
Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 16.20 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordförande, Carina Ström bäck (S) för Martina Jansson (S), 

Lennart Lööw (S), Ceasar Friberg Jonsson (S), Carina Bardh (M), Douglas Thor 

(M), Dan Ljungström (C), Andreas Elamsson (C), Jan Johansson (VF), Lars 

Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Mikael Loberg (SD) för Björn Fälth (SD), 

Monica Samuelsson (KD) 

övriga deltagare 

ersättare 

Nils-Erik Olofsson (S), Aneth Amundsson (S), Sofie Schiller (M), Anton 

Sigfridsson (M), Daniel Berner (C), Tommy Glans (VF), Michael Hellqvist (V), 

Hans Svensson (KD), Willis Josefsson (L) 

övriga deltagare 

tjänstemän 

Magnus Färjhage kommundirektör, Kjell Gunnarsson kommunrevisionen, 
Pierre Thorell förhandlingschef § 121-123, Maria Gromer utvecklingsstrateg § 

127, Jan-Åke Johansson planchef§ 127-128, Martin Karlsson planarkitekt§ 

128 

Utses att justera Lennart Lööw (S) och Monica Samuelsson (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 121-136 

Marie Willysdotter Wennerberg 

Ordförande 

Henrik Tvarnö (S) 

Justeringsperson 

Lennart Lööw (S) och Monica 

Samuelsson (KD) 

Anslag av protokollet 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 

anslagstavla. 

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvarings plats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotoko ll 

KommunstyrelsentS Vetlanda 
Sammanträdesdatu m 

2019-10-02 

Föredragningslista 

§ 121 Utvecklingsdag med Kommunstyrelsen 

§ 122 Information från Leader Linne 

§ 123 Information om Dataskyddsförordningen (GDPR) 

§ 124 Information om Landsbygdsriksdagen 

§ 125 Bokslutsprognos per den 31 augusti 2019 

§ 126 Samverkan inom avfallsområdet 

§ 127 Aktualisering av Översiktsplan 2010 

§ 128 Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort. 

§ 129 Redovisning av delegationsbeslut 

§130 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§131 Ev. ytterligare ärenden 

§ 132 Bokslut 2018 Höglandets räddningstjänstförbund 

§ 133 Delårsbokslut 2019 Höglandets räddningstjänstförbund 

§ 134 Motion om att starta upp äldreboendet i Ramkvilla 

§ 135 Fribrev för VISAM Arena 

§ 136 Upphävande av del av vattenskyddsområde Dnr MB 

2019-1162 

2019/298 

2019/287 

2019/285 

2019/274 

2018/33 

2019/299 

2019/85 

2019/300 

2019/68 

2018/199 

2019/281 

Just sign Ut dragsbest yrkan 
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Sammant rädesprotokoll 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§ 121 

Utvecklingsdag med kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingsdag med kommunstyrelsen har hållits. Magnus Färjhage delger information om att 
diskussioner om införande av digital signering av protokoll pågår. Undersökning av 
samverkansmöjligheter mellan olika områden ska göras innan beslut fattas. 

Just sign Utd ragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

KommunstyrelsentS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§ 122 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Information om Leader Linne 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Åsa Westström, verksamhetsledare/ projektledare Leader Linne Småland, informerar om 
Leader, som är ett metodutvecklings program för landsbygden i EU med målsättningen att 

skapa en utvecklande och levande landsbygd. Finansieringen söks ur tre fonder; 
Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Projektperioden sträcker 
sig mellan 2014-2020. Ny programperiod för 2021-2028 är under planering. 

Internationella samarbetsprojekt finns i form av "Multiple use of forest", som är ett 
samarbete med Luxemburg, Portugal, Finland och Leader Västra Småland. Syftet är att bidra 

till ökat entreprenörskap runt skogens möjligheter. 
" Engine" är ett 10 dagars erfarenhetsutbyte i Skottland där man utbyter praktisk erfarenhet, 
nya ideer och kontakter. Föreningsaktiva, samhälls- och företagsentreprenörer i åldern 18-25 

år har möjlighet att söka. 

Åtta smålandskommuner ingår i föreningen; Vetlanda, Sävsjö, Alvesta, Ljungby, Markaryd, 

Värnamo, Växjö och Älmhult. I Vetlanda kommun finns 7 projekt på olika orter samt ett antal 
s.k. paraplyprojekt och drygt 2,3 miljoner kronor har hittills beviljats. Förhoppningen är att 

verksamheterna ska leva vidare i egen regi efter projektperiodens slut. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

KommunstyrelsentS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§ 123 Ärendenr KLF 2019/298 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda kommuns dataskyddsombud Erik Selander informerar om dataskyddsförordningen 

och de förtroendevaldas ansvar, informationen föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 

Information daterad 2019-09-24 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

KommunstyrelsenlS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§ 124 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Information om Landsbygdsriksdagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Kommunstyrelsen ger Cecilia Hjort Athler fortsatt stöd i arbetet med Landsbygdsriksdagen. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Hjort Athler, näringslivsutveklare, informerar om Landsbygdsriksdagen, som är Europas 

största samlingsplats för landsbygdsutveckling. Landsbygdsriksdagen har hållits sedan 1989 
och är det största evenemanget för riksorganisationen Hela Sverige ska leva. I tre dagar möts 
människor som arbetar ideellt med landsbygdsutveckling, politiker och myndigheter för att 

driva landsbygdsfrågorna framåt. 

Den 8-10 maj 2020 kommer Jönköpings län att stå för arrangemanget. På programmet står 
bl.a. seminarier, debatter och analyser. Deltagarna kommer även att få åka på 
inspirationsresor i länet för att ta del av olika exempel på lokal utveckling. Resorna är ett 
samarbete med lokala utvecklingsgrupper, kommunerna, Länsstyrelsen, Jordbruksverket och 
Region Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunstyrelsen ger Cecilia Hjort Athler fortsatt stöd i arbetet 

med Landsbygdsriksdagen. Lennart Lööw (S) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

---------------------------·-----

Beslutet skickas till 

Cecilia Hjort Athler 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdat um 

2019-10-02 

§ 125 Ärendenr KLF 2019/287 

Bokslutsprognos per den 31 augusti 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättad bokslutsprognos per den 31 augusti 2019 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förändringsarbetet och de åtgärder som sker i 

verksamheterna men ser fortsatt allvarligt på underskotten i nämnderna. 

Presidierna i de nämnder som uppvisar budgetunderskott kallas till nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen för att lämna en redogörelse över den ekonomiska situationen. 

Ärendebeskrivning 

Bokslutsprognos per den 31 augusti 2019 föreligger i bilaga. 

Ekonomikontoret visar på ett överskott, huvudsakligen lägre personalkostnader på grund av 
vakanser samt ett överskott på försäkringar. Måltidsservice prognostiserar ett överskott med 

anledning av högre intäkter än budgeterat. 

Vård- och omsorgsnämnden visar på ett underskott där insatser enligt LSS och Sol 
(socialpsykiatrin) visar en större avvikelse än tidigare. Hemtjänsten visar på ett bättre resultat 
än tidigare prognos. Avvikelsen för särskilt boende beror på nya platser som öppnats under 
våren. Underskott för korttidsvård är till största delen beroende på kostnader från regionen. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott i förhållande till budget som ligger i stort sett på 
samma nivå som föregående prognos. Detta trots att förvaltningen kraftigt minskat sina 
kostnader genom aktiva åtgärder. HVB-vården för barn och unga har minskat, istället har 
kostnaden för HVB-placeringar för vuxna ökat. Trenden där kostnaden för försörjningsstöd 

ökar visar sig även i denna prognos. 

Barn- och utbildnings nämndens prognos ligger även den på ungefär samma nivå som förra 

prognosen. Orsaken är till största del uppskattade minskade asylintäkter, högre 

skolskjuts kostnader och högre ITK-kostnader. 

Tekniska nämnden uppvisar ett överskott i förhållande till budget, bl.a. beroende på minskade 

personalkostnader och ökade intäkter vid saneringen av Skyttemossen och Himlabackarna. 

Totalt räknar nämnderna med ett underskott i förhållande till budget på -33,4 mnkr. Det 

totala beräknade årsresultatet uppgår till knappt 5,0 mnkr, vilket innebär en avvikelse från 

budget med 26,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Prognos inkl kommentarer. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprot okoll 

KommunstyrelsentS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

Förslag till beslut 

Upprättad bokslutsprognos per den 31 augusti 2019 läggs till handlingarna. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förändringsarbetet och de 
åtgärder som sker i verksamheterna men ser fortsatt allvarligt på underskotten i nämnderna. 

Carina Bardh (M) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Monica Samuelsson (KD) föreslår att presidierna i de nämnder som uppvisar 
budgetunderskott kallas till nästa sammanträde med kommunstyrelsen för att lämna en 

redogörelse över den ekonomiska situationen. 

Henrik Tvarnö (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker Monica Samuelssons förslag. 

Beslutet skickas till 

Andreas Eliasson, ekonomichef 
Samtliga nämnder 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

KommunstyrelsentS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§ 126 Ärendenr KLF 2019/285 

Samverkan inom avfallsområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Ta fram förslag på avsiktsförklaring tillsammans med KSRR om att ingå gemensam 

organisation (kommunalförbund). 

Kommundirektörerna eller motsvarande i Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge ges ansvar för 

framtagandet av avsiktsförklaring tillsammans med KSRR. 

VD och avfallsansvarig i Njudung Energi samt avfallsansvarig i Uppvidinge utses att 

tillsammans med av KSRR utsedda tjänstemän ta fram förslag till avsiktsförklaring. 

Under framtagandet rapportera till utsedd politisk styrgrupp. 

Ärendebeskrivning 

Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet beslutade Aneby, 

Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda gemensam organisation genom ett 
beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. En projektgrupp tillsattes, projektgruppen 
återrapporterar nu sitt uppdrag med förslag om att gå vidare genom framtagande av 
avsiktsförklaring med Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) för bildande av gemensamt 

kommunalförbund för avfallsverksamheten. 

Beslutsunderlag 

Presentation "Samverkan avfall Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge" 2019-09-09 

Förslag till beslut 

Ta fram förslag på avsiktsförklaring tillsammans med KSRR om att ingå gemensam 

organisation (kommunalförbund). 

Kommundirektörerna eller motsvarande i Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge ges ansvar för 

framtagandet av avsiktsförklaring tillsammans med KSRR. 

VD och avfallsansvarig i Njudung Energi samt avfallsansvarig i Uppvidinge utses att 

tillsammans med av KSRR utsedda tjänstemän ta fram förslag till avsiktsförklaring. 

Under framtagandet rapportera till utsedd politisk styrgrupp. 

Yrkanden 

Dan Ljungström (Cl, Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (Ml, Lars Brihall (VF) och Mikael Loberg 

(SD) tillstyrker förslaget. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

KommunstyrelsentS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

---~-------------------------------------

Beslutet skickas till 

Magnus Färjhage, kommundirektör 
Njudung Energi 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§ 127 Ärendenr KLF 2019/274 

Aktualisering av Översiktsplan 2010 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner genomförd aktualitetsprövning av gällande översiktsplan 2010 i 

redovisad sammanställning med kommentarer för de områden som berör 
kommunledningsförvaltningen. 

Ärende beskrivning 

Kommunledningsförvaltningen genomförde senast en aktualitetsprövning år 2016. En 
sammanställning togs då fram med kommentarer om följande delar: 

Planeringsu nderlag 

Nytillkomna, ändrade eller inaktuella planeringsunderlag/dokument. 
Förändringar av övriga förutsättningar som påverkar översiktsplanens 
ställningstagande. 

Genomförda åtgärder 

Vad som har genomförts enligt översiktsplanen. 

Översiktsplanens aktualitet 

Delar som förvaltningen anser inte är aktuella. 
Vad som har skett sedan 2010 som medför att det som anges i översiktsplanen inte 
längre är aktuellt. 

En ny aktualisering har här genomförts med berörda tjänstemän på 
kommunledningsförvaltningen. Nytillkomna kommentarer sedan senaste 
aktualitetsprövningen år 2016 är markerade med rött i framtagen sammanställning. 

Beslutsunderlag 
En sammanställning har tagits fram med kommentarer om planeringsunderlag, genomförda 
åtgärder och om Översiktsplanens aktualitet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner genomförd aktualitetsprövning av gällande översiktsplan 2010 i 

redovisad sammanställning med kommentarer för de områden som berör 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Maria Gromer, utvecklingsstrateg 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

KommunstyrelsentS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§ 128 Ärendenr KLF 2018/33 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till fördjupad översiktsplan samt tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning och att förslaget ställs ut för granskning enligt plan- och 

bygglagens bestämmelser under perioden 7 oktober - 18 november, 2019. 

Reservationer 

Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF) och Mikael Loberg (SD) reserverar sig 
muntligen mot den del av förslaget som gäller skolområde Mossgård, ny förskola i Bäckseda. 

Ärendebeskrivning 

Gällande fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort antogs 1993 och är i stora delar utbyggd. 
En ny plan behöver därför arbetas fram för att ange inriktningen för den långsiktiga mark- och 
vattenanvändningen i centralorten samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. 

Arbetet med planen har utgått från ett stort utredningsområde som innefattar Vetlanda tätort 

och dess omland. Den fördjupade översiktsplanen ska efter antagande vara vägledande för 
upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser och om rådesbestämmelser, prövning 

av bygglov samt övriga beslut som rör mark- och vattenanvändningen. 

Planförslaget ger, tillsammans med redan antagen fördjupad översiktsplan för 
centrumområdet, vägledning för hur tätorten, inklusive Bäckseda, ska utvecklas och 
identifiera sådana områden som bör avsättas för bland annat nya bostäder, verksamheter, 

service, handel och grönstruktur. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-23 
Granskningshandlingar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till fördjupad översiktsplan samt tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning och att förslaget ställs ut för granskning enligt plan- och 

bygglagens bestämmelser under perioden 7 oktober - 18 november, 2019. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M) t illstyrker förslaget. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

Jan Johansson (VF) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Fördjupad översiktsplan för 
Vetlanda tätort ställs ut för granskning med undantag av den föreslagna lokaliseringen av 

förskola i Bäckseda. 

Mikael Loberg (SO) tillstyrker Jan Johanssons yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jan Johanssons (VF) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Ja-röster för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röster för Jan Johanssons (VF) förslag. 

Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

13 



Kommunstyrelsen 

Voteringslista 

Den 2 oktober 2019, § 128 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 

Ja-röst: Arbetsutskottets förslag 

Nej-röst: Jan Johanssons (VF) yrkande 

Huvudoroo Nedla2:d röst Kontra t1ron. Nedla!!:d röst 
Ledamöter Ja Nei Ja Nei 
s Henrik Tvamö. ordf X 
s Martina Jansson 
s Lennart Lööw X 
s Caesar Friben,. Jonsson X 
M Carina Bardh X 
M Dou2:las Thor X 
C Dan Liun2:ström X 
C Andreas Elamsson X 
VF Jan Johansson X 
VF Lars Brihall X 
VF Lola Frödeben:r X 
SD Biöm Fälth 
KD Monica Samuelsson X 
Ersättare 
s Carina Strömbäck X 
s Nils-Erik Olofsson 
s Aneth Amundsson 
M Sofie Schiller 
M Anton Si2:fridsson 
C Marielle Almauist 
C Daniel Bemer 
SD Mikael Lober2: X 
VF Tommv Glans 
VF Claes Siöber2: 
V Michael Hellavist 
KD Hans Svensson 
L Willis Josefsson 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§ 129 Ärenden r KLF 2019/ 299 

Redovisning av delegationsbeslut 

Inga delegationsbeslut finns att redovisa. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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------------------------------------

Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§130 Ärendenr KLF 2019/252 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärende beskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-23. 

Just sign Utdragsbestyrka n 
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Sammanträd esprotokolI 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§131 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Gemensamt möte med kommundelsråden 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärende beskrivn i nog 
Gemensam träff med kommundels råden kommer att äga rum 22 oktober. 

Beslutet skickas till 

Kommundelsråden 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

KommunstyrelsentS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§132 Ärendenr KLF 2019/ 85 

Bokslut 2018 Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 samt godkänna överlämnad 

årsredovisning. 

Jäv 
Nils-Erik Olofsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 

Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund har fastställt årsredovisning för 2018 och 
överlämnar den för beslut om ansvarsfrihet och godkännande hos medlems-kommunerna. 

Förbundets verksamhet under 2018 präglades till stor del av den varma och mycket torra 
sommaren. Med den följde en mängd insatser för att bekämpa skogsbänder, både inom som 
utom förbundets geografiska område. I likhet med tidigare år har också mycket arbete lagts på 
rekrytering då förbundet fortsatt har haft en hög personal-omsättning. Samtidigt som ny 
personal bidrar med ett stort tillskott i verksamheten när de är på plats är processen fram till 
att de är rustade för skarp verksamhet krävande. Även under 2018 inträffade några större 

insatser vilket påverkat ekonomin. 

Årets resultat är -0,3 {0,0) mnkr. Trots att medlemskommunerna beslutat om ett extra 
medlemsbidrag uppgående till 6,3 mnkr räckte inte detta utan resultatet blev negativt . 
Förbundet har med detta resultat ett eget kapital motsvarande 8,7 mnkr vilket ger en soliditet 
på 11,8%. Med resultatet följer ett negativt balanskrav vilket ska återställas inom de närmaste 

tre åren. 

Vid sidan av de extraordinära insatserna som under 2018 kostat stora summor är en fortsatt 
stor del av förklaringen till resultatet det avtal om jour- och beredskap som slöts i slutet av 
2014 vilket innebär högre kostnader för förbundet. 

Under året har investeringsvolymen uppgått till 5,1 {4,4) mnkr. Ett större fordon har 
införskaffats under 2018. Förbundet har fortsatt en ansträngd likviditetssituation genom den 

låga resultatnivån. Detta har till del kompenserats av en lägre investeringsnivå än de senaste 

två åren. 

Beslutsunderlag 

Bokslut 2018 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

KommunstyrelsentS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets 

Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 samt godkänna överlämnad 
årsredovisning. 

----------------------·-----------------

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§ 133 Ärendenr KLF 2019/300 

Delårsbokslut 2019 Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslut per 2019-08-31 för Höglandets 

rädd n ingstjä nstförbu nd. 

Jäv 
Nils-Erik Olofsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Höglandets Räddningstjänstförbund har upprättat delårsbokslut per 2019-08-31. Under 
tidigare år har ett delårsbokslut upprättats per halvårsskiftet men på grund av nya 

redovisningsregler har tidpunkten för delårsbokslutet flyttats. 

Bakgrund, utredning och beredning av ärendet 

Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund har fastställt delårsbokslut per 2019-08-

31 och överlämnar det för godkännande hos medlemskommunerna. 

Förbundets verksamhet har under flera år bedrivits med en ekonomi där intäkterna, som 

främst består av kommunernas medlemsbidrag, inte har räckt för att täcka de kostnader man 
haft. Detta har medfört att medlemskommunerna, som är Nässjö och Vetlanda, fått gå in och 
täcka upp befarade underskott med extra medlemsbidrag. För 2019 ser situationen liknande 
ut. I delårsbokslutet redovisas ett resultat som uppgår till -3, 1 mnkr per 2019-08-31. Under 
resterande del av året ser läget ut att förbättras något vilket innebär att prognosen för helåret 

uppgår till -2,5 mnkr. 

Det som lyfts fram som det stora fokusområdet att arbeta med är då naturligtvis förbundets 
ekonomi. Förbundet pekar på flera åtgärder som genomförts för att få bättre balans i 
ekonomin. Som främsta orsak till den negativa prognosen framhålls kostnader för jour- och 
beredskapsavtalet i AB2014 som inte kompenserats fullt ut. Vid sidan av de rena 

ekonomifrågorna är kompetensförsörjningen ett ytterligare område av stor vikt. 

Jämfört med föregående sommar har denna sommar varit bättre ur verksamhets-synpunkt. 
Större händelser i vårt eget område har uteblivit men förbundet har varit aktivt under 

händelser i andra kommuner. 

Av förbundets budgeterade investeringar som uppgår till 7,4 mnkr har enbart en mindre del 
genomförts per delårsbokslutet. Totalt uppgår de hittills genomförda investeringarna till 0,7 
mnkr vilket innebär att stor del av investeringarna kommer att ske senare. 

I planen ligger ett större fordon under 2019 där budget uppgår till 4,1 mnkr. Investeringar i 

mindre fordon är också budgeterade men inte genomförda till beloppet 2,1 mnkr. 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

Ekonomi/finansiering 

För att undvika ett negativt balanskravsresultat för helåret 2019 kommer med stor 

sannolikhet extra medlemsbidrag att behövas. Fortsatt uppföljning och dialog mellan 
förbundet och medlems kommunerna är av stor vikt under resterande del av året. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut 2019-08-31 
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Sammanträd esprotokolI 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§ 134 Ärendenr KLF 2019/68 

Motion om att starta upp äldreboendet i Ramkvilla 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen är besvarad. 

Reservationer 

Jan Johansson (VF, Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF) och Mikael Loberg (SO) reserverar sig 

mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda Framåtanda föreslår i sin motion att kommunen upptar förhandlingar med 
fastighetsägaren till Ramkvilla Hotell (tidigare Dalbo servicehus) om att antingen köpa eller 
förhyra anläggningen för att därigenom skapa möjligheter för äldreboende i Ramkvilla. 

Förslaget utgör samtidigt en efterlängtad och angelägen landsbygdsatsning. 

Vård- och omsorgsförvaltningen fick under våren 2019 uppdrag av vård- och 
omsorgsnämnden att revidera Äldreomsorgsplanen inklusive lokalisering, kalkyl och planering 
av det framtida behovet av särskilda boendeplatser. Äldreomsorgsplanen gäller till och med år 
2030. 

Förvaltningen kommer under 2019 därmed att utreda behovet av framtida 
boendeplatser. För att trygga vården för kommunens äldre kommer aspekter kring 
ekonomi, lokaler, nybyggnation, personalförsörjning och alternativa lösningar att 
övervägas. Vad gäller Ramkvilla Hotell påtalas även möjligheten att bedriva äldreomsorg i 
privat regi. 

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsnämndens beslut den 23 maj 2019, § 95. 

Motion av Vetlanda Framåtanda daterad 2019-02-04 

Förslag till beslut 

Motionen är besvarad. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C) och Monica Samuelsson (KO) 

tillstyrker förslaget. 

Jan Johansson (VF) yrkar att motionen tillstyrks. 
Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF) och Mikael Loberg (SO) tillstyrker Jan Johanssons 

yrkande. 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jan Johanssons (VF) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Ja-röster för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röster för Jan Johanssons (VF) förslag. 

Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Vetlanda Framåtanda 
Vård- och omsorgsnämnden 
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Kommunstyrelsen 

Voteringslista 

Den 2 oktober 2019, § 134 

Motion om att starta upp äldreboende i Ramkvilla 

Ja-röst: Arbetsutskottets förslag 

Nej-röst: Jan Johanssons (VF) yrkande 

Huvudoroo NedlaPd röst Kontra t1ron. N edlat!d röst 
Ledamöter Ja Nei Ja Nei 
s Henrik Tvamö. ordf X 
s Martina Jansson 
s Lennart Lööw 

Caesar Fribern Jonsson 
Carina Bardh 

X 
s X 
M X 
M Dou2:las Thor X 
C Dan Liwwström X 
C Andreas Elamsson X 
VF Jan Johansson X 
VF Lars Brihall X 
VF Lola Frödebern X 
SD Biörn Fälth 
KD Monica Samuelsson X 
Ersättare 
s Carina Strömbäck X 
s Nils-Erik Olofsson 
s Aneth Arnundsson 
M Sofie Schiller 
M Anton Si2:fridsson 
C Marielle Almauist 
C Daniel Bemer 
SD Mikael Lobern· X 
VF Tommv Glans 
VF Claes Siöben:r 
V Michael Hellavist 
KD Hans Svensson 
L Willis Josefsson 
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Sammanträdesprotokoll 

KommunstyrelsentS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§ 135 Ärendenr KLF 2018/199 

Fribrev för VISAM Arena 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Vetlanda kommun ställer sig bakom förslag till kommungemensamt fribrev angående 

projektet VISAM Arena. 

Ärendebeskrivning 

Fribrevet avser innovationer och kommersialiserbara vård- och omsorgs relaterade varor och 
tjänster som medarbetare inom Jönköpings läns 13 kommuner utvecklar med stöd av 

projektet VISAM Arena. 

Innovatören kommer med sin ide till VISAM Arena som privatperson men också som anställd i 
någon kommun i Jönköpings län. Innovatören uppmanas att driva sitt projekt på fritid. 

Innovatören äger rätt att utan anställande kommuns tillåtelse eller inblandning, sälja eller 

överlåta sin ide eller dess utvecklade form till tredje part. 

Kommunerna i Jönköpings län avsäger sig alla framtida anspråk på ide eller kommersialiserad 

produkt som utvecklats inom ramen för VISAM Arena vilket ägs och drivs av Alm i 
Företagspartner i Jönköping AB. Kommunerna i Jönköpings län kommer inte att kräva 

ekonomisk ersättning eller hävda rätt till någon form av ägande. 

Hittills har fem av kommunerna skickat in beslutsunderlag till Region Jönköpings län. 

BesI utsunderlag 

Missiv från Region Jönköpings län avseende Frihet för projektet VISAM Arena daterat 

2018-06-20. 

Kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena daterat 2018-05-18. 

Förslag till beslut 

Vetlanda kommun ställer sig bakom förslag till kommungemensamt fribrev angående 

projektet VISAM Arena. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M) och Mikael Loberg (SO) tillstyrker förslaget. 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

§ 136 Ärendenr KLF 2019/281 

Upphävande av del av vattenskyddsområde, dnr MB 2019-1162 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Gettinge 

vattenskyddsområde i enlighet med ansökan. 

Ärendebeskrivning 

Njudung Energi AB har ansökt om att upphäva Gettinge vattenskyddsområde med tillhörande 
vattenskyddsföreskrifter. Gettinge och Upplanda har gemensamma föreskrifter och ett 

upphävande av delen Gettinge innebär att det geografiska området tas bort, i övrigt ändras 

inget i föreskrifterna. 

Ärende är kommunicerat med Sveriges geologiska undersökning, som valt att avstå från att 

lämna yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnämnden 2019-09-03 § 212 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Gettinge 

vattenskyddsområde i enlighet med ansökan. 
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