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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-16.25

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Dan Ljungström (C),
Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M), Björn Fälth (SD) och
Carina Strömbäck (-).

Tjänstgörande ersättare

Tommy Glans (VF), Andreas Elamsson (C) och Hans Svensson (KD).

Ersättare

Lennart Lööw (S), Martina Jansson (S), Henrik Freij (M), Arne Larsson (SD),
Ejlon Johansson (L) och Almuth Holmqvist (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Adelisa Hodzic, Annelie Jönsson (§ 105-106),
Elin Bertilsson (§ 105-116), Christina Carlson , Pierre Thorell (§ 116) och
Andreas Eliasson (§ 121-125)
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 105-125

Kristina Odelberg
Ordförande

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:

Just sign

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkan

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 105

Dnr

Närvarorätt
Kommunstyrelsens beslut
Praktikanten Adelisa Hodzic medges närvarorätt på den icke offentliga delen av
kommunstyrelsens sammanträde idag.
Ärendebeskrivning
Adelisa Hodzic praktiserar hos Henrik Tvarnö och det är därför lämpligt att hon närvarar vid
hela kommunstyrelsens sammanträde.
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§ 106

Dnr 2018/KA0300

Information om rutiner för annonsering på digital infartsskylt
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunikationsenheten har beslutat om en rutin för annonsering på den digitala
infartsskylten, bilaga.
Den digitala infartsskylten är placerad längs med väg 31 vid Föreda och huvudsyftet med
skylten är att visa budskap som marknadsför Vetlanda som en attraktiv plats för
förbipasserande. Kommunikationsenheten ansvarar för innehåll, prioritering och publicering
av budskap på skylten.
Evenemangsarrangörer kan ansöka om att annonsera på skylten via en e-tjänst på vetlanda.se.
Budskap med samhällsinformation från eller information om evenemang och aktiviteter som
Vetlanda kommun arrangerar eller är medarrangör till kan prioriteras. Kostnaden för
annonsering är 500 kr per vecka.
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§ 107

Dnr 2018/KA0287

Bokslutsprognos per den 30 september 2018
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 30 september 2018 läggs till handlingarna.
För samtliga nämnder gäller fortsatt återhållsamhet.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 30 september 2018 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet uppgår till -23 312 000 kr, vilket är en förbättring med 6 700 000
kr jämfört med augusti månad. Nämnderna prognostiserar ett överskridande på 37 561 000
kr. Största förändringen redovisar HR-kontoret, då det blir ca 3 000 000 kr över på
lönerevisionen. I stort sett samtliga nämnder förbättrar sitt prognostiserade resultat.
Undantaget är socialnämnden som prognostiserar ett något större överskridande på totalt 8 547 000 kr och miljö-och byggnämnden där ett beräknat överskott minskar.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till 128 851 000 kr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 30 september 2018 läggs till handlingarna.
För samtliga nämnder gäller fortsatt återhållsamhet.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sida

4 (24)

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 108

Dnr 2018/KA0231

Budget 2019 samt verksamhetsplan 2020-2021 inklusive
tjänsteprislista – Höglandsförbundet
Kommunstyrelsens beslut
Budget och verksamhetsplan för Höglandsförbundet för perioden 2019-2021 godkänns.
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge påtalas vikten av återhållsamhet även inom
Höglandsförbundets verksamhetsområde.
Ärendebeskrivning
Budget 2019 samt verksamhetsplan 2020-2021 inklusive tjänsteprislista för
Höglandsförbundet föreligger bilaga.
Höglandsförbundet består av medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och
Vetlanda. Förbundets uppdrag är att tillvarata medlemskommunerna möjligheter och främja
dess utveckling och tillväxt. Förutom en direktion bestående av 10 ledamöter och 10 ersättare
med representation från samtliga kommuner finns en familjerättsnämnd bestående av fem
ledamöter, en från varje kommun. Verksamheterna är organiserade i tre avdelningar:
Höglandets IT, Höglandets Familjerätt samt Höglandets Kompetens. Därutöver finns ett kansli
som bedriver allmän verksamhet.
Förbundet har sammanlagt 81 tillsvidareanställda, 64 av dessa arbetar inom IT. Bland
fokusområden som nämns inför 2019 finns implementation och utveckling av
ärendehanteringssystem, utveckling av förbundets webbsidor samt framtagande av riktlinjer
och policys rörande informationssäkerhet och dataskydd.
Vetlanda kommuns kostnad uppgår till 2 861 000 kr för 2019. Exklusive kostnader för
brottsofferjouren.
Beredningsbeslut
Direktionen för Höglandsförbundet 2018-08-24, § 32.
Arbetsutskottets förslag
Budget och verksamhetsplan för Höglandsförbundet för perioden 2019-2021 godkänns.
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge påtalas vikten av återhållsamhet även inom
Höglandsförbundets verksamhetsområde.

Beslutet skickas till:
Höglandsförbundet
Ekonomikontoret
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§ 109

Dnr 2018/KA0296

Fastighetsförsäljning, del av Brunnsgård 6:1
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun säljer del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:1, ca 2540 m², till
Lottas Bärgningstjänst till ett pris av 254 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpeavtal har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Lottas Bärgningstjänst
såsom köpare avseende del av fastigheten Brunnsgård 6:1.
Avtalet innebär bland annat följande:
Kommunen överlåter och säljer den del av Brunnsgård 6:1 som är markerad med gul färg på
bifogad karta till Lottas Bärgningstjänst.
Den del av fastigheten som överlåts uppgår till ca 2540 m².
Köpeskillingen är 100 kr/m².
Tillträde sker när köpeskillingen är erlagd och köpebrev utväxlats mellan parterna.
Avtalet är bindande för båda parter under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner det.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun säljer del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:1, ca 2540 m², till
Lottas Bärgningstjänst till ett pris av 254 000 kr.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Björn Fälth (SD) och Tommy Glans (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret
Mark och exploatering
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§ 110

Dnr 2018/KA0264

Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning
och sjuktal
Kommunstyrelsens beslut
Det råder samsyn med revisionen om vikten av att varje nämnd följer upp sina sjuktal. Detta
har sedan tidigare påtalats.
Redovisa för revisionen att det sker uppföljning av rehabiliteringsprocessen genom
användning av datastöd. Detta ska sedan redovisas i nämnderna och till kommunstyrelsen och
kommer att ligga till grund för personalbokslutet.
Ärendebeskrivning
Revisionsrapporten ”Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning och
sjuktal” föreligger i bilaga. Kommunstyrelsen ska yttra sig senast den 12 december 2018.
Förslag till yttrande har utarbetats av HR-kontoret och föreligger i bilaga.
Av rapporten framgår att revisionen påtalar vikten av att nämnderna följer upp sjuktalen i sina
respektive verksamheter. HR-kontoret har utarbetat ett redskap för just detta. Det finns
rapporter i IT-stödet Hypergene som förvaltningarna kan och ska presentera för sin nämnd.
Statistik presenteras också kommunövergripande månadsvis.
Kommunen har en tydlig och fungerande rehabiliteringsprocess. Utbildningar genomförs
regelbundet för kommunens chefer. En fungerande process är en förutsättning för ett lyckat
rehabiliteringsarbete. Under hösten 2018 pågår ett arbete för att ytterligare förstärka
gällande process och dess stödverktyg. En uppföljning av skydds- och rehabiliteringsarbetet
kommer att ske i personalbokslutet.
Personal- och organisationsutskottet förslag
Att föreslå kommunstyrelsen att notera samsynen med revisionen om vikten av att varje
nämnd följer upp sina sjuktal. Detta har sedan tidigare påtalats.
Att föreslå kommunstyrelsen att redovisa till revisionen att det sker uppföljning av
rehabiliteringsprocessen genom användning av datastöd. Detta ska sedan redovisas i
nämnderna och till kommunstyrelsen. Detta kommer ligga till grund för personalbokslutet.

Beslutet skickas till:
HR-kontoret
Kommunrevisionen
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§ 111

Dnr 2018/KA0289

Justering i riktlinjer vid uppvaktning m.m. – förening, företag
och organisationer m.fl.
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till justeringar i 1:a och 2:a stycket under rubriken ”Flaggning” i riktlinjen för
uppvaktningar m.m. godkänns.
Ärendebeskrivning
Under rubriken ”Flaggning” i Riktlinje vid uppvaktning, förening, företag och organisationer
m.m. finns behov av justeringar så att 1:a och 2:a stycket får följande lydelse:
”Sveriges flagga hissas utanför stadshuset på allmänna flaggdagar. EU-flaggan hissas
tillsammans med den svenska flaggan dessa dagar. Vimplar ska alltid vara hissade på
stängerna vid hotellet. Följande dagar ersätts dock vimpeln med den svenska flaggan:
Nationaldagen samt vid särskilt festliga tillfällen såsom Vetlandafesten och
studentavslutningen. Förutom vid allmänna flaggdagar hissas även flaggan vid verksamma
medarbetares (i stadshuset och Merkurius) och förtroendevaldas bortgång.”
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till justeringar i 1:a och 2:a stycket under rubriken ”Flaggning” i riktlinjen för
uppvaktningar m.m. godkänns.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunchef
vetlanda.se
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§ 112

Dnr 2018/KA0294

Yttrande över betänkandet ”Särskilda persontransporter –
moderniserad lagstiftning för ökad samordning” (SOU 2018:58)
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Särskilda
persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning” (SOU 2018:58).
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Särskilda persontransporter är samlingsnamnet för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och
skolskjuts. Kommunen har endast ansvaret för skolskjuts, övrigt har i Jönköpings län överlåtits
till regionen som även ansvarar för sjukresor. Den särskilda utredaren har haft uppdraget att
analysera reglerna för särskilda persontransporter i syfte att identifiera hinder för kommunala
och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning av organiserandet och
utförandet av sådana transporter samt föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja
eventuella hinder.
Vetlanda kommuns yttrande ska vara departementet tillhanda senast 2018-11-07.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Näringsdepartementet
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§ 113

Dnr 2018/KA0301

Redovisning av delegationsärenden för 3:e kvartalet 2018
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 3 2018, föreligger i bilaga.

Beslutet skickas till:
Sofia Cedenstedt
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§ 114

Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-24, 2018-10-08 och 2018-10-22.
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§ 115

Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sammanträdesprotokoll Höglandsförbundet 2018-09-28
Sammanträdesprotokoll Vetlanda Stadshus 2018-09-20
Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet 2018-09-04
Delårsrapport 2018, Höglandsförbundet
Halvårsbokslut 2018, Höglandets räddningstjänst
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Undantag från gällande förbud mot körning i terräng med
motorfordon på fastigheterna Slageryd 2:8 och Tostatorp 1:9 i Vetlanda kommun.
Dnr 2018/KA0267
g) Protokollsutdrag från Uppvidinge kommun gällande Interkommunal samverkan inom
avfallsområdet. Dnr 2018/KA0223
h) Protokollsutdrag från tekniska nämnden § 66/18: Hantering av jävsituationer i tekniska
nämnden. 2018/KA0074
i) Protokollsutdrag från tekniska nämnden § 65/18: Prognos och förslag till åtgärder.
Dnr 2018/KA0181
j) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om föreskrifter om förbud mot körning i terräng
med motordrivet fordon i Jönköpings län. Dnr 2018/KA0277
k) Information angående delårsrapport per 2018-06-30 avseende Mediacenter Jönköpings
län. Dnr 2018/KA0276
l) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om säkerhetshöjande åtgärder i form av
siktavverkning vid järnvägskorsningar i Jönköping, Eksjö, Gislaved, Nässjö, Vaggeryd,
Vetlanda och Värnamo kommuner. Dnr 2018/KA0282
m) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till tävling på väg med bil m.m.
”Novemberskölden”. Dnr 2018/KA0285
n) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om avvattningsåtgärder på fastigheterna Klev 2:1
och Holmeshult 1:1 i Vetlanda kommun. Dnr 2018/KA0292
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av VA-ledning mellan Holmsjö och
Nye i Vetlanda kommun. Dnr 2018/KA0266
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§ 116

Dnr 2018/KA0075

Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till svar på revisionens granskning om kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete godkänns.
Ärendebeskrivning
Revisionsrapporten ”Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete” föreligger i
bilaga. Kommunrevisionen önskar kommentarer till iakttagelserna i granskningsrapporten.
Förslag till yttrande har upprättats av HR-kontoret och föreligger i bilaga.
Kommunrevisionen har granskat kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och har
rekommendationer som presenteras i fem punkter. Dessa kommenteras i HR-kontorets
förslag till yttrande.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Förslaget till svar på revisionens granskning om kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
godkänns.

Beslutet skickas till:
HR-kontoret
Kommunrevisionen
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§ 117

Dnr 2018/KA0162

Svar på motion om att Växjölöftet blir Vetlandalöftet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen får anses besvarad med den information som redovisas av socialnämnden i deras
yttrande.
Ärendebeskrivning
Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om att
Växjölöftet blir Vetlandalöftet och med följande förslag:
1.

Vetlanda kommun tar fram och implementerar en liknande modell som Växjölöftet.

2.

Vetlanda kommun automatiserar handläggningen för försörjningsstöd.

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande. Yttrandet föreligger i bilaga.
Beredningsbeslut
Socialnämnden 2018-08-28, § 362.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen med den information som redovisas av
socialnämnden i deras yttrande.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2018/KA0164

Svar på motion om bredband på äldreboende
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till tekniska nämnden för yttrande senast 2019-02-20.
Ärendebeskrivning
Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om
bredband på äldreboende och med förslaget att fiberanslutning till samtliga särskilda
boendeplatser installeras.
Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Yttrande har kommit in
och föreligger i bilaga. Av yttrandet framgår att man är positiv till att samtliga särskilda
boenden får tillgång till fiberanslutning för att de enskilda boende sedan ska kunna teckna
abonnemang för sina egna lägenheter. Det åligger dock fastighetsägaren på samma sätt som
för andra hyresbostäder. Fyra boenden är redan idag anslutna. Respektive fastighetsägare bör
få uppdraget att besvara frågan om fiberanslutning.
I förvaltningens egen handlingsplan finns utbyggnad av trådlöst nätverk med som en aktivitet i
syfte att tillgodose förvaltningens behov av tekniska lösningar.
Beredningsbeslut
Vård- och omsorgsnämnden 2018-09-27, § 116.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till svar på motionen innebärande att
motionen får anses besvarad med en uppmaning till berörda fastighetsägare att redovisa till
vård- och omsorgsnämnden i vilken utsträckning man planerar att ansluta boendet till fiber
och därmed skapa förutsättningar för de boende att teckna internetabonnemang.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) föreslår följande:
Upprättat förslag till svar på motionen godkänns innebärande att motionen får anses besvarad
med en uppmaning till berörda fastighetsägare och Njudung Energi Vetlanda att redovisa till
vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen i vilken utsträckning man planerar att
ansluta boenden till fiber och därmed skapa förutsättningar för de boende att teckna
internetabonnemang.
Jan Johansson (VF) föreslår att motionen remitteras till tekniska nämnden för att få ett bättre
beslutsunderlag med avseende på kostnaderna.
Anders Bengtsson (M) tillstyrker Jan Johanssons förslag.
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§ 118 forts.

Dnr 2018/KA0164

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jan Johanssons förslag att remittera motionen till
tekniska nämnden för yttrande, vilket han finner kommunstyrelsen beslutar bifalla.

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
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§ 119

Dnr 2018/KA0102

Utökad investeringsbudget – skolprojekten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta revidera beslutet om investeringar för
renovering/ombyggnation/nyproduktion av grundskolefastigheterna Mogärde, Withala och
Landsbro (Kf § 128/15) till en investeringsvolym om totalt 284 000 000 kr.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17, § 128, att när det gäller investeringar i
grundskolefastigheter ska renovering/ombyggnation/nyproduktion ske med
prioritetsordningen: Mogärde, Withala, Landsbro till en investeringsvolym om totalt
250 000 000 kr. Vid en lägesbeskrivning av de tre skolprojekten Mogärde, Withala och
Landsbro redovisas en ekonomisk målbild samt en bedömd projektkostnad. Total bedömd
projektkostnad utifrån nu kända fakta är 284 000 000 kr, vilket är 34 000 000 kr mer än
beslutad investeringsvolym.
Bakgrunden till kostnadsökningen är åtgärder som i samverkan med skolverksamheten anses
nödvändiga att utföra, kostnadsökningar i branschen och resultatet vid genomförda
upphandlingar.
Beredningsbeslut
Tekniska nämnden § 68/18.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att revidera beslutet om investeringar för
renovering/ombyggnation/nyproduktion av grundskolefastigheterna Mogärde, Withala och
Landsbro, Kf § 128/15, till en investeringsvolym om totalt 284 000 000 kr.
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 120

Dnr 2018/KA0102

Nya reviderade budgetramar 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till nya reviderade budgetramar för 2019 godkänns med den justering att
300 000 kr tillförs kultur- och fritidsnämndens budget genom en reducering av resultatet med
samma belopp.
Protokollsanteckning
Hans Svensson (KD) menar att beslutet strider mot 5 kap. 26 § Kommunallagen, eftersom
barn- och utbildningsnämnden inte har fått möjlighet att yttra sig i ett ärende som berör dem.
Ärendebeskrivning
Av det prognosunderlag och det halvårsbokslut som presenterats hittills i år framgår att det
finns behov av att justera budgetramarna för 2019. Förslag har upprättats och föreligger i
bilaga. Förslaget bygger på en justering av ramarna med ett effektiviseringskrav på 2,5 % för
samtliga nämnder, undantaget socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. En reducering
enligt förslaget skulle ge ett bokslutsresultat på 32 500 000 kr.
En reviderad resultatbudget presenteras.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker det upprättade förslaget till reviderade budgetramar för 2019
men med den justering att 300 000 kr tillförs kultur- och fritidsnämndens budget genom en
reducering av resultatet med samma belopp.
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C ), Anders Bengtsson (M), Carina Bardh (M),
Nils-Erik Olofsson (S), Andreas Elamsson (C ), Tommy Glans (VF), Björn Fälth (SD) och
Carina Strömbäck (-) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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§ 121

Dnr 2018/KA0180

Utökat uppdrag för Nuvab
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1.

Tillväxt Vetlanda läggs ner.

2.

Befintligt avtal med Nuvab utökas med ett nytt verksamhetsområde som omfattar handel
och besöksnäring.

3.

De frågor som rör stöd till affärsutveckling för företag inom besöksnäringen flyttas från
Kommunikation och medborgarservice till näringslivsutvecklingsbolaget Nuvab.

4.

Kommunikation och medborgarservice har ansvar för turistbyrån och marknadsföring av
besöksmål.

5.

Den finansiering som kommunen idag avsätter för Tillväxt Vetlanda (340 000 kr per år)
överförs till Nuvab från och med 1 januari 2019.

6.

Nytt avtal med Nuvab antas (bilaga 1).

Ärendebeskrivning
Förslag till nytt avtal mellan Vetlanda kommun och Näringslivsutveckling i Vetlanda AB
(Nuvab), rörande bolagets uppdrag för samverkan och utveckling av näringslivet i Vetlanda
kommun, föreligger i bilaga. I samband med att Nuvab under 2017 reviderade sitt
näringslivsprogram har även en uppdatering av kommunens näringslivspolicy genomförts
under 2017. Vetlanda kommun ska arbeta för att hela tiden förbättra förutsättningarna för
företagen. Genom att handel och besöksnäringen samlas inom Nuvab innebär detta
möjligheter till synergieffekter inom de båda näringsgrenarna. Arrangemang och event kan
breddas, tätortens handel har fördel av en mer aktiv besöksnäring och såväl handel som
operatörer inom besöksnäringen kan dra nytta av den kompetens som finns inom Nuvab.
Förändringarna syftar till att skapa en tydligare struktur avseende roller, utveckling,
besöksnäring och handel. InfoCenter blir även i fortsättningen ett skylt- och
informationscenter för marknadsföring och frågor relaterade till besöksnäring/turism.
Samverkan och samordning av besöksnäring och handel kopplat till varumärkesarbetet ger en
stärkt kommunprofil. Handeln och inte minst fastighetsägarna blir en mer naturlig del av
näringslivet, där det sammantaget läggs grunden för en större vi-känsla.
Nuvabs styrelse har behandlat ärendet den 5 oktober 2018 med positivt resultat.
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Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 121 forts.

Dnr 2018/KA0180

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1.

Tillväxt Vetlanda läggs ner.

2.

Befintligt avtal med Nuvab utökas med ett nytt verksamhetsområde som omfattar handel
och besöksnäring.

3.

De frågor som rör stöd till affärsutveckling för företag inom besöksnäringen flyttas från
Kommunikation och medborgarservice till näringslivsutvecklingsbolaget Nuvab.

4.

Kommunikation och medborgarservice har ansvar för turistbyrån och marknadsföring av
besöksmål.

5.

Den finansiering som kommunen idag avsätter för Tillväxt Vetlanda (340 000 kr per år)
överförs till Nuvab från och med 1 januari 2019.

6.

Nytt avtal med Nuvab antas (bilaga 1).

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF),
Nils-Erik Olofsson (S) och Björn Fälth (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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§ 122

Dnr 2018/KA0293

Länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Följande förslag från Primärkommunal samverkan (PKS) godkänns:
1.

PKS presidiums förslag avseende den fortsatta processen med att etablera ett
länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege godkänns.

2.

Ikraftträdande för ett länsövergripande vård- och omsorgscollege i Kommunal utvecklings
regi verkställs senast 2018-12-31.

3.

Erforderliga MBL-förhandlingar ska genomföras.

Ärendebeskrivning
Primärkommunal samverkan (PKS) har utarbetat ett förslag till hur den fortsatta processen
med att etablera ett länsgemensamt vård- och omsorgscollege ska genomföras. Uppdraget
omfattar även val av ny styrgrupp. Processen ser ut enligt följande:
1. Ny länsgemensam styrgrupp bildas.
2. Kommunal utveckling rekryterar, i samverkan med styrgruppen, processledare.
3. Styrgruppen säkerställer att nödvändiga styrdokument skickas till riksföreningen för vårdoch omsorgscollege.
4. Lokala ansökningar skickas till samma riksförening för certifiering.
Ikraftträdande senast 2018-12-31. Kostnadsfördelning redovisas i bilaga och innebär för
Vetlanda kommun 61 449 kr för 2019.
Beredningsbeslut
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 2018-05-17, § 31.
Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-02, § 82.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna följande förslag från Primärkommunal samverkan
(PKS):
1.

PKS presidiums förslag avseende den fortsatta processen med att etablera ett
länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege godkänns.

2.

Ikraftträdande för ett länsövergripande vård- och omsorgscollege i Kommunal utvecklings
regi verkställs senast 2018-12-31.

3.

Erforderliga MBL-förhandlingar ska genomföras.

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
--------------------------------------
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§ 123

Dnr 2018/KA0133

Samverkansavtal för Höglandets överförmyndarnämnd och
överförmyndarverksamhet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till samverkansavtal för Höglandets överförmyndarnämnd och
överförmyndarverksamhet godkänns.
Ärendebeskrivning
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner har kommit överens om att från och
med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd och ett gemensamt kansli för
överförmyndarverksamheten. Vetlanda kommun är värdkommun för den gemensamma
nämnden och det gemensamma kansliet. Nämnden och kansliet ingår i Vetlanda kommuns
organisation.
Samverkansavtal mellan berörda kommuner föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till samverkansavtal för Höglandets
överförmyndarnämnd och överförmyndarverksamhet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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2018-11-07

§ 124

Dnr 2018/KA0133

Reglemente för Höglandets överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till reglemente för Höglandets överförmyndarnämnd godkänns.
Ärendebeskrivning
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner har kommit överens om att från och
med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd och ett gemensamt kansli för
överförmyndarverksamheten. För den gemensamma nämnden ska det finnas ett reglemente.
Reglementet ska antas av respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna.
Förslag till reglemente har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till reglemente för Höglandets
överförmyndarnämnd.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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2018-11-07

§ 125

Dnr 2018/KA0280

Justering i kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till justerad arbetsordning för kommunfullmäktige godkänns.
Ärendebeskrivning
Det finns behov av att placera gruppledarna i fullmäktige jämte varandra i sessionssalen med
hänsyn tagen till aktuell valteknisk samverkan. Det är en förändring i förhållande till vad som
gäller idag. Övriga ledamöter placeras som tidigare, det vill säga i den ordning de tilldelas plats
enligt länsstyrelsens protokoll vid röstsammanräkningen. Förslag till justering i reglementet
framgår av bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till justerad arbetsordning för
kommunfullmäktige.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Nils-Erik Olofsson (S), Dan Ljungström (C) och Hans Svensson (KD) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
Jan Johansson (VF) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Björn Fälth (SD), Lola Frödeberg (VF) och Tommy Glans (VF) tillstyrker Jan Johanssons
avslagsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Johanssons
avslagsyrkande. Han finner att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka arbetsutskottets förslag.
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