
 

  

 

 
  

   

   

   
 

 
 

 

    

     
     

     
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 
     

  

 
 

 

 
 

  

tS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-03-26 1 (11) 

Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.40 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), 
Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M). 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Lars Brihall (VF) kl. 13.25-15.40 och Ingemar Sturesson (KD) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlson, 
Jan-Åke Johansson (§ 39-42), Tobias Emeskoog (§ 39-42), 
Jessica Hed (§ 39-43) och Maria Gromer (§ 39-40). 
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg 

Utses att justera Carina Bardh (M) 

Justeringens plats och Kommunkansliet 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 39-48 
Kristina Odelberg 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justerare 
Carina Bardh 

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

Anslaget 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning) 
Förvaringsplats för Kommunkansliet 
protokollet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://13.25-15.40
https://13.15-15.40


 

  

 

 
  

   

   

   
  

 

 
 

 

 

   
    

  
   

 
    

    
  

 
  

tS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-03-26 2 (11) 

§ 39 Dnr 2018/KA0055 

Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal – 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna bifogade styrdokument för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. 

De dokument som behandlas i ärendet 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. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

 

 
  

   

    

   
 

   
   

  

  

  

 

  
    

   
  

 

  

  
  

 

  

  

  

 

 
  

  

  

  

 

 
 

tS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-03-26 3 (11) 

§ 40 Dnr 2018/KA0097 

Yttrande över Regional Livsmedelsstrategi för Jönköpings län 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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 

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 

Yrkanden 

Carina Bardh (M) föreslår att 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 

Dan Ljungström (C) tillstyrker Carina Bardhs förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

 

 
  

   

    

      
 

 

   
  

 

  
   

  

    
  

  

 

 
    

    

 
 

 

  

tS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-03-26 4 (11) 

§ 41 Dnr 2018/KA0099 

Detaljplan för del av Norrby 3:1, söder om Trädan 1, 
Hagmarksvägen, Vetlanda 
Arbetsutskottets beslut 

Tekniska kontoret får uppdraget att genom utökat förfarande upprätta detaljplan för del av 
Norrby 3:1, Hagmarksvägen, Vetlanda. 

Ärendebeskrivning 

En intressent har kommit in med en förfrågan angående möjligheterna att förvärva och 
exploatera del av fastigheten Norrby 3:1 för bostadsändamål. För att möjliggöra detta krävs att en 
detaljplan upprättas. 

Planområdet utgörs av stadsplanerna/detaljplanerna för Norrgårdsskolan och Norrby 3:1 och är 
planlagd för naturmark. Idag finns en äldre ladugård och ett gammalt svinhus på platsen, dessa 
ska rivas. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får uppdraget att genom utökat förfarande 
upprätta detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen. 

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

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-03-26 5 (11) 

§ 42 Dnr 2018/KA0lO0 

Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda 
Arbetsutskottets beslut 

Tekniska kontoret får uppdraget att genom utökat förfarande upprätta detaljplan för del av 

Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda 

Ärendebeskrivning 

Bestaesrätts:ffireningeR &oRl äg@r TrädaR l t:iar iokororoir roed eo töctcåaao aosåeode mÄJlisheteo 
att fö1 oä1 vl!I oeh e,cploa'l:era elel B'o' fastigl=teteR Norrby ~:1 för parkeringliändamål För att 
möjliggöra eletta lträvs att eetaij19lan u1919rättas. Det tilltäRkta plaR01+1ri1d@t utgörs au litadsplaoeo 
Mella11gå1 den 1 oeh är plar1lagel :ffir naturFRarlE. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får uppdraget att genom utökat förfarande 

upprätta detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda. 

Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M) och Dan Ljungström (C) tillstyrker 

Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till: 

Tekniska kontoret 

Rättning av uppenbart skrivfel 

En intressant har kommit in med en förfrågan angående möjligheterna att förvärva och 

exploatera del av fastigheten Norrby 3:1 för bostadsändamål. För att möjliggöra detta 
krävs att en detaljplan upprättas. 

Planområdet utgörs av stadsplanerna/detaljplanerna för Norrgårdsskolan och 

Norrby 3:1 och är planlagd för naturmark. Idag finns en äldre ladugård och ett gammalt 
svinhus på platsen, dessa ska rivas. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

 

 
  

   

   

   
 

    

 

  
    

  

   
 

   
    

 
 

 

 

  

tS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-03-26 6 (11) 

§ 43 Dnr 2018/KA0101 

Hedersplats Vetlanda 2018 
Arbetsutskottets beslut 

Bosse ”bildoktorn” Andersson tilldelas utmärkelsen Hedersplats Vetlanda 2018. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda kommun har möjlighet att varje år dela ut utmärkelsen ”Hedersplats Vetlanda” till en 
person som gjort Vetlanda känt i positiv bemärkelse eller gjort en stor insats för kommunen och 
dess invånare. Personen i fråga ska vara född i eller varit verksam länge i Vetlanda kommun. 

Beslut om tilldelning ska föregås av ett nomineringsförfarande där allmänheten har möjlighet att 
föreslå kandidater. Ansvariga för arrangemanget genomförande är Infocenter och utdelning sker i 
samband med något annat evenemang för att ge ceremonin största möjliga uppmärksamhet. 
Nomineringsförfarandet har genomförts och ett antal förslag har kommit in. 

Beslutet skickas till: 
Infocenter 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-03-26 7 (11) 

§ 44 Dnr 2018/KA0096 

Bokslutsprognos per den 28 februari 2018 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Upprättad bokslutsprognos per den 28 februari 2018 läggs till handlingarna. 

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. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Sida 
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§ 45 Dnr 2018/KA0056 

Årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun. 

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. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

 

 
  

   

   

  
 

 

  
  

 

   
 

 
  

tS Vetlanda 
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§ 46 Dnr 2018/KA0039 

Redovisning av intern kontroll 2017 – kommunikation- och 
medborgarservice samt måltidsservice 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 47 Dnr 2018/KA0039 

Intern kontrollplan 2018 – HR-kontoret, måltidsservice, 
kommunikation- och medborgarservice samt kommunkansliet 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 48 Dnr 2017/KA0272 

Informationshanteringsplaner för kommunikation- och 
medborgarservice, upphandlingsavdelningen samt 
kommunkansliet 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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

Ärendebeskrivning 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 
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