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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-16.05

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Dan Ljungström (C),
Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M), Björn Fälth (SD) och
Carina Strömbäck (V).

Tjänstgörande
ersättare

Andreas Elamsson (C) och Hans Svensson (KD)

Ersättare

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

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Sven-Åke Karlsson (§ 144-148), Rikard Lehmann (§144-147),
Christina Carlson, Peter Lundgren (§ 144-147) och Andreas Eliasson (§ 147-158).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Lola Frödeberg (VF) och Carina Strömbäck (V)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 144-158

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Lola Frödeberg

Anslag/bevis

Carina Strömbäck

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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2017-11-01

Datum för anslagets
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Kristina Odelberg
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Dnr 2017/KA0361

Information om Nuvab och Näringslivets hus
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Nuvab överväger att förvärva Östanå värdshus och på det sättet skapa ett ”Näringslivets
hus” avsett för konferensverksamhet, kontorshotell, restaurang m.m. För närvarande
inhämtas företagsidéer från tänkbara entreprenörer. Kommunens roll skulle inte vara
större än övriga delägares. Den ekonomiska frågan är inte löst. Ärendet har behandlats i
Nuvabs styrelse men inga beslut är ännu fattade. Det är viktigt att tillämpa
marknadsmässiga villkor för en eventuell entreprenör.
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Dnr 2017/KA0100

Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län
2017-2021
Kommunstyrelsens beslut
Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021
godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021
föreligger i bilaga.
Insikt/Utsikts styrgrupp har godkänt handlingsplanen efter genomförd remissprocess.
Dokumentet har därefter översänts till kommunerna för slutgiltigt godkännande.
Syftet med handlingsplanen är att skapa ett effektivt, strategiskt och långsiktigt
ANDT-förebyggande arbete i hela länet samt att stärka samverkan och samordningen
mellan de aktörer i länet som arbetar med ANDT. Handlingsplanen ska vidare vara ett
stöd för framtagande av kommunala alkohol-och drogpolitiska program. Vetlanda
kommunstyrelse beslutade i juni 2017 att godkänna ett upprättat förslag till yttrande
och i den slutliga versionen har hänsyn tagits till socialförvaltningens invändningar
genom att ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunerna har förtydligats på de
punkter i handlingsplanen där det fanns behov av detta.
Arbetsutskottets förslag
Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021
godkänns.

Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län
Paula Claesson
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Dnr 2017/KA0347

Yttrande över ”Så stärker vi den personliga integriteten”
(SOU 2017:52)
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande daterat 2017-10-10 godkänns.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har fått möjlighet att som en av 30 kommuner yttra sig över
”Så stärker vi den personliga integriteten” (SOU 2017:52) senast den 2017-11-10. Förslag
till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande daterat 2017-10-10 godkänns.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Justitiedepartementet
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Dnr 2017/KA0279

”Inspel” till Region Jönköpings län angående yttrande över
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till ”inspel” till Region Jönköpings län gällande yttrande över nationell
plan för transportsystemet 2018-2029 godkänns.
Vetlanda kommun kan därutöver komma att yttra sig direkt till Näringsdepartementet
över den nationella planen senast den 30 november 2017.
Ärendet återkommer till kommunstyrelsen i december.
Ärendebeskrivning
Trafikverket har den 31 augusti 2017 skickat ut ett förslag till nationell plan för
transportsystemet för perioden 2018-2029 på remiss. Region Jönköpings län kommer att
avge ett yttrande med ambitionen att spegla länets synpunkter på förslaget. Region
Jönköpings län önskar därför få ”inspel” från länets kommuner till ett regiongemensamt
yttrande. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar i den nationella planen är de
transportpolitiska målen samt regeringens direktiv. Syftet med den nationella planen är
enligt Trafikverket framförallt att:
•
•
•
•
•
•

Återställa och utveckla järnvägens funktionalitet
Främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för oskyddade trafikanter
Främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart
Bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en grundläggande
standard på landsbygderna
Minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den nationella planens roll
Skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem

I planen redovisas bland annat investeringar och reinvesteringar gällande det nationella
stamvägnätet och järnvägsnätet. Det finns inga förslag till åtgärder på järnväg lokaliserat
till Vetlanda kommun. Namngivna väginvesteringar i länet är åtgärder på E4, riksväg 26
och riksväg 40.
Vetlanda kommuns synpunkter finns samlade under rubriken ”förslag till inspel” i
tjänsteskrivelse daterad 2017-10-13.
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Dnr 2017/KA0279

Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till ”inspel” till Region Jönköpings län gällande yttrande över nationell
plan för transportsystemet 2018-2029 godkänns.
Vetlanda kommun kan därutöver komma att yttra sig direkt till Näringsdepartementet
över den nationella planen senast den 30 november 2017.
Ärendet återkommer till kommunstyrelsen i december.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.

Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län
Peter Lundgren
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Dnr 2017/KA0345

Reviderad grafisk profil för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till reviderad grafisk profil godkänns.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun är en mångfacetterad arbetsplats med 2 500 medarbetare inom ett
stort antal områden. Den grafiska profilen behöver uppdateras. Genom att följa
Vetlandas grafiska identitet blir vi tydliga och samstämmiga. Vi visar upp en gemensam
och sammanhållen bild av vår kommun. Den grafiska profilen är ett verktyg för att ena
kommunikationen samtidigt som verksamheterna tillåts att särprofilera sig inom
ramarna för den övergripande kommunprofilen.
Grunden för den nuvarande grafiska profilen utarbetades 2013. Revideringen som nu
föreslås har gjorts av kommunikationsenheten i samarbete med en utomstående
konsult. Delar av arbetet har stämts av med förvaltningarna. Det slutliga förslaget
föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Förslag till reviderad grafisk profil godkänns.

Beslutet skickas till:
Kommunikationsenheten
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Dnr 2017/KA0344

Bokslutsprognos per den 30 september 2017
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 30 september 2017 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 30 september 2017 föreligger i bilaga. Det beräknade
årsresultatet uppgår till 10 mnkr. Ekonomikontoret räknar med ett överskott på
1,3 mnkr inom områdena personalkostnader och försäkringar. Kultur- och
fritidsnämnden räknar med intäktsökningar som genererar ett överskott på 94 tkr. Barnoch utbildningsnämnden räknar med att överföra en stor del av sina intäkter till nästa år,
varför överskottet numera är beräknat till 2,3 mnkr istället för 5,4 som förra månaden.
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett stort överskridande av samma skäl som
tidigare redovisats. Framförallt externa placeringar och personliga assistans.
Socialnämnden förutspår minskade intäkter för de ensamkommande flyktingbarnen i en
snabbare takt än tidigare förutspått. Finansförvaltningen räknar med ett bättre resultat
än tidigare.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till 120,5 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 30 september 2017 läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer
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Dnr 2017/KA0362

Redovisning av delegationsbeslut för 3:e kvartalet 2017
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för 3:e kvartalet 2017 föreligger i bilaga.

Beslutet skickas till:
Jan-Åke Johansson
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-25.
Personal- och organisationsutskottet 2017-09-20.
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om betydande miljöpåverkan avseende
nätkoncession för linje för 40 kV luftledning mellan Brunnshult och Sjunnen,
Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0308
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om betydande miljöpåverkan avseende
nätkoncession för linje för 40 kV luftledning mellan Sjunnen och Stensborg,
Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0307
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Överklagande av Länsstyrelsens beslut den
18 oktober 2016 angående samråd om husbehovstäkt på fastigheten Hökatorp
1:10, Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0316
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bidrag till kulturmiljövård. Invändig restaurering av
Eckerda missionshus på fastigheten Eckerda i Vetlanda socken och kommun.
Dnr 2017/KA0309
Protokoll från Höglandets kommunalförbund 2017-09-29
Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2017-09-07
Höglandets räddningstjänstförbunds halvårsbokslut med budgetuppföljning
januari- juni 2017
Dnr 2017/KA0319
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till tävling på väg med bil m.m.
”Novemberskölden”
Dnr 2017/KA0320
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2017-09-14
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Dnr 2016/KA0313

Motioner om bredbandsutbyggnad
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Dan Ljungström (C) undrar hur Ingvar Anderssons (C) motion om bredbandsutbyggnad
ska behandlas. Den övergripande frågan är hur vi ska kunna förse landsbygden med
bredband. Kan man räkna med kommunalt stöd i någon form?
Lars Brihall (VF) som ordförande i Njudung Energi AB uppger att styrelsen nyligen
beslutat investera 15 mnkr per år i bredbandsutbyggnad för den rena landsbygden
under perioden 2018-2020. Därutöver satsas resurser även på utbyggnad i de mindre
tätorterna.
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Dnr 2017/KA0363

Bidrag till Skirö AIK
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun betalar ut ett bidrag till Skirö AIK:s dambandylag på 150 tkr för 2017.
Ett avtal ska tecknas med föreningen om på vilket sätt Vetlanda kommun kan få
kompensation (marknadsföring).
Finansiering sker i kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2017.
Ärendebeskrivning
Skirö AIK:s dambandylag har uppnått elitnivå och är därför berättigade till ett bidrag på
150 tkr per år, i likhet med övriga elitföreningar i kommunen.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Skirö AIK:s dambandylag erhåller 150 tkr för verksamheten
2017. Finansiering sker genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Avtal
ska tecknas med föreningen angående vilken kompensation kommunen ska erhålla.
Övriga kommunstyrelseledamöter tillstyrker samtliga Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till:
Skirö AIK
Ekonomikontoret
Margareta Darell
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Dnr 2017/KA0346

Tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Miljö- och byggnämnden får ansvaret för tillsyn enligt lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Upprättat förslag till ny taxa för tillsyn och kontroll över detaljhandel med
försäljning av folköl, tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel samt elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare godkänns.

Ärendebeskrivning
Ny lagstiftning om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde ikraft
1 juli 2017. Det innebär bland annat att en näringsidkare inte får tillhandahålla
e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha
anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
Miljö- och byggnämnden har redan idag tillsynen inom detaljhandel där man säljer
folköl, tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel. Det är därför naturligt att miljö- och
byggnämnden även utövar tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
För att täcka kostnaderna för tillsynen krävs en taxa. Nu gällande taxa är från 2013.
Bifogat finns därför ett nytt förslag till taxa baserat på den tidigare, men där även
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns med. Taxan baseras på en timavgift
som för 2017 är 925 kr. I taxan föreslås en årlig uppräkning med ett prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) och att beloppet rundas av till närmaste 25-tal kronor. För
2018 blir då timkostnaden 950 kr. Har man flera varuslag som ska kontrolleras samtidigt
blir avgiften per varuslag lägre. Förslag till taxa föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktiges föreslås besluta följande:
1.
2.

Miljö- och byggnämnden får ansvaret för tillsyn enligt lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Upprättat förslag till ny taxa för tillsyn och kontroll över detaljhandel med
försäljning av folköl, tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel samt elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare godkänns.
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Dnr 2017/KA0278

Digital nämndadministration i Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun går över till digital nämndadministration under nästa mandatperiod i
samband med införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem.
Ärendebeskrivning
Frågan om digitalisering av kommunens nämndadministration har varit aktuell under en
längre tid. En del nämnder har tagit egna initiativ och skickar möteshandlingar digitalt
redan idag men något kommunövergripande lösning som bygger på gemensamma
processer finns inte. Grunden för digitalisering av nämndadministrationen förbättras
väsentligt när ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem (DÄHS) kommer på plats.
Systemet ska stödja gemensamma processer och kvalitetssäkra ärendehanteringen.
Införandet kommer att kräva enhetliga och gemensamma arbetssätt. Upphandling och
införande är ett pågående samverkansprojekt med 6 kommuner i länet. En övergång till
digital nämndadministration erbjuder många fördelar för såväl förtroendevalda som
medborgare och kommunens personal. Samtliga berörda förtroendevalda ska från och
med nästa mandatperiod vara beredda att anamma digital nämndadministration. Det är
inte försvarbart att parallellt fortsätta med manuella rutiner.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun går över till digital
nämndadministration under nästa mandatperiod i samband med införandet av ett nytt
dokument- och ärendehanteringssystem.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Anders Bengtsson (M), Dan Ljungström (C ), Jan Johansson (VF),
Björn Fälth (SD), Carina Strömbäck (V) och Hans Svensson (KD) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2017/KA0311

Delårsbokslut per den 30 juni 2017 – Höglandets kommunalförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapport per 2017-06-30 för Höglandets kommunalförbund godkänns.
Ärendebeskrivning
Delårsrapport per 2017-06-30 avseende Höglandets kommunalförbund föreligger i
bilaga. Under året har man genomfört en enkät om kundnöjdheten inom IT-området,
vilket visar på fortsatt förbättrade värden jämfört med tidigare mätningar. En
undersökning om hur nöjda medarbetarna är har också genomförts, vilken visar på
samma resultat som tidigare mätningar.
Det ekonomiska driftresultatet per halvåret 2017 uppgår till 0,6 mnkr. För hela året 2017
redovisas ett prognostiserat resultat på 1,8 mnkr. Den största delen av det
prognostiserade positiva resultatet är att hänföra till ett bättre utfall inom IT-området.
Förbundets investeringar uppgår under första halvåret 2017 till ca 4,2 mnkr. För hela
året 2017 är prognosen en total volym om 13,3 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsrapport per 2017-06-30 för Höglandets
kommunalförbund.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 158

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-01

17 (18)

Dnr 2017/KA0123

Budgetjustering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 69, angående mål och budget ska gälla med
följande justeringar:
1 500 000 kr tillförs kommunstyrelsens budget att disponeras med 1 350 000 kr för
utökad busstrafik samt 150 000 kr till utökat anslag för ytterligare ett elitbidrag. Detta
innebär att budgetresultatet sänkts med motsvarande belopp.
Skattesatsen ska vara oförändrad i förhållande till junibeslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog i juni 2017 driftbudget och plan för åren 2018-2020. I
beslutet fastställdes nämndernas budgetramar samt en resultatbudget för att finansiera
dessa. Under tiden därefter har ett antal förutsättningar förändrats, vilket föranleder en
översyn av såväl driftramar som finansieringar. Den beslutade resultatbudgeten för år
2018-2020, innehöll bland annat en förväntad ökning av antalet invånare. För
närvarande ser det inte ut som om vi kommer uppfylla den nivån. Det innebär i sin tur
minskade intäkter med 3 700 000 kr. Den nya skatteprognosen innebär också minskade
intäkter i jämförelse med junibeslutet, ca 3 500 000 kr.
I budgeten finns vidare ett ospecificerat intäktsutrymme om 7 000 000 kr. Detta skulle
kunna kompenseras med bland annat högre fastighetsavgifter. Därutöver förväntas
ytterligare tillskott från staten i form av ökade statsbidrag som sannolikt blir riktade men
kanske inte till alla delar. Storleken är i dagsläget oklar. Vidare har det under hösten
fattats beslut som ytterligare ökar på kostnadsbilden. Ett exempel är att köpa
kompletterande busstrafik av länstrafiken på ett par linjer inom kommunen,
1 300 000 kr. Ytterligare ett idrottslag är berättigat till elitbidrag om 150 000 kr.
Yrkanden
Hans Svensson (KD) föreslår att vård- och omsorgsnämnden tillförs 10 000 000 kr i
driftbudget för 2018 och att resultatet totalt höjs med 5 000 000 kr. För att finansiera
förslagen föreslås en skattehöjning med 30 öre.
Jan Johansson (VF) föreslår att kommunfullmäktiges beslut från 2017-06-21, § 69,
angående mål och budget ska ligga fast, men med följande justeringar: 1 500 000 kr
tillförs kommunstyrelsens budget att disponeras med 1 350 000 kr för utökad busstrafik
samt 150 000 kr till utökat anslag för ytterligare ett elitbidrag. Detta innebär att
budgetresultatet sänkts med motsvarande belopp.
Skattesatsen ska vara oförändrad i förhållande till junibeslutet.
Björn Fälth (SD) och Carina Bardh (M) tillstyrker Jan Johanssons förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Hans Svenssons förslag och Jan Johanssons förslag.
Han finner att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka Jan Johanssons förslag.
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