiering och utskrift 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås att taxa för kopiering och utskrift enligt 
bilaga 1 antas. Taxan gäller då en förvaltning lämnar ut en allmän handling, kommunala 
dokument och övriga dokument på begäran av enskild person. 

Avgift ska inte tas ut när initiativet till utlämnandet kommer från kommunen. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ny taxa för kopiering och utskrift vid utlämnande av allmän handling, kommunala 
dokument och övriga dokument föreligger i bilaga. 

kopiering och utskrifter. Med anledning av detta och införandet av ett kontaktcenter har nu 
en ny kommungemensam taxa tagits fram som ska gälla alla kommunens förvaltningar och 
verksamheter. Det blir en tydlighet och enkelhet mot medborgaren när tjänsten följer samma 
taxa oavsett ställe. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxa för kopiering och utskrift enligt 
bilaga 1 antas. Taxan gäller då en förvaltning lämnar ut en allmän handling, kommunala 
dokument och övriga dokument på begäran av enskild person. 

Avgift ska inte tas ut när initiativet till utlämnandet kommer från kommunen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

Ärendenr KLF 2019/367 

Det har framkommit att man använder olika taxor på förvaltningarna och i verksamheterna för 
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