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Plats och tid Stadshuset kl. 14.00-17.00 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. 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) och Björn Fälth (SD). 

Tjänstgörande ersättare Almuth Holmqvist (MP) och Lennart Lööw (S) 

Ersättare Martina Jansson (S), Anders Gustavsson (VF), Tommy Glans (VF) (§ 31-44)  
kl. 14.00-16.55, Henrik Freij (M), Hans Svensson (KD) och Ejlon Johansson (L). 

Övriga deltagare Andreas Eliasson, Carin Johansson (§ 31), Christina Carlson (§ 31), 
Eva-Lott Karlsson (§ 31), Laszlo Pállfy (§ 31), Marianne Karlsson (§ 31),  
Anders Blomqvist (§ 31), Stewe Jonsson (§ 31), Eva Gustavsson (§ 31),  
Anders Bernberg (§ 31), Anders Saldner (§ 31), John Johansson (§ 31), 
Maria Gromer (§ 31 38), Martin Karlsson, Jan-Åke Johansson och  
Björn Wiberg (§ 32-46). 
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg 

Utses att justera Lars Brihall (VF) och Anders Bengtsson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 31-46 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Henrik Tvarnö 

 
 Lars Brihall Anders Bengtsson 

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

Anslaget:  

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):  

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 
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§ 31 Dnr 2018/KA0096 

Bokslutsprognos per den 28 februari 2018 
Kommunstyrelsens beslut 

Upprättad bokslutsprognos per den 28 februari 2018 läggs till handlingarna. 

Samtliga förvaltningar ska till kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj  
(nästa prognostillfälle) redovisa jämförbara kommuner med bättre resultat till lägre kostnad 
än Vetlanda, det vill säga vad kan vi lära av andra. 

Ärendebeskrivning 

Bokslutsprognos per den 28 februari 2018 föreligger i bilaga.  

Det beräknade årsresultatet uppgår till -44 000 000 kr, vilket är en negativ avvikelse med 
59 000 000 kr i förhållande till budget. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en total 
avvikelse på -5 200 000 kr, varav 2 800 000 kr beror på för få elever på vissa program på 
gymnasieskolan och 1 600 000 kr kopplas till skolverksamheten på Navet. Vård- och 
omsorgsnämnden prognostiserar ett överskridande på 30 000 000 kr, varav 17 000 000 kr 
beror på externa placeringar inom LSS och 13 000 000 kr på minskade intäkter från 
Försäkringskassan med anledning av beslut om personlig assistans. Socialnämnden uppger att 
deras överskridande är kopplat till externa placeringar av barn och unga, 4 000 000 kr och 
ensamkommande barn 3 200 000 kr. Härutöver prognostiserar finansförvaltningen ett resultat 
på -15 000 000 kr till följd av minskade skatteintäkter.  

Investeringsvolymen beräknas uppgå till 134 000 000 kr. Tekniska nämnden räknar med att 
återlämna 98 000 000 kr som man inte klarar av att investera under året.  

Flera kommuner har tillsammans skickat en skrivelse till bland annat Regeringen, där man 
framhåller att kommunerna måste kompenseras för statens övervältring av kostnader med 
koppling till LSS. Facklig samverkan har genomförts. 

Arbetsutskottets förslag  

Upprättad bokslutsprognos per den 28 februari 2018 läggs till handlingarna. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att samtliga förvaltningar till kommunstyrelsen den 2 maj  
(nästa prognostillfälle) redovisar jämförbara kommuner med bättre resultat till lägre kostnad 
än Vetlanda kommun, i syfte att få nya lärdomar. 

Lennart Lööw (S), Jan Johansson (VF) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker Henrik Tvarnös 
förslag. 

Beslutet skickas till: 
Ekonomikontoret 
Samtliga förvaltningar 
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§ 32 Dnr 2018/KA0108 

Redovisning av Synpunkt Vetlanda 2017 – 
kommunledningsförvaltningen 
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingsstrateg Maria Gromer ger en sammanfattande redovisning av Synpunkt Vetlanda 
2017 med avseende på kommunstyrelsens verksamheter och politikerna. 

Hon uppger bland annat följande: 

92 synpunkter har kommit in under året, 69 % av dessa är klagomål. Till största delen riktas 
det mot kansliet och avser i många fall störning av hög musik och ”buskörning”. Dessa 
synpunkter har vidarebefordrats till Polisen för åtgärder. Många av synpunkterna kan beaktas 
i den framtida planeringen. Minst hälften av synpunkterna har lämnats av personer över 30 år. 
I augusti månad lämnades drygt en fjärdedel av alla synpunkter.  
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§ 33 Dnr 2018/KA0027 

Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 
Kommunstyrelsens beslut 

”Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län” RJL 2018/218 godkänns enligt förslag, 
daterat 2018-01-08, med följande förtydligande:  

Kommentar till det som benämns ”åtagande VIII” enligt följande: Vetlanda kommun kan 
komma att leverera matavfall till biogasproduktion även utanför Jönköpings län om det skulle 
visa sig mest fördelaktigt. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till ”Överenskommelse gällande biogas i Jönköpings län” föreligger i bilaga. 

Hösten 2016 tillsatte Kommunalt forum en tjänstemannagrupp och politisk styrgrupp med 
representation från länets kommuner och regionen för att arbeta fram ett underlag om 
biogasens förutsättningar i Jönköpings län. Rapporten samt ett förslag till överenskommelse 
föreligger i bilaga. Lokalt i Vetlanda berör överenskommelsen fordonsupphandlingar och 
upphandlingar av transporter. Det förutsätter att länstrafiken prioriterar Vetlanda kommun 
med sina transporter och därmed möjliggör en på affärsmässiga grunder etablering av publik 
biogasstation.  

Samråd har skett med Njudung Energi som inte har någon erinran mot överenskommelsen. 
Upphandlingsavdelningens synpunkter framgår av tjänsteskrivelsen.  

Arbetsutskottets förslag  

”Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län” RJL 2018/218 godkänns enligt förslag, 
daterat 2018-01-08. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår en förtydligande kommentar till det som benämns ”åtagande VIII” 
enligt följande: Vetlanda kommun kan komma att leverera matavfall till biogasproduktion 
även utanför Jönköpings län om det skulle visa sig mest fördelaktigt. 

Helena Stålhammar (C) och Dan Ljungström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag med  
Henrik Tvarnös förtydligande kommentar. 

Beslutet skickas till: 
Region Jönköpings län 
Anders Bernberg 
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§ 34 Dnr 2018/KA0097 

Yttrande över Regional Livsmedelsstrategi för Jönköpings län 
Kommunstyrelsens beslut 

Vetlanda kommun ställer sig positiv till bifogat förslag till Regional Livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län och till följande huvudmål: 

1. Ökad hållbar livsmedelsproduktion i länet 

2. Ökad kompetens inom branscherna och en högre sysselsättning 

3. Högre förädlingsgrad på den regionala livsmedelsproduktionen. 

Synpunkter redovisade i skrivelse daterad 2018-03-02 ska dock beaktas. 

Ärendebeskrivning 

I juni 2017 beslutade riksdagen om en nationell livsmedelsstrategi som innebär en ökad och 
hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till 
konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val. Härefter har en regional 
livsmedelsstrategi utarbetats för Jönköpings län i samverkan mellan LRF, 
Hushållningssällskapet, Smålands Turism, Elmia, Jönköpings kommun, Jönköping University, 
Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Förslag till regional strategi 
föreligger i bilaga. 

Målsättningen är att bryta ner den nationella strategin på regional nivå. Dokumentet ska vara 
vägledande för myndigheter och kommuner vid strategiska beslut. Det ska också underlätta 
för livsmedelsföretagare att göra smarta val och lönsamma affärer samt möjliggöra för 
konsumenter att välja rätt livsmedel samt att sätta Jönköpings län på kartan när det gäller 
smakupplevelser. Huvudmålen i strategin är: 

1. Ökad hållbar livsmedelsproduktion i länet 

2. Ökad kompetens inom branscherna och en högre sysselsättning 

3. Högre förädlingsgrad på den regionala livsmedelsproduktionen 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunstyrelsen föreslås ställa sig positiv till bifogat förslag till Regional Livsmedelsstrategi 
för Jönköpings län och till följande huvudmål: 

1. Ökad hållbar livsmedelsproduktion i länet 

2. Ökad kompetens inom branscherna och en högre sysselsättning 

3. Högre förädlingsgrad på den regionala livsmedelsproduktionen 
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§ 34 forts. Dnr 2018/KA0097 

Yrkanden 

Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag dock med tillägget att synpunkter 
redovisade i skrivelse daterad 2018-03-02 ska beaktas. 

Dan Ljungström (C) och Lars Brihall (VF) tillstyrker Carina Bardhs förslag. 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Maria Gromer 
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§ 35 Dnr 2018/KA0078 

Arbetet med ny vision och ny översiktsplan för  
Vetlanda kommun 
Kommunstyrelsens beslut 

Upplägg för arbetet med ny vision och kommunomfattande översiktsplan godkänns.  

Kommundirektören får uppdraget att verkställa arbetet enligt beskrivningen i tjänsteskrivelse 
daterad 2018-02-28. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat att inleda arbetet med en ny översiktsplan. Beslutet grundas 
dels i att översiktsplanens innehåll och ställningstagande behövs ses över och dels i att Plan- 
och bygglagen har ändrats sedan antagandet. En översiktsplan tar sikte på kommunens 
långsiktiga utveckling. Nu gällande vision togs fram under tidigt 2000-tal. Ett förslag till 
arbetssätt beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28. 

Arbetstutskottets förslag  

Upplägg för arbetet med ny vision och kommunomfattande översiktsplan godkänns.  

Kommundirektören får uppdraget att verkställa arbetet enligt beskrivningen i tjänsteskrivelse 
daterad 2018-02-28. 

Yrkanden 

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

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 
Magnus Färjhage 
Maria Gromer 
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§ 36 Dnr 2018/KA0017 

Yttrande om bildande av naturreservatet Huvabacken inklusive 
skötselplan 
Kommunstyrelsens beslut 

Vetlanda kommun ställer sig positiv till förslaget om bildande av naturreservatet Huvabacken 
inklusive skötselplan. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har förelagt Vetlanda kommun att yttra sig över förslag till beslut om 
naturreservatet Huvabacken i Vetlanda kommun. Yttrandet ska vara inlämnat senast den 16 
april 2018. Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga. 

Syftet med naturreservatet är: 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till en mosaik av värdefulla naturmiljöer såsom 
olikåldrig lövblandad barrskorg, naturskogsartade brantmiljöer, skyddsvärda träd, 
strandskog, bäckmiljöer och öppna marker 

• Att stärka dessa naturmiljöer genom en för området lämplig skötsel 

• Att tillgodose behov av områden för friluftsliv 

Reservatet är beläget ca 2 mil sydväst om Vetlanda och ca 1 kilometer sydväst om Bäckaby 
kyrka. Reservatet utgörs till största delen av en varierad och olikåldrig lövblandad barrskog 
med inslag av mindre våtmarker. Huvabacken har en mycket hög artrikedom och reservatet är 
därför av stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald. 

Fastigheten Säby 1:2 i Vetlanda kommun har sålts av Allmänna arvsfonden till 
Naturvårdsverket 2014.  

Arbetsutskottets förslag  

Vetlanda kommun ställer sig positiv till förslaget om bildande av naturreservatet Huvabacken 
inklusive skötselplan. 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Janne Kolehmainen 
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§ 37 Dnr 2018/KA0080 

Verksamhetsberättelse 2017 – Konsument Höglandet 
Kommunstyrelsens beslut 

Verksamhetsberättelse 2017 för Konsument Höglandet godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Konsument Höglandet är samlingsnamn för konsumentrådgivning samt budget och 
skuldrådgivning i följande kommuner: Aneby, Sävsjö, Nässjö, Eksjö, Vetlanda, Tranås, 
Vimmerby och Ydre kommuner. Nässjö kommun är huvudman och säljer tjänster i olika 
omfattning till de övriga kommunerna. Vetlanda kommun köper endast konsumentrådgivning. 
Uppdraget är att erbjuda gratis konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning till 
kommuninvånarna. Lokalmässigt finns man på Medborgarkontoret i Nässjö. 
Verksamhetsberättelse för 2017 föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 

Verksamhetsberättelse 2017 för Konsument Höglandet godkänns. 

Beslutet skickas till: 
Konsument Höglandet 
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§ 38 Dnr 2018/KA0039 

Redovisning av intern kontroll 2017 – kommunikation- och 
medborgarservice samt måltidsservice 
Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av intern kontroll 2017 för kommunikation- och medborgarservice samt 
måltidsservice godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av intern kontroll 2017 för kommunikation- och medborgarservice samt 
måltidsservice föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag  

Redovisning av intern kontroll 2017 för kommunikation- och medborgarservice samt 
måltidsservice godkänns. 

Beslutet skickas till: 
Kommunikation- och medborgarservice 
Måltidsservice 
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§ 39 Dnr 2018/KA0039 

Intern kontrollplan 2018 – HR-kontoret, måltidsservice, 
kommunikation- och medborgarservice samt kommunkansliet 
Kommunstyrelsens beslut 

Plan för intern kontroll 2018 avseende HR-kontoret, måltidsservice, kommunikation- och 
medborgarservice samt kommunkansliet godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Intern kontrollplan 2018 för HR-kontoret, måltidsservice, kommunikation- och 
medborgarservice samt kommunkansliet föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag  

Plan för intern kontroll 2018 avseende HR-kontoret, måltidsservice, kommunikation- och 
medborgarservice samt kommunkansliet godkänns. 

Beslutet skickas till: 
HR-kontoret 
Måltidsservice 
Kommunikation- och medborgarservice 
Kommunkansliet 
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§ 40 Dnr 2017/KA0272 

Informationshanteringsplaner för kommunikation- och 
medborgarservice, upphandlingsavdelningen samt 
kommunkansliet 
Kommunstyrelsens beslut 

Informationshanteringsplaner för kommunikation- och medborgarservice, 
upphandlingsavdelningen samt kommunkansliet godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Informationshanteringsplaner för kommunikation- och medborgarservice, 
upphandlingsavdelningen samt kommunkansliet föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag  

Informationshanteringsplaner för kommunikation- och medborgarservice, 
upphandlingsavdelningen samt kommunkansliet godkänns. 

Beslutet skickas till: 
Kommunikation- och medborgarservice 
Upphandlingsavdelningen 
Kommunkansliet 
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§ 41 Dnr 2018/KA0006 

Val av ny ersättare i personal- och organisationsutskottet efter 
Rune Solid (L) 
Kommunstyrelsens beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Till ny ersättare i personal- och organisationsutskottet för perioden t.o.m. 31 december 2018 
utses  

L Ejlon Johansson, Hjortvägen 1, 574 50 Ekenässjön. 

Ärendebeskrivning 

Rune Solid har avsagt sig uppdraget som ersättare i personal- och organisationsutskottet. 

Beslutet skickas till: 
Ejlon Johansson 
Valberedningen 
Löner 
Troman 
Personal- och organisationsutskottet 
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§ 42 Dnr 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 
Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-26 och 2018-03-12. 

 
  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-04-04 15 (18) 

§ 43 Dnr 

Delgivningar 
Kommunstyrelsens beslut 

Följande delgivningar noteras till protokollet: 

a) Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2018-02-06 

b) Protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan 2018-02-01 

c) Dom i Mark- och miljödomstolen - Överklagande av detaljplan för Vildvinet 10 m.fl. 
fastigheter. 
Dnr 2016/KA0399 

d) Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län - Tillstånd till kameraövervakning med drönare 
för Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0072 

e) Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län - Tillstånd till att lägga igen dike och damm på 
Ökna kyrkogård 
Dnr 2018/KA0085 

f) Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län - Tillstånd till bortplockning av bänkar i 
Bäckseda kyrka 
Dnr 2018/KA0086 

g) Revisionsrapport - Hantering av jäv i tekniska nämnden 
Dnr 2018/KA0074 

h) Revisionsrapport – Uppföljning av tidigare granskningar 
Dnr 218/KA0076 

i) Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län – Samråd om förläggning av kabel mellan 
Sandsjöfors och Slätfors i Vetlanda och Nässjö kommuner 
Dnr 2018/KA0093 

j) Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län – Dammsäkerhetsklass för Aspö 
vattenkraftstation i Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0091 

k) Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län – Dammsäkerhetsklass för Bruksgårdsdammen i 
Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0092  
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§ 44 Dnr 2018/KA0056 

Årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun föreligger i bilaga tillsammans med miljöbokslut 
och personalbokslut. Resultatet för 2017 uppgår till 17 400 000 kr. Nämnderna redovisar en 
total budgetavvikelse på -11 700 000 kr. Investeringsvolymen uppgick till ca 90 000 000 kr, 
främst avseende skolor och förskolor. Avslutningsvis redovisas måluppfyllelsen som betraktas 
som god. 

Ärendet kommer att behandlas av fullmäktige i maj månad tillsammans med bokslutet för 
hela kommunkoncernen. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun. 
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§ 45 Dnr 2018/KA0079 

Parkeringsnorm för Vetlanda tätort 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Upprättat förslag till parkeringsnorm för Vetlanda tätort antas. 

Ärendebeskrivning 

I den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort finns parkeringstal redovisade som ska 
vara vägledande för planläggning och bygglovhandläggning. Parkeringstalen anger antalet 
parkeringsplatser som bör tillskapas i samband med exploatering av en fastighet. Inom ramen 
för uppdraget att utarbeta en ny fördjupad översiktsplan för centralorten har tekniska 
kontoret beslutat göra en översyn av gällande parkeringstal. Förslaget redovisas i bilagan. 
Förslaget innebär bland annat en sänkning av parkeringstalen för bil. Därutöver föreslås också 
parkeringstal för cykel, vilket i dagsläget inte finns. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till parkeringsnorm för Vetlanda tätort. 

Yrkanden 

Dan Ljungström (C) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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§ 46 Dnr 2018/KA0055 

Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal – 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Bifogade styrdokument för Kommunassurans Syd Försäkrings AB godkänns. 

De dokument som avses är bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB sedan 2007. Orsaken var 
att man ville tillförsäkra sig möjligheten att få in konkurrenskraftiga offerter för kommunens 
försäkringsbehov. Fram till det senaste årsskiftet hade man 52 kommuner som delägare, 
framförallt i södra Sverige. Vid bolagsstämman 2017 beslutades om en utökning av antalet 
ägare och därför har 17 nya delägare tillkommit från systerföretaget Förenade 
Småkommuners Försäkringsbolag, som bedrivit motsvarande verksamhet i en betydligt 
mindre skala.  

Förslag till ny bolagsordning, nytt ägardirektiv och nytt aktieägaravtal föreligger i bilaga. Syftet 
med uppdaterade dokument är framförallt anpassning till ny lagstiftning.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna bifogade styrdokument för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. 

De dokument som behandlas i ärendet är bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. 
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