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§ 102

Ärendenr AlkT 01-2020-00012

Ansökan om serveringstillstånd – Wayne’s Coffee, Vetlanda
Arbetsutskottets beslut
Ansökan beviljas på prov om sex månader.

Ärendebeskrivning
Ekoson i Vetlanda AB, 556043-2113, har hos Vetlanda kommun ansökt om tillstånd enligt
8 kap 2 § alkohollagen om att servera starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin och spritdrycker
vid serveringsställe Wayne’s Coffee i Vetlanda.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 11.00 t.o.m. 22.00.
Bolaget bedriver caféverksamhet med fokus på kaffe, fika och enklare maträtter; såsom
lagsagne, pajer m.m. enligt Wayne’s Coffes ekologiska koncept. För att hitta lönsamhet på
kvällar och kunna behålla öppettider, önskas utbudet kompletteras med öl och vin. Ett tillägg,
med tre rätter som tillverkas från grunden, ska göras till menyn enligt sökande.

Beslutsunderlag
Utredning 2020-05-25

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ansökan beviljas på prov om 6 månader.

Beslutet skickas till
Alkoholinspektör
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§ 103

Ärendenr KLF 2020/177

Information om ägarråd - Inera AB
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsstrateg Thomas Sandh informerar om ägarrådet för Inera AB som ägde rum 13 maj
2020.
Ägarrådet är Ineras beslutsorgan för övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.
Ägarrådet fastställer det ägardirektiv som styr Ineras uppdrag, strategi samt strategiska mål
för Inera avseende nästkommande räkenskapsår. Ägarrådet fastställer även Ineras
långtidsplan och långtidsbudget.
För ca 3 år sedan fick samtliga kommuner erbjudande om att bli delägare i Inera AB. 288 av
290 kommuner har blivit delägare. SKR-Företag äger 58 % av aktierna.
Ineras uppdrag är att utveckla och förvalta gemensamma, kvalitetssäkrade tjänster, samt att
koordinera den digitala utvecklingen och tillhandahålla kompetens och material som stödjer
regioners och kommuners verksamhetsutveckling genom digitalisering.
Inera utvecklar och förvaltar nationella tjänster inom e-hälsa och digitalisering på uppdrag av
regioner och kommuner. Ungefär 35 digitala tjänster drivs idag av Inera, bland annat
1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Journalen.
Ineras långsiktiga målsättningar är att
-

Inera ska utgöra den viktigaste plattformen för samverkan mellan det offentliga uppdraget
och privata utförare.

-

Inera är den naturliga parten för nationella satsningar för regioner och kommuner.

-

All informationshantering är trygg och säker med hög tillit.

-

Både individen och verksamheten har tillgång till rätt information.

-

Individen kan både följa sina ärenden och vara medskapare i de samhällstjänster som
Inera tillhandahåller.
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§ 104

Ärendenr KLF 2020/179

Detaljplan för delar av Mörsebo & Nykyrka, Nye, Vetlanda
kommun
Arbetsutskottets beslut
Tekniska kontoret ges i uppdrag att genom utökat förfarande upprätta detaljplan för
fastigheter inom Mörsebo och Nykyrka i Nye samhälle.

Ärendebeskrivning
Det finns idag redan en gällande detaljplan för området från 1978. Behov har uppkommit av
en ny plan i området, då det finns önskemål både från kommunen och enskilda
fastighetsägare att ändra markanvändning från hur den idag är aviserad i vederbörande plan.
Anledningen till att en ny plan behöver tas fram är att det enligt Plan- och bygglagen inte är
tillåtet att genom ändring av detaljplan ändra markanvändningen i gällande plan.
Planbestämmelser kan ändras, men inte om de motsätter sig planens syfte, vilket en ändring
av markanvändningen gör.
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och tillhörande granskningsyttrande från
länsstyrelsen. Planen beräknas heller inte ha någon betydande miljöpåverkan då större delen
av området redan är exploaterat och planlagt. Det kan däremot vara av betydande intresse för
allmänheten då det är stora områden med många olika sorters användning som berör
allmänheten och en stor del av Nyes befolkning. Förslaget berör även många enskilda
fastighetsägare.
Den samlade bedömningen är att upprättandet av detaljplanen är lämpligt att pröva i en
planprocess. I samband med detaljplaneläggning behöver ett flertal frågor utredas för att
säkerställa lämpligheten med hänsyn till bland annat strandskydd och hur allmänheten i övrigt
påverkas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med plankarta 2020-05-20

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) tillstyrker upprättat förslag till
beslut.
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§ 105

Ärendenr KLF 2020/167

Ansökan om bidrag till hyresrabatt
Arbetsutskottets beslut
Mark- och exploateringsavdelningen ges delegation att besluta om eventuell hyresrabatt.

Ärendebeskrivning
Den 16 april 2020 beslutade regeringen en förordning om statligt hyresstöd för vissa
branscher. Det syftar till att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av det
nya coronaviruset.
Särskilda branscher som är utpekade i denna förordning är bland annat restauranger,
klädaffärer och andra butiker för sällanköpsvaror och tjänster.
Förutsättningen för att hyresstöd ska kunna erhållas är att en överenskommelse träffas mellan
hyresvärden och lokalhyresgästen om rabatt på hyran under perioden 1 april t.o.m.
30 juni 2020. Staten svarar då gentemot hyresvärden för hälften av det ansökta beloppet, upp
till 50 % av den fasta hyran.
Överenskommelse om hyresrabatt med lokalhyresgästen ska vara tecknat senast den 30 juni
2020 för att hyresvärden ska kunna få ta del av hyresstödet.
Hyresvärden söker hyresstödet i efterhand fr.o.m. 1 juli 2020 till 31 augusti 2020.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har en samordnande roll för administration och
utbetalning av hyresstödet.
Det är sex av kommunens lokalhyresgäster som har hört av sig om problem att betala sin hyra
på grund av rådande situation och efterfrågat hyresrabatt eller avbetalningsplan.
Fyra av dessa tillhör branscher som omfattas av förordningen om rätt till hyresstöd.
Att ge lokalhyresgästen rabatt är inget lagkrav utan en möjlighet att hjälpa drabbade
verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-26

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsavdelningen
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§ 106

Ärendenr KLF 2020/176

Permutering av stiftelse
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Vetlanda kommun ansöker till Kammarkollegiet om
permutering och avveckling av Fransis J Plyms stiftelse.
Innestående kapital ställs till Bäckaby Hembygds- och Sockenförenings förfogande.

Ärendebeskrivning
En skrivelse har inkommit från Bäckaby Hembygds- och Sockenförening om att få ta del av det
kapital som finns i Fransis J Plyms stiftelse.
Enligt stiftelsen stadgar ska dess årliga avkastning användas till att ge bidrag till boendet för
behövande äldre personer inom f.d. Bäckaby kommun.
Eftersom äldreboendet i Bäckaby är nedlagt finns inte längre något sådant bidragsbehov och
syftet har därmed spelat ut sin roll. Bäckaby Hembygds- och Sockenförening anser att
stiftelsen kapital ligger oåtkomligt och kan inte komma till nytta.
Föreningen anser att man är den enda organisation som verkar inom f.d. Bäckaby kommun
som har möjlighet att verka för socknens invånare och intressen, vilket också var Fransis J
Plyms avsikt.
Man vill därför att stiftelsen permuteras, avvecklas och att innestående kapital ställs till
Bäckaby Hembygds- och Sockenförenings förfogande.
Eftersom en permutation ska beslutas av Kammarkollegiet föreslås att Vetlanda kommun
lämnar in en ansökan till Kammarkollegiet och ställer sig bakom detta förslag.
Behållningen i stiftelsen var vid årsskiftet 326 977,20 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-20
Skrivelse Bäckaby Hembygds- och Sockenförening
Gåvobrev från Fransis J Plym
Ändrade villkor 1995 för Fransis J Plyms stiftelse

Yrkanden
Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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§ 107

Ärendenr KLF 2020/166

Årsredovisning 2019 - Mediacenter
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisningen för Kommunalförbundet
Mediacenter Jönköpings län avseende 2019 godkänns samt att direktionen i
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköping län har fastställt årsredovisning
för 2019 och har sedan överlämnat den för godkännande samt beslut om ansvarsfrihet hos
medlemskommunerna.
Förbundets resultat för år 2019 uppgår till -99 tkr. Enligt revisionens granskningsrapport klarar
förbundet att redovisa en ekonomi i balans genom att man ianspråktar tidigare avsatta medel
i resultatutjämningsreserv.
Under året har investeringar om 143 tkr genomförts.
När det gäller verksamhetsmålen nås de flesta, dock kvarstår att arbeta vidare med mål
kopplade till kostnadsbesparingar och leveranstider. Av de finansiella målen nås ett av två,
nämligen att uppnå ett 0-resultat i balanskravsutredningen (genom att ianspråkta
resultatutjämningsreserv.) Det finansiella mål som inte nås är att rörelseresultatet ska uppgå
till minst 1% av medlemsintäkterna.
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-31
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Hemställan om ansvarsfrihet
Granskningsrapport
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§ 108

Ärendenr KLF 2020/104

Avtal Smålands Turism AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Vetlanda kommun godkänner samverkansavtal mellan länets kommuner och
Smålands turism AB.

Ärendebeskrivning
Samtliga 13 kommuner i Jönköpings län har beslutat att sälja sin andel, 50 procent, av sitt
aktieinnehav i Smålands turism AB till Region Jönköpings län. Försäljningen grundar sig i en
önskan om ett mer sammanhållet ägande av bolaget. Relationen och samverkan mellan
kommunerna och regionen ska istället regleras via ett samverkansavtal. Avtalets syfte är att ge
varje part en ökad kunskap som leder till en växande och hållbar besöksnäring både regionalt
och lokalt.
Avtalet inriktning utgår från den regionala utvecklingsstrategin och dess delstrategi för att
utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd. Handlingsplanerna ska fokusera på
en långsiktigt hållbar utveckling. Jönköpings län ska vara ett attraktivt län som bjuder in till
hållbar turism och näringslivsutveckling. Detta lockar internationella, nationella och lokala
besökare.
Bolaget ska arbeta med länsgemensamma satsningar, gemensam omvärldsspaning och
kompetensutveckling samt marknadsföring av varumärket Småland. Bolaget ska genomföra
workshopar fyra gånger per år i syfte att identifiera dessa satsningar. Vidare ska varje år ett
strategiskt informationsmöte hållas med respektive kommun i länet.
Avtalet gäller fram till 2023-07-01. Om avtalet inte sägs upp senast 6 månader före
avtalstidens utgång förlängs det med ett år i taget.

Beslutsunderlag
Förslag till samverkansavtal mellan kommunerna i Region Jönköpings län och Smålands Turism
AB, daterat 2020-05-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-20, § 56 Försäljning av aktier i Smålands Turism AB.
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§ 109

Ärendenr KLF 2020/174

Pandemiplan för Vetlanda kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås anta Plan vid pandemi - omfattande spridning av smittsam
sjukdom.
Planen ersätter tidigare Plan för pandemisk influensa, antagen av kommunstyrelsen
2009-09-09.

Ärendebeskrivning
Världshälsoorganisationen WHO deklarerar om en smittspridning bedöms vara en pandemi.
Vid en pandemi kommer sjukdomen med stor sannolikhet påverka stora delar av vårt
samhälle och världens befolkning.
Inför en pandemi ska kommunen skapa sig god kunskap om risker och sårbarheter – både för
hela det geografiska området och för kommunens egen verksamhet specifikt – och vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa verksamhet som alltid måste upprätthållas. I arbetet
ingår även att förbereda för krishantering och planera för hur man ska hantera
konsekvenserna av en extraordinär händelse. Inom sitt geografiska område ska kommunerna
verka för en samordning i arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet utifrån
underlag från aktörer inom området.
Översyn av Plan för pandemi – omfattande spridning av smittsam sjukdom gjordes 2020 i
samband med omfattande spridning av ett nytt coronavirus, som innebär en ny typ av
smittsam sjukdom (Covid-19). WHO klassade utbrottet som en pandemi 2020-03-11.
Pandemiplanen ska vara ett stöd för verksamhetsansvariga i arbetet med att bygga upp sin
beredskap inför eller under ett utbrott av en pandemi. Syftet är att öka kommunens förmåga
att leda och upprätthålla sin verksamhet före, under och efter ett utbrott av en pandemi med
avseende på invånarnas behov.
Plan vid pandemi - omfattande spridning av smittsam sjukdom ersätter tidigare Plan för
pandemisk influensa, antagen av Kommunstyrelsen 2009-09-09.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-25
Plan vid pandemi
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§ 110

Ärendenr KLF 2020/180

Redovisning av intern kontroll 2019 - kultur- och
fritidsnämnden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Upprättad redovisning av intern kontroll 2019 för kultur-och fritidsnämnden godkänns.

Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2019 för kultur- och fritidsnämnden föreligger i bilaga.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 33
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§ 111

Ärendenr KLF 2020/184

Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fastställa reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2020-04-22 § 31 beslutat att deltagande i
sammanträde på distans får ske vid sammanträde i kommunfullmäktige, samtliga nämnder
samt kommunstyrelsen om särskilda skäl föreligger.
Föreskrift om detta ska finnas i reglemente för respektive nämnd.
Vård- och omsorgsnämndens reglemente har ändrats utifrån beslut i kommunfullmäktige.
I samband med ovanstående komplettering har även en övergripande granskning gjorts av
reglementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-15.
Vård- och omsorgsnämnden § 59/20
Förslag till Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
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§ 112

Ärendenr KLF 2020/66

Svar på motion om att relevant budgetram tilldelas nämnderna
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad genom att den hänskjuts till hösten
budgetberedning.

Ärendebeskrivning
Rune Solid, Liberalerna i Vetlanda föreslår i motion 2020-02-22: Att vi tillsammans i
budgetberedningen jobbar för en relevant budget för Vård och omsorg.
Enligt kommunallagen måste kommunen besluta om en budget där intäkterna är större än
kostnaderna. Budgetberedningen lämnar ett förslag till kommunfullmäktige som följer
lagstiftningen och som har förutsättningar att vinna gehör i kommunfullmäktige.
Demografiska förändringar och bedömda förändringar ingår i budgetberedningens
behandling, men man måste ändå förhålla sig till kravet på att intäkterna skall överstiga
kostnaderna.
Per definition är den av kommunfullmäktige beslutade ramen rätt och i den meningen
relevant. Sedan kan det vara utmanande och innebära stora konsekvenser för ansvarig nämnd
att genomföra det som krävs för att hålla budget. Även om kostnadsminskningar genomförs
kan andra förändringar leda till en ökad kostnad vilket gör att nämnden inte klarar sitt
uppdrag. Där har kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt ett ansvar att följa verksamhet
och föra dialog med respektive nämnd.
Budgetprocessen kring driftramarna 2021-2023 är på grund av Corona pandemin skjuten till
hösten.

Beslutsunderlag
Motion Relevant budget till nämnderna daterad 2020-02-22

Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att motionen anses besvarad genom att den hänskjuts till höstens
budgetberedningen.
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§ 113

Ärendenr KLF 2020/62

Svar på motion om att ”Föreningar, kyrkor, studieförbund,
politiker och samhället i stort, samverkar i hälsofrämjande
åtgärder för en åldrande befolkning”
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Rune Solid, Liberalerna i Vetlanda föreslår i motion 2020-02-17: Att kf:s politiker, tillsammans
med projektledare, bygdens tidningar och övriga som nämns här ovan, visar på möjligheter till
gemensamma promenader runt om i hela kommunen.”
De ytterligare som nämns i motionens motiv är tekniska kontoret, kultur och fritidskontoret
och kontaktcenter.
Kommunfullmäktige kan inte besluta om hur andra organisationer skall agera. Det är inte
heller rimligt att kommunfullmäktige tar beslut om att enskilda projekt skall sökas vilket man
kan uppfatta även om det inte är en del av motionens förslag till beslut.
Målsättningen om hälsofrämjande åtgärder är en viktig del i många av kommunens
verksamheter. Hälsofrämjande åtgärder ingår i ordinarie äldreomsorgsverksamhet, men
hälsofrämjande finns också med i många av våra verksamheter.
Många föreningar bedriver hälsofrämjande verksamhet liksom studieförbundens utbud
innehåller kurser och aktiviteter med detta syfte.
Kultur och fritid ansvarar för våra vandringsleder och utvecklingen av dessa, kontaktcenter
informerar om vandringsleder, naturreservat, gångvägar mm.
Folkhälsosamordnaren följer folkhälsans utveckling och genomför i samverkan med övriga
verksamheter aktiviteter.
Vi har i kommunen flera företag som erbjuder hälsofrämjande verksamhet.
I de riktningar som tar kommunen mot visionen finns följande beslutat:
”Ett socialt hållbart Vetlanda som är tryggt och där olikheter välkomnas och medborgare
inkluderas. Ett samhälle som präglas av god tillgänglighet och där jämlikhet, hälsa och god
arbetsmiljö är i fokus.”
Vi har alltså redan beslut som styr i den riktning som motionen föreslår.

Just sign
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2020-06-08

§ 114

Ärendenr KLF 2020/173

Protokoll från Nye kommundelsråd 2020-04-29
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet
inom en månad.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Nye kommundelsråd 2020-04-29 föreligger i bilaga.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
Njudung Energi
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