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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-16.50

Beslutande

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

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lennart Lööw (S), Agneta Lindberg (S), Anders Gustavsson (VF) kl. 14.10-16.40
(§ 70-88), Andreas Elamsson (C), Henrik Freij (M), Rune Solid (L) och
Almuth Holmqvist (MP)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Maria Gromer (§ 70), Jan-Åke Johansson (§ 70-72),
Laszlo Pálffy (§ 71), Martin Hedström (§ 71), Andreas Eliasson (§ 73-84),
Christina Carlson (§ 74-76), Leif Henriksson (§ 74-76), Pierre Thorell (§ 86),
Sven-Åke Karlsson (§ 88-89) och Peter Johansson (§ 88-89).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Lola Frödeberg (VF) och Helena Stålhammar (C)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 70-89

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Lola Frödeberg

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-03

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

Helena Stålhammar
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Dnr 2017/KA0147

Redovisning av Synpunkt Vetlanda för 2016
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
En redovisning av Synpunkt Vetlanda för 2016 avseende kommunledningsförvaltningen
föreligger i bilaga.
Sammanfattningsvis kan sägas att hälften av synpunkterna utgörs av klagomål.
Framförallt avseende service och tjänster och i första hand med fokus på måltidsservice.
Synpunkt Vetlanda syftar till att utveckla och förbättra vår verksamet. 65 % av de som
lämnat synpunkter vill inte ha återkoppling, vilket är synd eftersom det ger en möjlighet
till förklaring och ytterligare kommunikation. Ungefär en tredjedel av synpunkterna kan
beaktas i den framtida planeringen. Totalt antal inkomna synpunkter på
kommunledningsförvaltningens verksamheter uppgår till 37.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0178

Arbetsmiljölagen i förhållande till annan lagstiftning
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för hur Arbetsmiljölagen ställer sig i förhållande till annan lagstiftning
godkänns.
Ärendebeskrivning
HR-kontoret har utarbetat dokumentet ”Arbetsmiljölagen i förhållande till annan
lagstiftning”. Bakgrunden är att det i vissa ärenden framförallt inom vård- och
omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen uppstår situationer där
Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och
sjukvårdslagen och Skollagen har företräde framför Arbetsmiljölagen, vilket får till följd
att medarbetarnas arbetsmiljö kan åtsidosättas till förmån för genomförandet av
insatsen som ska ges enligt lag. Det kan konstateras att ingen av nämnda lagar har
företräde framför Arbetsmiljölagen men det uppstår svårigheter i hur fullföljandet av
insatsen ska genomföras när de kolliderar med arbetsmiljölagen. Det framtagna
dokumentet ska ses som ett stöd till chefer och medarbetare i hur tolkning kan göras.
HR-kontoret har haft dialog med arbetsmiljöverket och Sveriges Kommuner och
Landsting i frågan samt undersökt gällande lagstiftning och rättspraxis på området när
man arbetat fram riktlinjen.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslås godkänna riktlinjer för hur Arbetsmiljölagen ställer sig i
förhållande till annan lagstiftning.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Andreas Granlöf (S) tillstyrker personal- och
organisationsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
HR-kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0365

Detaljplan för Broby 4:80 och Broby 4:143, Landsbro
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för Broby 4:80 och Broby 4:143, Landsbro antas.
Ärendebeskrivning
Planen syftar till att förändra markanvändningen inom de två fastigheterna Broby 4:80
och Broby 4:143 i Landsbro. Detaljplanen tillåter besöksanläggning i form av religiös
samlingslokal samt parkering. Nuvarande markanvändning är reglerad till
bostadsändamål med en låg exploateringsgrad. Byggnaden inom fastigheten Broby 4:80
har sedan den uppfördes 1957 använts som religiös samlingslokal och bör därför
lämpligen planläggas för det ändamålet. Broby 4:143 är obebyggd. Fastigheterna är
lokaliserade till ett bostadskvarter i Landsbro samhälle och avgränsas av Vetlandavägen i
norr, Gärdesvägen i öster, Esplanaden i söder och Bollgatan i väster.
En bedömning av planens miljöpåverkan har genomförts och de förväntade
miljökonsekvenserna inom planområdet medför inte betydande miljöpåverkan av det
slag som avses i plan- och bygglagen och därför behöver en miljökonsekvensbeskrivning
inte upprättas.
Planförslaget har varit utställt för samråd och därefter för granskning under perioden
6 mars t.o.m. 20 mars 2017. Framförda synpunkter under granskningstiden är
sammanställda i granskningsutlåtande daterat 2017-03-21.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/16 och § 24/17.
Arbetsutskottets förslag
Detaljplan för Broby 4:80 och Broby 4:143, Landsbro antas.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0118

Verksamhetsplan 2018-2020 inklusive budget för 2018 –
Smålands Turism AB
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun ställer sig bakom verksamhetsplan 2018-2020 inklusive budget 2018
för Smålands Turism AB.
Jan Johansson företräder Vetlanda kommun vid bolagsstämman den 2 juni 2017.
Ärendebeskrivning
Förslag till verksamhetsplan 2018-2020 med budgetförslag för Smålands Turism AB
föreligger i bilaga.
Förslaget ska enligt nya ägardirektiv behandlas i Region Jönköpings län och i deltagande
kommuner under april och maj månader för att slutligen fastställas på Smålands Turism
AB:s bolagsstämma den 2 juni 2017.
Konstateras att ägarinsatserna totalt ökar från 2017 till 2018 med 1 mnkr, vilket innebär
10 % och ca 40 tkr för Vetlanda kommun.
Vetlanda kommuns valda ombud till bolagsstämma är Jan Johansson (VF) med
Dan Ljungström (C) som ersättare.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun ställer sig bakom verksamhetsplan 2018-2020 inklusive budget 2018
för Smålands Turism AB.

Beslutet skickas till
Smålands Turism
Jan Johansson
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0153

Bokslutsprognos per den 31 mars 2017
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 31 mars 2017 läggs till handlingarna.
De förvaltningar som i sina prognoser redovisar underskott ges i uppgift att återkomma
med tänkbara förslag på åtgärder för att i möjligaste mån anpassa sina budgetar till
tilldelade ramar.
Ärendebeskrivning
Boslutsprognos per den 31 mars 2017 föreligger i bilaga. Det beräknade årsresultatet
uppgår till 6 189 000 kronor. Nämndera totalt prognostiserar ett negativt resultat på
-12.2 mnkr. De nämnder som prognostiserar störst negativ budgetavvikelse är
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, men båda har förbättrat sina prognoser
sedan förra tillfället och socialnämnden har beslutat om ett åtgärdspaket bland annat
avseende kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn. Man räknar också med lägre
kostnader för inhyrd personal än tidigare. Många poster är svårbedömda inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden, inte minst medför försäkringskassans nya
bedömningar av LSS-ärendena stor osäkerhet.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 31 mars 2017 läggs till handlingarna.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att de förvaltningar som i sina prognoser redovisar
underskott ges i uppgift att återkomma med tänkbara förslag på åtgärder för att i
möjligaste mån anpassa sina budgetar till tilldelade ramar.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0120, 2017/KA0135,
2017/KA0155, 2017/KA0156,
2017/KA0157, 2017/KA0161

Redovisning av intern kontroll 2016 - barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden,
måltidsservice, kommunkansliet och ekonomikontoret
Kommunstyrelsens beslut
Upprättade förslag till redovisning av intern kontroll 2016 för barn- och
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, måltidsservice,
kommunkansliet och ekonomikontoret godkänns.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2016 för barn- och utbildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, socialnämnden, måltidsservice, kommunkansliet och
ekonomikontoret föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättade förslag till redovisning av intern kontroll 2016 för barn- och
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, måltidsservice,
kommunkansliet och ekonomikontoret godkänns.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Måltidsservice
Kommunkansliet
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0158, 2017/KA0159

Intern kontrollplan 2017- måltidsservice och kommunkansliet
Kommunstyrelsens beslut
Upprättade förslag till interna kontrollplaner 2017 för måltidsservice och
kommunkansliet godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till interna kontrollplaner 2017 för måltidsservice respektive kommunkansliet
föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättade förslag till interna kontrollplaner 2017 för måltidsservice och
kommunkansliet godkänns.

Beslutet skickas till:
Måltidsservice
Kommunkansliet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0107

Yttrande till Klimatrådet över två klimatsatsningar”Solkraftsutmaningen” och ”Minska matsvinnet”
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun med bolag antar Klimatrådets solkraftsutmaning och kommer att
installera 109,5 kWh solceller under perioden 2017-2018.
Vetlanda kommun antar också utmaningen att ”Minska matsvinnet” som genomförs av
Måltidsservice under perioden 2018-2019.
Ärendebeskrivning
Den 21 mars 2017 beslutade Klimatrådet för Jönköpings län att ställa sig bakom två nya
klimatsatsningar som nu skickas på remiss till kommunerna. Dessa är:
•
•

Solkraftsutmaning
Minska matsvinnet

Länsstyrelsen vill ha kommunens svar senast den 31 maj 2017. Förslagen föreligger i
bilaga.
Mätningen av matsvinnet är något som sker redan idag och det är inga problem att delta
i projektet. Det kan emellertid visa sig vara svårt att jämföra mellan organisationerna i
länet. Sävsjö och Vetlanda kommuner kommer gemensamt att bygga en anläggning om
49,5 kWh genom Njudung Energi. Den beräknade årsproduktionen av el är minst 44 550
kWh. Vidare planerar tekniska kontoret för en anläggning på Killingen om
60 kWh med en beräknad årsproduktion på 54 000 kWh. Förslag till beslut är förankrat i
berörda organisationer.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun med bolag antar Klimatrådets solkraftsutmaning och kommer att
installera 109,5 kWh solceller under perioden 2017-2018.
Vetlanda kommun antar också utmaningen att ”Minska matsvinnet” som genomförs av
Måltidsservice under perioden 2018-2019.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Klimatrådet
Anders Bernberg
Måltidsservice
Njudung Energi AB
Tekniska kontoret
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0061

Yttrande över Region Jönköpings läns förslag till avgränsning av
miljöbedömningen av den regionala transportplanen för Jönköpings
län 2018-2029
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun har inga synpunkter på förslaget till avgränsning av miljöbedömning
av den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029.
Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har regeringens uppdrag att upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. I
samband med detta arbete görs en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning
av planen. Nu efterfrågar Region Jönköpings län Vetlanda kommuns synpunkter på
förslaget till avgränsning av miljöbedömningen av den regionala transportplanen.
Förslaget föreligger i bilaga. Bedömningen är att de avgränsningar som föreslås upplevs
som relevanta. Vetlanda kommun vill dock understryka vikten av att man i den regionala
transportplanen beaktar frågan om lokalt producerat fossilfritt fordonsbränsle.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun har inga synpunkter på förslaget till avgränsning av miljöbedömning
av den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029.

Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län
Peter Lundgren

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0115

IT-säkerhetspolicy
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till IT-säkerhetspolicy antas.
Ärendebeskrivning
Höglandets kommunalförbund har upprättat ett förslag till IT-säkerhetspolicy som
föreligger i bilaga.
Vetlanda kommun rekommenderas att anta dokumentet.
Nuvarande informations- och IT-säkerhetspolicy är i behov av revidering och under det
arbetet har man konstaterat att dokumentet bör delas på en IT-säkerhetspolicy och en
informationssäkerhetspolicy. En fastställd ansvarsfördelning för IT-säkerheten är vidare
en förutsättning för att både Höglandets Kommunalförbund och medlemskommunerna
ska kunna leva upp till sin gemensamma IT-säkerhetspolicy. Ansvaret för IT-säkerheten
följer verksamhetsansvaret och delegeras från ledningen till särskilt utsedda personer.
Det nu aktuella dokumentet ersätter tidigare antagen informations- och IT-säkerhetspolicy från 2012.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till IT-säkerhetspolicy antas.

Beslutet skickas till:
Höglandets kommunalförbund
Thomas Sandh
Förvaltningschefer

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0145

Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter
Klas Håkanson (M)
Kommunstyrelsens beslut
Avsägelsen godkänns.
Till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden t.o.m. 31 december 2018
utses Carina Bardh (M).
Ärendebeskrivning
Klas Håkanson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår Carina Bardh (M).
Anders Bengtsson (M) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till:
Carina Bardh
Troman
Löner
Klas Håkanson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0145

Val av ledamot i budgetberedningen efter Klas Håkanson (M)
Kommunstyrelsens beslut
Avsägelsen godkänns.
Till ny ledamot i budgetberedningen för perioden t.o.m. 31 december 2018 utses
Carina Bardh (M).
Ärendebeskrivning
Klas Håkanson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i budgetberedningen.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår Carina Bardh (M).
Anders Bengtsson (M) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till:
Carina Bardh
Troman
Löner
Klas Håkanson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0145

Val av ledamot i personal- och organisationsutskottet efter
Klas Håkanson (M)
Kommunstyrelsens beslut
Avsägelsen godkänns.
Till ny ledamot i personal- och organisationsutskottet för perioden t.o.m. 31 december
2018 utses Carina Bardh (M).
Ärendebeskrivning
Klas Håkanson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i personal- och
organisationsutskottet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår Carina Bardh (M).
Anders Bengtsson (M) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till:
Personal- och organisationsutskottet
Carina Bardh
Löner
Troman
Klas Håkanson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27.
Personal- och organisationsutskottet 2017-03-15 och 2017-04-19.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0072

Redovisning av delegationsbeslut för 1:a kvartalet 2017
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 1, 2017 föreligger i bilaga.

Beslutet skickas till:
Jan-Åke Johansson
Anders Bernberg

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Länsstyrelsen Västerbotten: Beslut om tillstånd till kameraövervakning –
Sveaskog Förvaltning AB
Dnr 2017/KA0044
b) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om underhållsröjning av 10kV ledning i
Nye, Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0117
c) Personal- och organisationsutskottet: Beslut gällande bildande av en
arbetsgrupp för att arbeta fram ett nytt förslag till arvodesreglemente för
kommande mandatperiod.
d) Länsstyrelsen Skåne: Beslut om tillstånd till kameraövervakning –
Fiskevårdsteknik i Sverige AB
Dnr 2017/KA0128
e) Länsstyrelsen i Skåne: Beslut om tillstånd till kameraövervakning –
Skanska Sverige AB
Dnr 2017/KA0129
f)

Länsstyrelsen i Stockholm: Beslut om tillstånd till kameraövervakning –
Svensk Markentreprenad AB
Dnr 2017/KA0078

g) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av elkabel och rasering av
ledning mellan Tolja 2:10 och Slagdala 2:35 i Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0131
h) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om underhållsröjning av ledningsgata av
10kV Hökhult i Vetlanda och Sävsjö kommuner
Dnr 2017/KA0130
i)

Länsstyrelsen i Uppsala län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning –
Derry Philip
Dnr 2017/KA0003

j)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till ombyggnation av
läktarunderbyggnad i Lannaskede-Myresjö kyrka, Vetlanda kommun i
Jönköpings län, Växjö stift
Dnr 2017/KA0133

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

k) Länsstyreslen i Jönköpings län: Dispens från biotopsskyddet för ingrepp i
stenmur på fastigheten Stora Snärle 2:1 i Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0136
l)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning –
Witalabostäder AB
Dnr 2017/KA0058

m) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om underhållsröjning och
helikoptertoppning av sträckan 130+50 kV Nässjö-Sävsjöström, Nässjö och
Vetlanda kommun, Jönköpings län
Dnr 2017/KA0134
n) Länsstyrelsen Örebro län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning –
Spectravision AB
Dnr 2017/KA0071
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning –
Metria AB
Dnr 2017/KA0065
p) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel på fastigheten
Norrlida 1:2 i Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0148

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0173

Organisationsförändring bemanningscenter
Kommunstyrelens förslag till kommunfullmäktige
Bemanningscenter övergår till HR-kontoret 1 september 2017.
Bemanningscenter blir en ny avdelning på HR-kontoret.
Ärendebeskrivning
Bemanningscenter i sin nuvarande form startade 2010 och betjänade i första hand
vård- och omsorgsförvaltningen. Därefter har verksamheten utvecklats till att nu även
omfatta måltidsservice, sektionen för ensamkommande barn och ungdomar, förskolan
och städet. Ca 60 000 vakanser per år hanteras och verksamheten är öppen alla dagar
året runt. I gällande HR-strategi framgår att all korttidsrekrytering ska ske inom ramen
för bemanningscenter. När grundskolan nu tydligt visar att man vill kopplas till centret
finns ett behov av att se över den organisatoriska tillhörigheten och arbetssätt inom
bemanningscenter.
Förslag till ny organisation föreligger i bilaga. Förslaget innebär att bemanningscenter
organiseras under HR-kontoret tillsammans med befintliga löneavdelningen och HRavdelningen.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om att bemanningscenter övergår till
HR-kontoret 1 september 2017 samt att det bildas en ny avdelning på HR-kontoret.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Anders Bengtsson (M), Carina Strömbäck (V),
Carina Bardh (M), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Helena Stålhammar (C),
Andreas Granlöf (S) och Lars Brihall (VF) tillstyrker personal- och organisationsutskottets
förslag.
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Dnr 2017/KA0104

Erbjudande om förvärv av aktier i INERA AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
5 aktier i Inera AB förvärvas från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för en
köpeskilling av 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtal.
Redovisat aktieägaravtal godkänns och kommunen inträder som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal
Förvärvet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital
Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner.
Verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Genom bolaget sker
samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Under fler år har det diskuterats en förändring i ägarstrukturen och
verksamhetsinriktningen. Resultatet har blivit att SKL Företag AB förvärvar merparten av
aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har fattat beslut om att sälja
merparten av sina aktier i Inera AB.
Härefter kan landets kommuner nu erbjudas att köpa 5 aktier vardera och på det sättet
bli delägare på samma villkor som landsting och regioner. Den förändrade inriktningen
för bolaget är formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Verksamhet
kommer att breddas till att även omfatta t.ex. skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget blir det möjligt att köpa tjänster utan
föregående upphandling. Kommunerna kan också vara med och påverka utvecklingen av
digitaliseringen i offentlig sektor.
Arbetsutskottets förslag
Komunfullmäktige föreslås besluta följande:
•
•
•
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Dnr 2017/KA0067

Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun inklusive koncernen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun inklusive koncernen godkänns med de
justeringar som föreslås av Henrik Tvarnö (S) och Ingemar Sturesson (KD).
Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 19 178 045, 74 kr.
Kommunen har uppnått balanskravet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att de av Vetlanda kommun helägda bolagen under 2016
bedrivit verksamhet som är förenlig med det kommunala ändamålet och inom ramen för
de kommunala befogenheter som fastställs för respektive bolag i bolagsordningen.
Beslutet delges fullmäktige.
Protokollsanteckning
Helena Stålhammar (C) menar att uppgifterna i det separata personalbokslutet måste
synkroniseras med motsvarande uppgifter i den samlade årsredovisningen. Som det är
nu redovisas inte likalydande uppgifter, vilket skapar förvirring.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun inklusive koncernen föreligger i bilaga, som
bilagor föreligger dessutom ett personalbokslut och ett miljöbokslut.
Kommunens årsresultat uppgår till 19,2 mnkr. Stadshuskoncernen redovisar 31,6 mnkr
och hela kommunkoncernen 51,6 mnkr. Njudung Energi Vetlanda redovisar 37,6 mnkr i
resultat och Njudung Energi Sävsjö 10 mnkr. Witalabostäder AB redovisar 2,2 mnkr och
Vetlanda Industrilokaler inklusive Muttern 1,9 mnkr.
Enligt regler i kommunallagen ska kommunstyrelsen som ett uttryck för sin uppsiktsplikt
i årliga beslut bedöma dels om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med de av
fullmäktige beslutade ändamålet och dels ska verksamheten bedömas i förhållande till
de kommunala befogenheterna som skrivits in i respektive bolagsordning.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår en ändring på sidan 35 i högerspalten under den andra
rubriken som ska ha lydelsen ”ökat antal barn”.
Ingemar Sturesson (KD) föreslår en ändring på sidan 43 i vänsterspalten, näst sista
punkten, där ett personnamn stryks bort i första meningen.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Ingemar Sturessons och Henrik Tvarnös förslag.
---------------------------------
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Dnr 2017/KA0154

Fastighetsförvärv Vetlanda Huskvarn 1:44
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun förvärvar fastigheten Vetlanda Huskvarn 1:44 till ett pris av
3 700 000 kr.
Ärendebeskrivning
Fastigheten Vetlanda Huskvarn 1:44 har varit ute till försäljning under en längre tid.
Länsstyrelsen och kommunen är båda intresserade av att frigöra fiskvägar inom Emåns
avrinningsområde. Det dammfäste som finns vid nämnda fastighets kraftverk borde
avlägsnas enligt en projektplan som Länsstyrelsen och kommunen är överens om.
Förslaget är därför att Vetlanda kommun köper fastigheten. Staten löser därefter in
fallrätten och Vetlanda kommun kan sälja fastigheten vidare till högstbjudande. Förslag
till köpekontrakt har upprättats och innebär bl.a. följande:
Dinant AB såsom säljare överlåter till Vetlanda kommun fastigheten Vetlanda Huskvarn
1:44 till en köpeskilling av 3 700 000 kr. Tillträdesdag 2017-06-15. Köpet gäller under
förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun.
Sammanträdet ajourneras kl. 16.38 t.o.m. 16.42.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås förvärva fastigheten Vetlanda Huskvarn 1:44 till ett pris av
3 700 000 kr.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF) och Carina Strömbäck (V)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ingemar Sturesson (KD) yrkar avslag på grund av bristande beslutsunderlag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ingemar Sturessons
avslagsyrkande. Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag. Nej-röst för Ingemar Sturessons förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster och 2 nedlagda röster beslutar kommunstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
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