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§ 75

Ärendenr KLF 2020/153

Information om kommande medborgarlöfte 2020-2021
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Paula Claesson, Höglandets räddningstjänstförbund, informerar om kommande
medborgarlöfte.
Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften är en utveckling av
dagens samverkansöverenskommelser och är en del av polismyndighetens styrmodell. Den
lokala lägesbilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen ska arbeta med.
Löftena handlar om vilka områden polis och kommun ska lägga fokus på i det förebyggande
arbetet under aktuell period. Till löftena kopplas konkreta aktiviteter som kommun och polis
tillsammans kommit överens om att genomföra för att öka tryggheten och minska
brottsligheten.
Medborgarlöften fokuserar på den lokala lägesbilden och på sådant som de som bor och
verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Löftena har
bland annat tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare.
Medborgarlöftena kommer att följas upp kontinuerligt och presenteras på polisens webbplats,
polisen.se. Efter en årlig översyn kan löftena komma att revideras och anpassas till en
förändrad lägesbild.
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§ 76

Ärendenr KLF 2020/151

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten
avseende Ramkvilla
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utöka Vetlanda kommuns verksamhetsområde i
Ramkvilla för vatten och spillvatten enligt förslaget.

Ärendebeskrivning
Enligt vattentjänstlagen bedrivs kommunala vattentjänster där kommunen gör
bedömningen att detta behövs antingen för människors hälsa eller för miljön. Det är den
6 § i Lagen om allmänna vattentjänster som reglerar detta.
6 § ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen
1.

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och

2.

se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning”.

Inom området vid Ramkvilla, bilaga 1 och 2, är hela området och samtliga fastigheter
kopplat till en gemensam anläggning som sedan har en förbindelsepunkt upprättad mot
det kommunala nätet. Denna anläggning har byggts och ägs av en ekonomiska förening.
Vid samband med byggnation skrevs ett avtal mellan föreningen och Njudung Energi att
då det rör sig om bebyggelse i ett större sammanhang så kommer området att bli till ett
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Därför byggdes den gemensamma
anläggningen med samma standard som Njudung Energi bygger ledningsnät med
normalt. Vid ett fastställande av verksamhetsområde kommer Njudung Energi att köpa
aktuellt nät för en krona och inga befintligt påkopplade fastighetsägare kommer behöva
erlägga anslutningsavgift. Vid ett övertagande kommer brukningsavgift erläggas enligt
aktuell taxa och de allmänna bestämmelserna i ABVA gäller. Samråd har förts skriftligt
och inga inkomna synpunkter från berörda fastighetsägare har inkommit.

Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB § 26/20
Tjänsteskrivelse 2020-02-21
Bilagorna 1 och 2

Just sign

Utdragsbestyrkan

4

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2020-05-11

§ 77

Ärendenr KLF 2020/151

Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp avseende
Himlabackarna etapp 3
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utöka Vetlanda kommuns verksamhetsområde i
Vetlanda för vatten och avlopp enligt förslaget.

Ärendebeskrivning
Enligt vattentjänstlagen bedrivs kommunala vattentjänster där kommunen gör
bedömningen att detta behövs antingen för människors hälsa eller för miljön. Det är den
6 § i Lagen om allmänna vattentjänster som reglerar detta.
6 § ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen
1.

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och

2.

se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning”.

Inom området vid Himlabackarna tog kommunfullmäktige beslut om detaljplan
2018-09-19 och i samband med detta beskrevs att samtliga berörda fastigheter ska ingå
i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Dock är det i den aktuella detaljplanen två
befintliga fastigheter med befintliga byggnader. Vid verksamhetsområde inom
detaljplan tas anslutningsavgifter ut av obebodda fastigheter och bedömningen görs på
lång sikt och tar inte ställning till nuvarande ägares användning av fastigheten. Samtliga
fastigheter inom verksamhetsområde kommer faktureras anslutningsavgift enligt
aktuell taxa. Det aktuella området som berörs och vilka fastigheter syns på bilaga 3 och
4. Samråd har förts skriftligt och bifogas som bilaga 5 och 6.

Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB § 27/20
Tjänsteskrivelse 2020-02-21
Bilagor 3-6
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§ 78

Ärendenr KLF 2020/147

Detaljplan för Värmunderyd 1:1, västra industriområdet,
Ekenässjön, Vetlanda kommun
Arbetsutskottets beslut
Planuppdrag från 2010, kommunstyrelsens arbetsutskott § 106/2010 återkallas och ärendet
TK 2010/51 avslutas.
Tekniska kontoret får i uppdrag att genom utökat förfarande upprätta detaljplan för delar av
fastigheterna Värmunderyd 1:1, Föreda 4:8 och Föreda 1:18 enligt intentionerna i
översiktsplanen.

Ärendebeskrivning
Uppdraget gäller del av fastigheterna Värmunderyd 1:1, Föreda 4:8 och Föreda 1:18. Samtliga
ägs idag av kommunen. Området består till större delen av barrskog, sly och torv och har inga
särskilda naturvärden. Det finns en välanvänd naturstig, vilken många använder för att ta sig
till och från arbetet. Användningen av stigen förväntas öka i och med planläggningen av fler
arbetsplatser, varvid stigen och dess kringliggande natur ska bevaras.
Området är sedan tidigare utpekat som industriområde i både översiktsplan och fördjupad
översiktsplan för Ekenässjön tätort, men omfattas inte idag av en befintlig detaljplan.
Den samlade bedömningen är att förnya planuppdraget för Värmunderyd 1:1 och gå från
standardförfarande till ett utökat sådant. I samband med detaljplaneläggning behöver ett
flertal frågor utredas för att säkerställa lämpligheten med hänsyn till bland annat potentiella
fornlämningar, geoteknik och en ny dragning av ett vattendrag. Slutligen kan det även i
framtiden bli ett industrispår för godsändamål i området, vilket ytterligare bidrar till planens
komplexitet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-21

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Carina Bardh (M) och
Dan Ljungström (C) tillstyrker upprättat förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
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§ 79

Ärendenr KLF 2020/138

Årsredovisning 2019 - Höglandsförbundet
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan yttrande på grund av jäv.

Ärendebeskrivning
Höglandsförbundets direktion har fastställt årsredovisning för 2019 och överlämnar den för
beslut om ansvarsfrihet hos medlemskommunerna. Förbundet redovisar för år 2019 ett
resultat som uppgår till 1,1 mnkr. I likhet med de senaste två åren har prognoserna pekat på
ett större överskott som främst uppstått inom Höglandets IT:s verksamhetsområde varför
förbundet i samråd med medlemskommunerna tagit beslutet att för 2019 återbetala totalt
11,8 mnkr till medlemmarna i förhållande till köpt tjänstevolym vilket har skett under
innevarande bokföringsår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-06
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Granskningsrapport 2019
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§ 80

Ärendenr KLF 2020/95

Årsredovisning 2019 - Höglandets samordningsförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets
Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Jäv
Carina Bardh (M)

Ärendebeskrivning
Höglandets Samordningsförbund avlämnar härmed årsredovisning för förbundets
verksamhetsår 2019.
Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. Insatserna inom den
finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra
förvärvsarbete.
Största delen av verksamheten består liksom tidigare år av ersättning till kommunerna för
jobbcoacher inom projektet Supported Employment, SE-fortsättning. Inom projektet har
under 2019, 80 kvinnor och 100 män varit inskrivna. Resultatet är att ett antal personer som
varit inskrivna i projektet kunnat avslutas då de fått arbete eller gått vidare till studier.
Kostnaden för coacher och handledning inom projektet uppgår under 2019 till 3,8 mnkr.
Andra exempel på verksamheter där man bidragit till finansiering är Projekt IT-spåret (hjälpa
unga personer med Aspergers syndrom närmare arbetsmarknaden genom satsning på
IT-utbildning) vilket under året kostat 1,1 mnkr och Uppdrag Samverkan (utveckla samverkan
mellan olika aktörer) kostnad 0,9 mnkr.
Förbundets intäkter var under 2019 6,4 mnkr vilka till uteslutande delen bestod av bidrag från
medlemmarna. Kostnaderna under året uppgick till 6,6 mnkr vilket innebär att årets resultat
blev -0,2 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-06
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Revisionsbiträdesrapport 2019
Bilaga 1 och 2
---------------------------------------Just sign
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§ 81

Ärendenr KLF 2020/91

Årsredovisning 2019 - Höglandets räddningstjänstförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets
räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 samt godkänna överlämnad
årsredovisning

Ärendebeskrivning
Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund har fastställt årsredovisning för 2019 och
överlämnar den för beslut om ansvarsfrihet och godkännande hos medlemskommunerna.
Under 2019 skedde en försämring av det säkerhetspolitiska läget i Sverige vilket har medfört
att förbundet har behövt återuppta planeringen av civilt försvar på en högre nivå än under
tidigare år. Alla kommuner behöver påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs
för verksamheten vid förhöjd beredskap.
Ett nytt försök genomfördes under året för att upphandla sotningsverksamhet vilken återigen
överklagades. Konsekvensen blev att Höglandets räddningstjänstförbund var tvungna att börja
bedriva sotningsverksamheten i egen regi. Denna uppgift har varit krävande men fungerar
ändå efter omständigheterna väl.
Ekonomin har varit i fokus även under 2019 och arbetet med att få en ekonomi i balans är
ständigt pågående.
Årets resultat är 0,4 mnkr. Inför ett konstaterat underskott för 2019 har förbundets båda
medlemskommuner beslutat om att skjuta till ett extra medlemsbidrag för att täcka
underskottet. Samtidigt fanns ett negativt balanskravsresultat från föregående år att
återställa, vilket med det extra medlemsbidraget har skett. Efter att medlemskommunerna
beslutat om ett extra medlemsbidrag uppgående till 4,1 mnkr nåddes ett positivt resultat för
bokslutsåret. Vetlanda kommuns andel av det extra medlemsbidraget uppgick till 1,9 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-06
Höglandets räddningstjänstförbund § 2/20
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Granskningsrapport 2019
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§ 82

Ärendenr KLF 2020/62

Motion om att ”Föreningar, kyrkor, studieförbund, politiker
och samhället i stort, samverkar i hälsofrämjande åtgärder för
en åldrande befolkning”
Arbetsutskottets beslut
Motionen remitteras till kommunkansliet för yttrande.

Ärendebeskrivning
Den 17 februari 2020 lämnade Rune Solid (L) in en motion om att föreningar, kyrkor,
studieförbund, politiker och samhället i stort, samverkar i hälsofrämjande åtgärder för en
åldrande befolkning och med förslaget att kommunfullmäktiges politiker, tillsammans med
projektledare, bygdens tidningar och övriga som nämns här ovan, visar på möjligheter till
gemensamma promenader runt om i hela kommunen.

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen remitteras till kommunkansliet för yttrande.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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§ 83

Ärendenr KLF 2020/66

Motion om att relevant budgetram tilldelas nämnderna
Arbetsutskottets beslut
Motionen remitteras till kommunkansliet för yttrande.

Ärendebeskrivning
Den 22 februari 2020 lämnade Rune Solid (L) in en motion om relevant budgetram till
nämnderna och med förslaget att budgetberedningen i sitt arbete inför 2021 jobbar för en
relevant budget för vård- och omsorgsnämnden.
Motionären skriver bland annat att sedan 2014 har vård- och omsorgsnämnden brottats med
en otillräcklig budgetram. Därav röda siffror varje år. Det skapar en stämning av otillräcklighet
hos personal och chefer. Kostnaden för omsorgen av våra äldre kommer att stiga kraftigt.
Inom några år är vi dubbelt så många 85-åringar. Vår kommun är i likhet med de flesta i landet
beroende av de väldfärdsmiljoner som är utlovade.

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen remitteras till kommunkansliet för yttrande.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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