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Plats och tid Stadshuset kl. 14.00-17.05 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S) kl. 14.00-17.00 (§ 8-18),  
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) kl. 14.00-16.50 (§ 8-16), Ingemar Sturesson (KD) och 
Carina Strömbäck (-) kl. 14.00-16.30 (§ 8-12). 

Tjänstgörande 
ersättare 

Lennart Lööw (S) kl. 17.00-17.05 (§ 19), Henrik Freij (M) kl. 16.50-17.05  
(§ 17-19), Almuth Holmqvist (MP) kl. kl. 16.30-17.00 (§ 13-19) och  
Arne Larsson (SD). 

Ersättare Lennart Lööw (S) kl. 14.00-17.00 (§ 8-18), Martina Jansson (S), 
Anders Gustavsson (VF) kl. 14.00-16.40 (§ 8-17), Tommy Glans (VF),  
Henrik Freij (M) kl. 14.00-16.50 (§ 8-16) och Almuth Holmqvist (MP)  
kl. 14.00-16.30 (§ 8-12). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Martin Karlsson, Eva Adolfsson, Jan-Åke Johansson, 
Pierre Thorell (§ 10-17) och Maria Gromer (§ 17-19) 
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg 

Utses att justera Nils-Erik Olofsson (S) och Helena Stålhammar (C) 
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§ 8 Dnr 2018/KA0015 

Medborgarlöfte i Vetlanda kommun 2018-2019 
Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna att Polisen och kommunen under 2018 och 2019 gemensamt arbetar för 
följande medborgarlöfte: 

1. Öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden. 
2. Öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. 

Noteras att kommunens tolkning av punkten 4 i aktivitetslistan innebär att polisen 
genomför minst 15 riktade insatser per år för att upptäcka fler narkotikabrott bland 
unga. 

Ärendebeskrivning 

En uppföljning av medborgarlöfte för Vetlanda kommun 2017 föreligger i bilaga.  
Förslag till medborgarlöfte för Vetlanda kommun 2018-2019 redovisas. 
Medborgarlöftena ska åstadkommas genom följande aktiviteter: 

• Polisen ska genomföra minst femton trafikontroller med inriktning på 
trafikbeteenden. 

• Polisen ska vid minst åtta tillfällen genomföra flygande inspektioner av fordon. 
• Kommunen ska utreda möjligheten till olika tekniska åtgärder i de områden det 

krävs för att ändra trafikbeteenden samt öka trygghet och trivsel. 
• Polisen ska genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler 

narkotikabrott bland unga. 
• Kommunen ska utbilda personal och föräldrar för att underlätta upptäckt av 

narkotikabruk hos ungdomar 21 år och yngre. 
• Kommunen ska genomföra informationssatsningar och sprida nationella kampanjer 

riktade till föräldrar, syskon, unga vuxna kring årliga risktillfällen såsom 
skolavslutningar, student, valborg, midsommar, jul och nyår med syfte att motverka 
langning av alkohol och tobak. 

• Under åren genomföra minst två samverkansmöten om de pågående aktiviteterna. 

Arbetsutskottets förslag  

Godkänna att Polisen och kommunen under 2018 och 2019 gemensamt arbetar för 
följande medborgarlöfte: 

Att öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden. 

Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. 
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§ 8 forts. Dnr 2018/KA0015 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Strömbäck (-), Carina Bardh (M),  
Nils-Erik Olofsson (S), Lars Brihall (VF), Arne Larsson (SD) och Helena Stålhammar (C) 
tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till: 
Polisen 
Tekniska kontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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§ 9   Dnr 2018/KA0012 

Attesträtt – kommunikation och medborgarservice 
Kommunstyrelsens beslut 

Enhetschef medborgarservice, Christina Moths med ansvar 152 får attesträtt för 
verksamhet 92017 fr.o.m. 2018-01-01. 

Enhetschef kommunikation, Annelie Jönsson med ansvar 151 får attesträtt för 
verksamhet 2202 fr.o.m. 2018-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Christina Moths är enhetschef för medborgarservice och Annelie Jönsson kommer 
fr.o.m. 1 februari 2018 vara enhetschef för kommunikation. Båda enhetscheferna har 
personal- och budgetansvar för sina respektive enheter. Med anledning av detta är det 
lämpligt att de också tar över rätten att attestera fakturor inom sina respektive enheter. 
Kommunikationschefen har som ytterst ansvarig för kommunikation och 
medborgarservice också fortsatt attesträtt. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att enhetschef, medborgarservice Christina Moths 
med ansvar 152 får attesträtt för verksamhet 92017 fr.o.m. 2018-01-01 och att 
enhetschef, kommunikation Annelie Jönsson med ansvar 151 får attesträtt för 
verksamhet 2202 fr.o.m. 2018-01-01. 

Beslutet skickas till: 
Kommunikation och medborgarservice 
Ekonomikontoret 
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§ 10   Dnr 2018/KA0033 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 
Kommunstyrelsens beslut 

Samråd ska ske för fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort under perioden  
5 mars t.o.m. 5 maj 2018. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort föreligger i bilaga.  

Den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort är en fördjupning av Vetlanda 
kommuns översiktsplan som antogs 2010. Den fördjupade översiktsplanen anger 
inriktningen för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen inom planområdet samt 
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras under en tidshorisont fram 
till 2040. 

Arbetsutskottets förslag  

Samråd ska ske för fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort under perioden 5 mars 
t.o.m. 5 maj 2018. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF),  
Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD), Nils-Erik Olofsson (S), Dan Ljungström (C) och 
Carina Strömbäck (-) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 

 
 
Sammanträdet ajournerades kl. 15.25 – 15.40 

 
  



Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-07 6 (15) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 11   Dnr 2018/KA0032 

Grön handlingsplan för Jönköpings län 
Kommunstyrelsens beslut 

Vetlanda kommun åtar sig att efter förmåga genomföra bifallna åtgärder inom ramen 
för Grön handlingsplan 2018-2022. 

Ärendebeskrivning 

Åtgärdsprogrammet är framtaget av Länsstyrelsen i Jönköping och utgör del fem i Grön 
handlingsplan för Jönköpings län. Åtgärderna syftar till att uppnå miljökvalitets- och 
friluftsmålen samt bidra till att förbättra den gröna infrastrukturen. 

Programmet löper över perioden 2018-2022 och omfattar miljökvalitetsmålen myllrande 
våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Även 
delar av levande sjöar och vattendrag samt god bebyggd miljö berörs.  

Åtgärdsprogrammet innehåller totalt 35 åtgärder. Länsstyrelsen är genomförare för de 
flesta, 23 st och kommunerna ansvarar för 14 åtgärder. Även andra organisationer och 
myndigheter berörs.  

Åtgärderna har tagits fram av arbetsgrupper med en bred representation från olika 
aktörer i länet. Genomförandet av åtgärderna följs upp årligen av Länsstyrelsen. 

Förslag till remissyttrande till Länsstyrelsen har tagits fram i samråd med berörda 
verksamheter inom kommunen. Finansieringen av åtgärderna ska ske inom ramen för 
befintlig verksamhet och genom ansökan av externa medel. 

Arbetsutskottets förslag  

Vetlanda kommun åtar sig att efter förmåga genomföra bifallna åtgärder inom ramen 
för Grön handlingsplan 2018-2022. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutet skickas till: 
Anders Bernberg 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Tekniska kontoret 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Witalabostäder AB 
InfoCenter 

  



Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-07 7 (15) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 12   Dnr 2018/KA0044 

Handlingsplanen ”Heltid som norm 2021” 
Kommunstyrelsens beslut 

Handlingsplanen ”Heltid som norm 2021” fastställs. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till handlingsplan ”Heltid som norm 2021” föreligger i bilaga. 

Handlingsplanen har arbetats fram i samverkan mellan arbetsgivaren och Kommunal 
under 2017. Kravet på att det ska finnas en handlingsplan ingår i den aktuella 
huvudöverenskommelsen med Kommunal. 

Personal- och organisationsutskottets förslag 

Fastställa handlingsplanen ”Heltid som norm 2021”. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M),  
Carina Strömbäck (-) och Helena Stålhammar (C) tillstyrker personal- och 
organisationsutskottets förslag. 
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§ 13   Dnr 2017/KA0045 

Redovisning av delegationsbeslut för 4:e kvartalet 2017 
Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 4 2017, föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till: 
Jan-Åke Johansson 
Margareta Darell 
Kristina Odelberg 
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§ 14   Dnr 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 
Kommunstyrelens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-15. 
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§ 15   Dnr 

Delgivningar 
Kommunstyrelsens beslut 

Följande delgivningar noteras till protokollet: 

a) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan fastigheterna 
Delleryd 1:19 och Perstorp 2:1 i Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0011 

b) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan fastigheterna 
Hällaryd 8:1 och Stora Rörslida 1:12 i Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0016 

c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning för  
Njudung Energi AB gällande Flishults Avfallsanläggning 
Dnr 2018/KA0018 

d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning för  
Njudung Energi AB gällande Upplandavägen 16 
Dnr 2018/KA0019 

e) Länsstyrelsen Västra Götalands Län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning för  
MTR Express AB 
Dnr 2018/KA0021 

f) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om undantag från gällande förbud mot 
körning i terräng med motorfordon på fastigheterna Föreda 3:4 och Föreda 3:5 i 
Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0024 

g) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om undantag från gällande förbud mot 
körning i terräng med motorfordon på fastigheterna Bo 1:1 och Bo 1:4 i Vetlanda 
kommun 
Dnr 2018/KA0025 

h) Sammanträdesprotokoll Vetlanda Industrilokaler 2017-12-15 
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§ 16   Dnr 2016/KA0361 

Svar på motion om gång- och cykelvägar i samband med  
va-utbyggnad 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Protokollsanteckning 

Dan Ljungström (C) vill att följande antecknas till protokollet: 
Enligt tekniska nämnden är det möjligt att bygga sträckan Holsbybrunn-Alseda. Jag anser 
att tekniska nämnden ska ta det i beaktande i framtida planering och prioriteringar. 

Ärendebeskrivning 

Den 29 november 2016 lämnade Dan Ljungström (C) in en motion om gång- och 
cykelvägar i samband med va-utbyggnad och med följande förslag: 

Om det är tekniskt möjligt tillskapas enkla GC-vägar på den bearbetade ytan från  
va-utbyggnaden mellan Holsbybrunn och Alseda respektive Skede. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. Yttrande har kommit in och 
föreligger i bilaga. Av yttrandet framgår att nämnden i dagsläget inte prioriterar 
åtgärderna. Att iordningställa sträckan Holsbybrunn-Alseda beräknas kosta ca  
730 000 kr. Sträckan Holsbybrunn-Skede kostar 1-2 miljoner kr. Driftkostnader 
tillkommer i båda fallen. 

Beredningsbeslut 

Tekniska nämnden § 95/17. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 
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§ 17   Dnr 2016/KA0312 

Svar på motion om avskaffande av ofrivilliga delade turer i vården 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen får anses besvarad genom aktuell skrivning i den framarbetade 
handlingsplanen för ”Heltid som Norm 2021”. 

Ärendebeskrivning 

Den 18 oktober 2016 lämnade Carina Bardh (M) in en motion om delade turer i vården 
och med förslaget att avskaffa ofrivilliga delade turer inom vård- och 
omsorgsverksamheten i Vetlanda kommun. 

Motionen har behandlats av personal- och organisationsutskottet. I arbetet med 
handlingsplanen om ”Heltid som norm 2021” har frågan om delade turer varit aktuell ett 
flertal gånger. Delade turer i Vetlanda uppkommer vanligtvis i koppling till helgarbete. 
Personalen väljer då ofta att arbeta en delad tur för att inte behöva arbeta varannan 
helg. Frågan om vad som är frivilligt och inte frivilligt är därför inte helt enkel. Om man 
inte har delade turer inom vård- och omsorgsförvaltningen så skulle med största 
säkerhet personalen behöva arbeta varannan helg i högre utsträckning än idag, något 
som inte är önskvärt från personalens sida. Ska detta sedan kopplas ihop med högre 
sysselsättningsgrad blir det riktigt svårt och dessutom kostsamt.  

Förslag till handlingsplan har utarbetats och föreligger i kommunstyrelsen för beslut.  
I planen understryks att delade turer ska undvikas i möjligaste mån och förhoppningsvis 
ska delade turer förekomma i betydligt mindre utsträckning eller vara helt avskaffade 
vid utgången av 2021. 

Personal- och organisationsutskottets förslag 

Motionen får anses besvarad genom aktuell skrivning i den framarbetade 
handlingsplanen för ”Heltid som norm 2021”. 

Yrkanden 

Carina Bardh (M) yrkar bifall till motionen. 

Anders Bengtsson (M), Helena Stålhammar (C) tillstyrker Carina Bardhs bifallsyrkande. 

Henrik Tvarnö (S) och Andreas Granlöf (S) tillstyrker personal- och 
organisationsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på personal- och organisationsutskottets förslag och 
Carina Bardhs bifallsyrkande. 

Han finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med personal- och 
organisationsutskottets förslag. 
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§ 17 forts.   Dnr 2016/KA0312 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för personal- och organisationsutskottets förslag. 
Nej-röst för Carina Bardhs bifallsyrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka personal- och 
organisationsutskottets förslag. 
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§ 18 Dnr 2017/KA0419 

Integrationspolicy för Vetlanda kommun 
Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige 

Upprättat förslag till Integrationspolicy för Vetlanda kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Reviderat förslag till integrationspolicy föreligger i bilaga. 

I december 2013 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion om att upprätta en 
kommunal integrationsstrategi. Ett kartläggningsarbete bedrevs under 2013 och 2014. 
Det innebar att ett antal intervjuer med nyanlända samt företrädare för förvaltningarna 
genomfördes. Projektet har därefter följts av två studenter från Högskolan för lärande 
och kommunikation och resulterat i uppsatsen ”Sverige drömmarnas land”. En fältstudie 
har gjorts på Kantarellen/Stensoppen av masterstudenter på Linnéuniversitetets Freds- 
och utvecklingsprogram och även det resulterade i en rapport ”Integration and social 
participation”. Materialet har utgjort underlag och bakgrundsmaterial för det 
policydokument som därefter har utarbetats. Förslaget är kommunicerat med 
förvaltningscheferna 2017-08-23. 

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-01-10 till avdelningschef Åselotte 
Andersson för kompletteringar och justeringar. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till Integrationspolicy för 
Vetlanda kommun. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Ingemar Sturesson (KD), Nils-Erik Olofsson (S) och 
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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§ 19   Dnr 2018/KA0031 

Näringslivspolicy för Vetlanda kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reviderat förslag till näringslivspolicy för Vetlanda kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderad näringslivspolicy för Vetlanda kommun föreligger i bilagan. 

Den nu gällande policyn antogs av fullmäktige 2013 och tydliggör kommunens 
viljeinriktning och engagemang gällande näringslivs- och sysselsättningsfrågor. 

Näringslivsutveckling i Vetlanda AB (NUVAB) reviderade sitt näringslivsprogram under 
2017 vilket föranledde att även kommunen ser över sin policy. Det var ett bra tillfälle att 
synkronisera målen mellan kommunen som har det övergripande strategiska ansvaret 
och NUVAB som har uppdraget att bedriva det operativa näringslivsarbetet. Förslaget 
har även förankrats i kommunens ledningsgrupp, KLG. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås godkänna reviderat förslag till näringslivspolicy för 
Vetlanda kommun. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M) och Nils-Erik Olofsson (S) 
tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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