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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal kl. 14.00-16.15

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S),
Caesar Friberg Jonsson (S), Carina Bardh (M), Douglas Thor (M),
Dan Ljungström (C), Andreas Elamsson (C), Jan Johansson (VF),
Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Björn Fälth (SD) och
Monica Samuelsson (KD).

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Nils-Erik Olofsson (S) jäv § 26, Sofie Schiller (M) (§ 26-37),
Anton Sigfridsson (M), Claes Sjöberg (VF), Hans Svensson (KD) och
Willis Josefsson (L).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Maria Gromer (§ 26-33), John Johansson (§ 26),
Jonas Petri (§ 26), Andreas Eliasson, Mohamad Al-Hindi (§ 33-38).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Lennart Lööw (S) och Lars Brihall (VF)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 26-40

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Lennart Lööw

Lars Brihall

Anslag av protokollet
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats.
Anslaget:
Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):
Förvaringsplats för protokollet:

Just sign
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§ 26

Dnr 2017/KA0223

Begäran om extra medlemsbidrag 2018 – Höglandets
räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Höglandets Räddningstjänstförbund tilldelas ett extra medlemsbidrag för 2018 om
2 956 000 kr. Medlemsbidraget avser täckning av förbundets förväntade underskott i 2018 års
bokslut. Beslutet förutsätter att Nässjö kommun i sin tur fattar beslut om ett extra
medlemsbidrag uppgående till 3 344 000 kr. Höglandets Räddningstjänstförbund uppmanas
dessutom att intensifiera arbetet med att se över sin kostnadsbild så att givna budgetramar
fortsättningsvis kan hållas.
Jäv
Nils-Erik Olofsson (S)
Ärendebeskrivning
Höglandets Räddningstjänstförbund har i skrivelse inkommit med en begäran om extra
medlemsbidrag för 2018 på totalt 6 300 000 kr, varav Vetlanda kommuns andel uppgår till
2 956 000 kr. Underskottet i förra årets budget är till stor del föranlett av sommarens extremt
torra väderlek med en intensiv insatsverksamhet som följd.
Förbundet anser inte att man kan följa det i kommunallagens angivna balanskravet utan en
underskottstäckning från medlemskommunerna.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta tilldela Höglandets Räddningstjänstförbund ett extra
medlemsbidrag för 2018 om 2 956 000 kr. Medlemsbidraget avser täckning av förbundets
förväntade underskott i 2018 års bokslut. Beslutet förutsätter att Nässjö kommun i sin tur
fattar beslut om ett extra medlemsbidrag uppgående till 3 344 000 kr. Höglandets
Räddningstjänstförbund uppmanas dessutom att intensifiera arbetet med att se över sin
kostnadsbild så att givna budgetramar fortsättningsvis kan hållas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M),
Monica Samuelsson (KD) och Lennart Lööw (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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§ 27

Dnr 2019/KA0031

Redovisning av Synpunkt Vetlanda för 2018 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
En sammanfattning av synpunkter inkomna till kommunledningsförvaltningen 2018 föreligger
i bilaga.
Totalt har 135 synpunkter inkommit under förra året. Av dessa var 14 direkt riktade till
kommunstyrelsen. Ungefär en tredjedel handlade om buskörningen i centrala Vetlanda.
Många av synpunkterna används i den kommande planeringen av verksamheten. De flesta
inkommer via webbformuläret på kommunens hemsida. Dessvärre är allt fler synpunkter
anonyma.
Förutom synpunktshanteringen har kommunen 44 servicedeklarationer som beskriver vår
verksamhet.
Medborgardialogen tar sig uttryck i dels en ”Synpunktsturné” där politiker och tjänstemän
besöker olika kontaktpunkter runt om i kommunen och dels Synpunktshörnorna som är fasta
obemannade punkter i centralorten.
Härefter följer en diskussion kring var turnén ska stanna till för att söka kontakt med
invånarna på bästa sätt.
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§ 28

Dnr 2017/KA0272

Justering av informationshanteringsplan för
alkoholhandläggaren
Kommunstyrelsens beslut
Justering i alkoholhandläggarens informationsplan godkänns beträffande punkten 3.2.1.11.1
så att bilagor till ansökan och yttrande m.m. avseende stadigvarande serveringstillstånd kan
gallras tre år efter att verksamheten upphört.
Ärendebeskrivning
Förslag till revidering i informationshanteringsplanen för alkoholhandläggaren föreligger i
bilaga.
Förslaget innebär att bilagor till ansökningar, yttranden m.m. avseende stadigvarande tillstånd
kan gallras tre år efter att verksamheten upphört. Enligt tidigare beslut skulle dessa ”bevaras”.
Arbetsutskottets förslag
Justering i alkoholhandläggarens informationsplan godkänns beträffande punkten 3.2.1.11.1
så att bilagor till ansökan och yttrande m.m. avseende stadigvarande serveringstillstånd kan
gallras tre år efter att verksamheten upphört.

Beslutet skickas till:
Ove karlsson
Frida Krantz
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§ 29

Dnr 2017/KA0272

Gallring av originalhandlingar
Kommunstyrelsens beslut
Allmänna handlingar som skannats in kan gallras, under förutsättning att detta kan ske utan
eller med endast ringa förlust avseende betydelsebärande uppgifter/data, sammanställningsoch sökmöjligheter samt möjligheter att fastställa autenticitet (äkthet, ursprunglighet). Varje
nämnd får uppdraget att identifiera undantag från det generella gallringsbeslutet, till exempel
handlingar som måste sparas i pappersformat av legala skäl. Gallringsbeslutet innebär att
informationen förs över till en ny elektronisk informationsbärare. Informationsbäraren i
pappersformat gallras och den digitala handlingen blir originalhandling.
Ärendebeskrivning
En övergång till mer digital behandling av handlingar i arkivet underlättar både för arbetets
gång och för behovet av plats. Det är också enklare att återsöka handlingar när de finns i
digital form.
När originalhandlingar ska skannas in måste de sorteras och kategoriseras på ett sätt så att det
skannade materialet inte förvanskas eller att informationen går förlorad, eftersom originalet
därefter gallras. Arkivmyndigheten uppmanar därför respektive nämnd att komplettera sina
informationshanteringsplaner med anledning av beslutet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslås i egenskap av arkivmyndighet besluta att:
Allmänna handlingar som skannats in kan gallras, under förutsättning att detta kan ske utan
eller med endast ringa förlust avseende betydelsebärande uppgifter/data, sammanställningsoch sökmöjligheter samt möjligheter att fastställa autenticitet (äkthet, ursprunglighet). Varje
nämnd får uppdraget att identifiera undantag från det generella gallringsbeslutet, till exempel
handlingar som måste sparas i pappersformat av legala skäl. Gallringsbeslutet innebär att
informationen förs över till en ny elektronisk informationsbärare. Informationsbäraren i
pappersformat gallras och den digitala handlingen blir originalhandling.

Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
HR-kontoret
Ekonomikontoret
Upphandlingsavdelningen
Utvecklingsavdelningen
Arkivet
Kommunikation- och medborgarservice
Måltidsservice
Samtliga nämnder
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§ 30

Dnr 2019/KA0032

Redovisning av delegationsbeslut för 4:e kvartalet 2018
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 4 2018, föreligger i bilaga.

Beslutet skickas till:
Sofia Cedenstedt
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§ 31

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-14.
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§ 32

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

Sammanträdesprotokoll Styrelsen Vetlanda Industrilokaler AB 2018-12-14
Sammanträdesprotokoll Styrelsen Witalabostäder AB 2018-12-14
Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan 2018-12-06
Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 2018-12-20
Skrivelse rörande planerad förskola på del av Storegårdan 1:1, Bäckseda
Dnr 2017/KA0348
f) Begäran om utredning och planläggning för annan lokalisering av förskola i södra
förskoleområdet. Dnr 2017/KA0348
g) Granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning – Granskningsrapport samt
yttrande från vård- och omsorgsnämnden. Dnr 2018/KA0263
h) Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning och sjuktal –
Granskningsrapport samt yttrande från vård- och omsorgsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Dnr 2018/KA0264
i) Granskning av måluppfyllelsen inom skolan – Granskningsrapport samt yttrande från
barn- och utbildningsnämnden. Dnr 2018/KA0265
j) Dom från Kammarrätten i Jönköping gällande Vetlanda Postens överklagan av avslag på
begäran att få del av allmän handling. Dnr 2018/KA0330
k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förordnande som vigselförrättare i Vetlanda kommun
Dnr 2018/KA0336
l) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Dispens från biotopsskyddet för borttagande av
åkerholmar med odlingsrösen på fastigheten Holsby 1:3, Vetlanda kommun
Dnr 2019/KA0022
m) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Tuveryd 3:2 och
Björkeryd 2:17 i Vetlanda kommun. Dnr 2019/KA0025
n) Bergsstaten: Beslut om undersökningstillstånd för området Rydet nr 1 i Uppvidinge och
Vetlanda kommuner. Dnr 2019/KA0027
o) Bergsstaten: Beslut om förlängt undersökningstillstånd för området Kleva nr 3 i Vetlanda
kommun. Dnr 2015/KA0468
p) Sammanträdesprotokoll 2019-01-25 från Höglandsförbundet
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§ 33

Dnr 2018/KA0322

Yttrande över förslag till Regional utvecklingsstrategi
2019-2035 för Jönköpings län
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till yttrande över förslag till Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för
Jönköpings län med visionen ”Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, attraktiva och
tillgängliga region” godkänns med kompletteringar enligt Henrik Tvarnös (S) och
Monica Samuelssons (KD) förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2019-2035 föreligger i bilaga.
5 prioriteringar identifieras:
1.

En hållbar region

2.

En attraktiv och tillgänglig region

3.

En smart region

4.

En kompetent region

5.

En global region

Vetlanda kommun har möjlighet att yttra sig över förslaget senast den 20 februari 2019, till
Region Jönköpings län. Regionen önskar svar på ett antal frågor, vilket framgår i det
upprättade förslaget till yttrande som också föreligger i bilaga.
I arbetet med att ta fram förslag till yttrande har berörda handläggare från
kommunledningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen samt Nuvab
varit delaktiga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna yttrande över förslag till Regional utvecklingsstrategi
2019-2035 för Jönköpings län med visionen ”Jönköpings län – Sveriges mest hållbara,
attraktiva och tillgängliga region”.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag men föreslår att Maria Gromer får
uppdraget att till fullmäktiges sammanträde komplettera yttrandet med att poängtera
Jönköpings högskolas betydelse för hela länet.
Lars Brihall (VF), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Björn Fälth (SD) tillstyrker
arbetsutskottets förslag samt Henrik Tvarnös tilläggsyrkande.
Monica Samuelsson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag och Henrik Tvarnös
tilläggsyrkanden men föreslår ytterligare en komplettering av yttrandet med en skrivning som
poängterar kommunens behov av YH-utbildningar (yrkeshögskolan) för industrins behov.
Just sign
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§ 33 forts.

Dnr 2018/KA0322

Carina Bardh (M) och Andreas Elamsson (C) tillstyrker såväl arbetsutskottets förslag som
Henrik Tvarnös och Monica Samuelssons tilläggsförslag.
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§ 34

Dnr 2017/KA0230

Svar på motion om skolskjuts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen hänskjuts till budgetberedningen för finansieringsförslag. Därmed får motionen
anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Den 21 juni 2017 lämnade Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF) och Malin Brihall (VF) in en
motion om skolskjuts med förslaget att Vetlanda kommun ger elever i gymnasiet rätt till
skolskjuts under samma förutsättningar som eleverna i grundskolan.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I yttrandet ställer sig
nämnden positiv till motionens intentioner förutsatt att barn- och utbildningsnämnden får full
kostnadstäckning i budgeten för de ökade kostnaderna inom skolskjutsen. Den utökade
kostnaden för att erbjuda de 36 eleverna som är berörda och som idag inte får skolskjuts till
gymnasiet är beräknat till ca 2 325 000 kr.
Gymnasieeleverna får idag något av följande bidrag: färdbevis för resor med länstrafiken,
kommunens skolskjuts i mån av plats eller kontantbidrag för enskild resa.
Beredningsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden § 80/17.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås hänskjuta motionen till budgetberedningen för
finansieringsförslag. Därmed får motionen anses besvarad.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Lola Frödeberg (VF), Carina Bardh (M), Björn Fälth (SD), Dan Ljungström (C),
Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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§ 35

Dnr 2018/KA0213

Svar på motion om jämställt försörjningsstöd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen får anses besvarad med hänvisning till att socialnämnden uppdragit till
förvaltningen att utreda frågan om jämlikt försörjningsstöd under våren 2019 med
inriktningen att därefter fatta beslut om införande av föreslagna rutiner.
Ärendebeskrivning
Den 3 juli 2018 lämnade Dan Ljungström (C) in en motion om jämställt försörjningsstöd med
förslaget att Vetlanda kommun inför rutiner där försörjningsstödet delas lika och betalas ut till
båda parter i ett gemensamt hushåll.
Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande. Av yttrandet framgår att
socialnämnden vill invänta Socialstyrelsens regeringsuppdrag att ”Kartlägga socialtjänstens
arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera kommunens
behov av stöd i arbete med att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett
jämställdhetsperspektiv”. Rapporten ska slutredovisas 1 december 2018. Nämnden är positiv
till att göra försörjningsstödet mer jämställt och att införa nya rutiner men vill ändå avvakta
rapporten innan förändringar införs.
Beredningsbeslut
Socialnämnden § 464/18.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen får anses besvarad med hänvisning till att
socialnämnden uppdragit till förvaltningen att utreda frågan om jämlikt försörjningsstöd
under våren 2019 med inriktningen att därefter fatta beslut om införande av föreslagna
rutiner.
Yrkanden
Dan Ljungström (C), Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Lars Brihall (VF),
Monica Samuelsson (KD) och Björn Fälth (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sida

12 (18)

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 36

Dnr 2019/KA0023

Låneansökan – Vetlanda Racketklubb
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda Racketklubb beviljas ett lån på 5 500 000 kr för tillbyggnad av befintlig anläggning.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Racketklubb har kommit in med en ansökan om ett lån på 5 500 000 kr för att bygga
till befintlig anläggning. Ansökningshandlingar föreligger i bilaga.
Racketklubben avser att utvidga sin verksamhet med padeltennis som är en växande sport i
hela Europa. En padeltennisanläggning ska alltså byggas plus ytterligare en singelbana för
tennis. I den tillbyggda delen kommer även inrymmas möjlighet att spela pickleball som också
är en ny sport. Klubben har redan beviljats 2 700 000 kr i bidrag från Allmänna arvsfonden för
detta ändamål. Vidare har man fått ett bidrag på 300 000 kr från Wernerstiftelsen. Den
beräknade byggkostnaden uppgår till 8 500 000 kr. Klubben önskar därför ett kommunalt lån
med resterande belopp, 5 500 000 kr. Hyresintäkterna är beräknade till totalt 1 350 000 per
år, för såväl den gamla som nya delen. Allmänintresset bedöms tillgodosett och byggstart är
planerad att ske så snart som möjligt.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bevilja Vetlanda Racketklubb ett lån på 5 500 000 kr för
tillbyggnad av befintlig anläggning.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Andreas Elamsson (C),
Jan Johansson (VF), Monica Samuelsson (KD), Björn Fälth (SD), Lars Brihall (VF),
Caesar Friberg Jonsson (S), Lennart Lööw (S) och Martina Jansson (S) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
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§ 37

Dnr 2019/KA0029

Fastighetsförsäljning - del av Värmunderyd 1:1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Del av Vetlanda Värmunderyd 1:1, ca 4800 m², säljs till Ekenäs Bud AB till ett pris av
480 000 kr.
Ärendebeskrivning
Ekenäs Bud AB är trångbodda i sina nuvarande förhyrda lokaler i Slättemo och har därför
behov av att köpa en tomt och uppföra en egen lokal för sin verksamhet.
Köpekontrakt har därför upprättats avseende del av Värmunderyd 1:1 mellan Vetlanda
kommun såsom säljare och Ekenäs Bud AB såsom köpare.
Avtalet innebär att Vetlanda kommun överlåter till köparen del av fastigheten Vetlanda
Värmunderyd 1:1, inom Ekenässjöns industriområde.
Ytan uppgår till ca 4800 m².
Köpeskilling: 100 kr/m², ca 480 000 kr.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta sälja del av Vetlanda Värmunderyd 1:1, ca 4800 m², till
Ekenäs Bud AB till ett pris av 480 000 kr.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Lennart Lööw (S), Jan Johansson (VF),
Monica Samuelsson (KD), Björn Fälth (SD) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
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§ 38

Dnr 2017/KA0223

Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. Melavägens
förlängning, Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. Melavägens förlängning, Vetlanda antas.
Reservationer
Lars Brihall (VF), Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF) och Björn Fälth (SD).
Ärendebeskrivning
Planförslaget är upprättat för att möjliggöra byggnation av en förskola med tillhörande
utemiljö och parkering. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa en tillfartsgata till
området samt anläggandet av en cykelväg. Planen syftar även till att bevara naturmark samt
att befintlig skyddsvall upprättshålls mellan riksväg 31 och bebyggelseområdet.
Planområdet är lokaliserat till nordöstra utkanten av stadsdelen Mossgård, beläget i södra
delen av Vetlanda tätort. Angöring sker via Melavägen.
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som
avses i plan- och bygglagen 4 kap. 34 § och en särskild miljöbedömning med en
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.
Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 5 mars t.o.m. 11 april 2018. Inkomna
synpunkter under samrådstiden är sammanställda i en samrådsredogörelse daterad
2018-09-03.
Planförslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 8 oktober t.o.m. 29 oktober
2018. Inkomna synpunkter under granskningstiden finns sammanställda i ett
granskningsutlåtande daterat 2019-01-09.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 122/17, § 24/18 och § 119/18.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. Melavägens
förlängning, Vetlanda.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Martina Jansson (S),
Lennart Lööw (S), Andreas Elamsson (C) och Douglas Thor (M) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
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Utdragsbestyrkan

Sida
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§ 38 forts

Dnr 2017/KA0223

Lars Brihall (VF) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Jan Johansson (VF), Björn Fälth (SD), Lola Frödeberg (VF) tillstyrker Lars Brihalls
avslagsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lars Brihalls avslagsyrkande.
Han finner att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka arbetsutskottets förslag.
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§ 39

Dnr 2018/KA0034

Närvarokrav för föreningar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser kompletteras med ett krav på obligatorisk
närvaro vid förvaltningens årliga föreningsträff. Den förening som inte närvarar får ett avdrag
på föreningsbidraget med 10 000 kr.
Ärendebeskrivning
Under många år har det varit svårt att locka de ca 150 bidragsberättigade föreningarna till en
årlig träff med kultur- och fritidsförvaltningen. Oavsett hur viktig information som ska
förmedlas så är närvaron mycket låg. Kultur- och fritidsnämnden vill därför införa ett krav på
obligatorisk närvaro i bidragsbestämmelserna. Den förening som inte närvarar får ett avdrag
på bidraget med 10 000 kr.
Beredningsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden § 81/18 och § 97/18.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser kompletteras med ett krav på obligatorisk
närvaro vid förvaltningens årliga föreningsträff. Den förening som inte närvarar får ett avdrag
på föreningsbidraget med 10 000 kr.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Björn Fälth (SD), Lars Brihall (VF) och
Lennart Lööw (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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§ 40

Dnr 2018/KA0328

Reviderad förbundsordning för Höglandsförbundet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderad förbundsordning för Höglandsförbundet daterat 2018-11-22 antas.
Ärendebeskrivning
Förslag till reviderad förbundsordning för Höglandsförbundet föreligger i bilaga.
Höglandsförbundet har gjort en översyn av sin förbundsordning inför den nya
mandatperioden och kommit fram till att ett antal justeringar behöver göras.
Beredningsbeslut
Direktionen för Höglandsförbundet 2018-11-30, § 55.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad förbundsordning enligt förslag daterat
2018-11-22.
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