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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-16.00

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Helena Stålhammar (C),
Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M), Ingemar Sturesson (KD,
Björn Fälth (SD) och Carina Strömbäck (V).

Tjänstgörande
ersättare

Anders Gustavsson (VF)
Tommy Glans (VF)

Ersättare

Lennart Lööw (S), Henrik Freij (M), Arne Larsson (SD), Rune Solid (L)
och Almuth Holmqvist (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Joakim Öhman (§ 131), Fredrik Arvidsson (§ 131),
Gunnar Elmeke (§ 131-134), Andreas Eliasson (§ 131-140),
Christina Carlson (§ 131-135), Jan-Åke Johansson (§ 131-134) och
Sofie Andersson (§ 132-136).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Jan Johansson (VF) och Björn Fälth (SD)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 131-142

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Jan Johansson

Björn Fälth

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-10-04

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2016/KA0067

Redovisning skolrenoveringar
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har uppdraget att kontinuerligt informera kommunstyrelsen om de
pågående skolrenoveringsprojekten avseende Mogärdeskolan, Whitalaskolan och
Landsbro skola.
Mogärdeskolan
Den preliminära budgeten uppgick till 70 mnkr men efter upphandling av entreprenaden
visade det sig att kostnaden kommer att uppgå till 77 mnkr. Nässjö Bygg är anlitad som
entreprenör och igångsättningsbeslut fattades i juni. Härefter följer en beskrivning av
projektet i bilder samt en tidsplan. Hela skolan beräknas vara klar i slutet av 2019.
Whitalaskolan
Byggstart är planerad till 2:a kvartalet 2018. Det är nu fastlagt hur ytorna ska disponeras.
Detaljprojektering ska vara klar i januari 2018. Den nya huskroppen ska vara färdigställd i
slutet av 2019 och hela Whitalaskolan klar i slutet av 2020. Även denna del av projektet
presenteras i bilder.
Landsbro skola
Projektering påbörjas våren 2018 med byggstart hösten 2018. Hela skolan ska vara klar
till höstterminen 2020.
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Dnr 2017/KA0300

Modell för kommunledningsförvaltningens process – mål, budget
och verksamhetsplanering
Kommunstyrelsens beslut
Föreliggande modell för att stärka kommunstyrelsens roll i det systematiska kvalitetsoch förbättringsarbetet gällande kommunledningsförvaltningen antas genom att uppdra
till förvaltningen att planera för genomförande av en analysdag för kommunstyrelsens
ledamöter den 1 november 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har under flera år haft ambitionen att arbeta
systematiskt med mål- och kvalitetsstyrning samt med verksamhetsutveckling. Sedan en
tid har det också funnits tankar på vilken roll kommunstyrelsen ska ha i detta arbete.
Ledning, styrning och mål är centralt i ett utvecklingsarbete och kommunstyrelsen har
därför en viktig roll i förvaltningens kvalitetsarbete.
Förslaget med en analysdag syftar till att skapa en större samsyn mellan profession,
ledning och politik. Ett förslag till modell för hur analysdagen ska genomföras föreligger i
bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Föreliggande modell för att stärka kommunstyrelsens roll i det systematiska kvalitetsoch förbättringsarbetet gällande kommunledningsförvaltningen antas genom att uppdra
till förvaltningen att planera för genomförande av en analysdag för kommunstyrelsens
ledamöter den 1 november 2017.

Beslutet skickas till:
Maria Gromer
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Dnr 2017/KA0314

Ny delegationsordning i personalfrågor
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till ny delegationsordning för personalfrågor inom
kommunledningsförvaltningen godkänns.
Ärendebeskrivning
I samband med att Bemanningscenter överfördes till HR-kontoret inom
kommunledningsförvaltningen uppstod behov av att se över delegationsordningen för
personalfrågor. Syftet med översynen var att säkerställa att delegationsordningen svarar
mot de behov av beslutsmandat som finns inom kommunen.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Att föreslå kommunstyrelsen att fastslå förslaget till ny delegationsordning för
personalfrågor inom kommunledningsförvaltningen.

Beslutet skickas till:
Personal- och organisationsutskottet
Kommunchef
HR-kontoret
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2017/KA0301

Yttrande över delbetänkande ”Detaljplanekravet” (SOU 2017:64)
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun yttrar sig i enlighet med vad som framgår under rubriken
”förvaltningarnas ståndpunkt” i tjänsteskrivelse daterad 2017-09-14.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har beretts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet
”Detaljplanekravet” (SOU 2017:64) senast den 31 oktober 2017. En sammanfattning av
utredningen föreligger i bilaga.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Huvudfrågan i delbetänkandet är förslag till begränsningar i kravet på att kommunerna i
vissa fall måste göra en detaljplan och förslag hur angränsande lagstiftning kan utformas
i anslutning till dessa begränsningar.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun yttrar sig i enlighet med vad som framgår under rubriken
”förvaltningarnas ståndpunkt” i tjänsteskrivelse daterad 2017-09-14.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C),
Björn Fälth (SD), Anders Gustavsson (VF), Carina Strömbäck (V) och Tommy Glans (VF)
tillstyrker arbetstutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret
Miljö- och byggförvaltningen
Näringsdepartementet
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Dnr 2017/KA0302

Bokslutsprognos per den 31 augusti 2017
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 31 augusti 2017 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 augusti 2017 föreligger i bilaga.
Ekonomikontoret redovisar ett överskott främst till följd av lägre försäkringspremier och
en vakans på kontoret. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar större statliga
intäkter än tidigare, samtidigt har man en del obehöriga lärare, vilket också genererar
överskott. Vård- och omsorgsnämnden har ökade kostnader för externa placeringar
samtidigt som man har minskade intäkter från försäkringskassan när det gäller LSSärenden. Socialnämnden har ökade kostnader för placering av barn- och unga men å
andra sidan minskade extrakostnader för hyrpersonal. Totalt prognostiserar nämnderna
ett överskridande med 8 mnkr och det beräknade årsresultatet uppgår till 12 mnkr,
vilket är en budgetavvikelse med -471 tkr.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till totalt 119,7 mnkr.
Arbetsutskottets förslag n
Upprättad bokslutsprognos per den 31 augusti 2017 läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer
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Dnr 2017/KA0266

Bidragsansökan – Vetlanda Motorsällskap
Kommunstyrelsens beslut
Ett ettårigt omställningsbidrag om 200 tkr till föreningen Vetlanda Motorsällskap
godkänns mot bakgrund av inkommen skrivelse. Bidragets syfte är att medverka till att
föreningen inför säsongen 2018 anpassar verksamheten till att vara långsiktigt
ekonomiskt hållbar.
Kommunledningen får uppdraget att föra en dialog med föreningen om former för
motprestationer, exempelvis i samband med marknadsföringsinsatser.
Beslutet finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för
kommunstyrelsens oförutsedda behov 2017.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Motorsällskap har lämnat in en bidragsansökan där man framför önskemål om
ett utökat kommunalt bidrag på 200 000 kr till säsongen 2018, bilaga.
Ett antal besparingsåtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att stärka ekonomin
och budgeten inför nästa säsong. Dessvärre har såväl publikintäkter som
sponsorintäkter minskat under senare tid och nästa säsong kommer tv-sändningarna
utebli och därmed den intäkten.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår följande:
Ett ettårigt omställningsbidrag om 200 tkr till föreningen Vetlanda Motorsällskap
godkänns mot bakgrund av inkommen skrivelse. Bidragets syfte är att medverka till att
föreningen inför säsongen 2018 anpassar verksamheten till att vara långsiktigt
ekonomiskt hållbar.
Kommunledningen får uppdraget att föra en dialog med föreningen om former för
motprestationer, exempelvis i samband med marknadsföringsinsatser.
Beslutet finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för
kommunstyrelsens oförutsedda behov 2017.
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Anders Bengtsson (M), Nils-Erik Olofsson (S),
Björn Fälth (SD), Tommy Glans (VF), Ingemar Sturesson (KD), Anders Gustavsson (VF),
Carina Bardh (M) och Carina Strömbäck (V) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till:
Vetlanda Motorsällskap, Magnus Färjhage
Margareta Darell, Ekonomikontoret
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Dnr 2017/KA0290

Budget 2018, inklusive tjänsteprislista samt verksamhetsplan
2019-2020 – Höglandets kommunalförbund (HKF)
Kommunstyrelsens beslut
Budget och verksamhetsplan för Höglandets kommunalförbund perioden 2018-2020
godkänns.
Ärendebeskrivning
Budget 2018 samt verksamhetsplan 2019-2020 för Höglandets kommunalförbund
föreligger i bilaga.
Kommunalförbundets direktion har fattat ett principbeslut att anta verksamhetsplan
och budget för 2018-2020 och överlämnat materialet för godkännande hos
medlemskommunerna.
Verksamhetsplanen är indelad i fyra delar. Allmän verksamhet och kansli, Höglandets
familjerätt, Höglandets IT och Kompetens.
Allmän verksamhet kostar Vetlanda kommun 522 tkr.
Höglandets familjerätt ska arbeta med fortsatt verksamhetsutveckling och utveckla
samarbetet med andra kommuner och tingsrätten, Vetlandas kostnad blir 1 401 tkr.
Verksamhetsområdet Kompetens arbetar med att stärka kompetensutvecklingen på
Höglandet genom ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet och god tillgänglighet.
Bland annat jobbar man med teknikcollege, vård- och omsorgscollege, kommunal
vuxenutbildning och utbildning på eftergymnasial nivå. Vetlandas kostnad för detta
område uppgår till 343 tkr.
Höglandets IT ansvarar för drift och support av IT-tjänster. Totalt omfattas 30 500
användare inom Höglandet. Ett antal utvecklingsområden har identifierats för nästa
verksamhetsår. Finansiering sker av medlemskommunerna genom en tjänstekatalog,
vilket innebär att kostnaderna på respektive kommun beror på volymen och vilka
tjänster som avropas. Totalt för alla medlemskommuner budgeteras IT-verksamheten till
107 680 tkr.
Revisionen kostar för Vetlandas del 46 tkr.
Investeringarna i inom IT-området beräknas uppgå till 30 mnkr. Det sammanlagda
beloppet exklusive Höglandets IT blir för Vetlanda kommuns del år 2018 2 312 tkr.
Beredningsbeslut
Direktionen för Höglandets kommunalförbund 2017-08-24, § 33.
Arbetsutskottets förslag
Budget och verksamhetsplan för Höglandets kommunalförbund perioden 2018-2020
godkänns.
-------------------------------Beslutet skickas till: Höglandets kommunalförbund, Ekonomikontoret
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Dnr 2017/KA0124

Dalbo
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-12 att ”vård- och omsorgsnämnden
får komma in med en begäran om att kommunen undersöker möjligheten att förvärva
fastigheten för att klara nämndens totala lokalförsörjning inom de olika
verksamheterna”. Den fastighet som avses är Dalbo, tidigare äldreboende i Ramkvilla
och Carina Bardh (M) frågar var ärendet ligger idag? Svaret är att en bedömning pågår
inom vård- och omsorgsnämnd och förvaltning om vilket behov som eventuellt kan
tillgodoses med lokalerna i Dalbo. Någon begäran har ännu inte kommit in till
kommunstyrelsen. Kommunens hyresavtal avseende Dalbo löper ut vid kommande
årsskiftet och en bedömning bör göras om kommunen har behov av Dalbo på längre sikt.
Under våren 2017 gjorde nämnden en bedömning som innebar att man i dagsläget inte
såg någon möjlighet att starta upp verksamhet på Dalbo. Dessutom saknas ekonomiska
resurser.
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Dnr

Anmälan om utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-11.
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Länsstyrelsen Skåne: Beslut om tillstånd till kameraövervakning – Lunds
universitet, avdelningen för teknisk vattenresurslära
Dnr 2017/KA0110
b) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd till kameraövervakning –
Jordbruksverket
Dnr 2017/KA0249
c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till ny belysning i och på Korsberga
kyrka, Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0285
d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till total omläggning av taket på
Södra Solberga kyrka, Vetlandakommun
Dnr 2017/KA0286
e) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen
(SFS 2010:1622) i Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0268
f) Sammanträdesprotokoll från Witalabostäder AB 2017-08-31
g) Sammanträdesprotokoll från Vetlanda Industrilokaler 2017-08-25
h) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till putsarbeten på tornet till Korsberga
kyrka, Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0292
i) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till konservering av kalkstensportaler på
Vetlanda kyrka, Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0293
j) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om
förläggning av kabel mellan Toljavägen 12 och Tolja 15 i Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0294
k) Region Jönköpings län: Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
2017-09-07
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Dnr 2017/KA0304

Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och arbetsutskottet
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2018.
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
arbetsutskottet föreligger i bilaga.
Arbetstutskottets förslag
Upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
godkänns.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2018.

Beslutet skickas till:
Vetlanda.se

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 142

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-04

13 (14)

Dnr 2017/KA0229

Finansiering av fördjupad uppföljning av volym- och
kostnadsutveckling inom hemsjukvården
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1.

2.

3.

Befintligt avtal mellan landstinget (nuvarande Region Jönköpings län) och
kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldigheten att erbjuda hälso- och
sjukvård i ordinärt boende, sägs upp för omförhandling.
Den fördjupade uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom
hemsjukvården genomförs med utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning som
antogs av PKS den 11 maj 2017.
Kommunernas finansiering av den fördjupade uppföljningen av volym- och
kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker inom ramen för kommunal
utveckling.

Ärendebeskrivning
De avtal som upprättades mellan kommunerna i länet och landstinget (numera Region
Jönköpings län) i samband med skatteväxling och överföringen av hemsjukvården från
landstinget till kommunerna, löper ut 2018-12-31. Kostnaderna har inom olika områden
ökat mer än vad som förespåddes när kommunerna tog över ansvaret för
verksamheten. Utredningen syftar till att se över möjliga förändringar i arbetssätt och
ansvarsfördelning, till exempel kring tröskelprincipens tillämpning för att minska
samhällstotala kostnader inom området. Uppföljningen finansieras inom ramen för
kommunal utveckling.
Beredningsbeslut
Primärkommunalt samverkansorgan 2017-05-11 och 2017-09-07.
Vård- och omsorgsnämnden § 129/17.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1.

2.

3.

Befintligt avtal mellan landstinget (nuvarande Region Jönköpings län) och
kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldigheten att erbjuda hälso- och
sjukvård i ordinärt boende, sägs upp för omförhandling.
Den fördjupade uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom
hemsjukvården genomförs med utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning som
antogs av PKS den 11 maj 2017.
Kommunernas finansiering av den fördjupade uppföljningen av volym- och
kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker inom ramen för kommunal
utveckling.
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Dnr 2017/KA0229

Yrkanden
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län
Vård- och omsorgsnämnden
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