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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 14.00 till 16.44 
Sammanträdet ajournerades kl. 15.28-15.37 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Martina Jansson (S), Carina Bardh (M) jäv § 83, 
Douglas Thor (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), 
Lola Frödeberg (VF) och Mikael Loberg (SD). 

På grund av pågående Covid-19 pandemi har en överenskommelse gjorts 
mellan kommunfullmäktiges gruppledare i Vetlanda kommun om att antalet 
förtroendevalda som tjänstgör minskas till det minimum som krävs för att 
genomföra sammanträdet. Överenskommelsen är gjord för att minska risker 
och spridning av viruset. 

Tjänstgörande ersättare Hans Svensson (KD) för Monica Samuelsson (KD) 

Ersättare 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Ola Rosander (§ 67), Patrik Styrbjörn 
(§ 67), Jan-Åke Johansson (§ 68-69), Paula Claesson (§ 72), Anders Sjöö (§ 72), 
Jonas Lindell (§ 72), Malena Tovesson (§ 72-73), Katarina Ljunggren (§ 72-73), 
Åselotte Andersson (§ 79-85) och Maria Isacsson 

Utses att justera Carina Bardh (M) och Hans Svensson (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 67-89 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Carina Bardh Hans Svensson 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://15.28-15.37
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Föredragningslista 
§ 67 Tertialrapport från bolagen 2020/148 

§ 68 Bokslutsprognos per 30 april 2020 2020/169 

§ 69 Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 2019/142 
planbeskrivning 

§ 70 Ytterligare samverkan på Höglandet 2020/158 

§ 71 Riktlinje för tidiga exploateringsfrågor 2020/178 

§ 72 Medborgarlöfte 2020-2021 2020/153 

§ 73 Samråd med Höglandsförbundet angående budget 2021 2020/182 

§ 74 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§ 75 Meddelanden 2020/22 

§ 76 Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda 2018/100 

§ 77 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 2020/151 
avseende Ramkvilla 

§ 78 Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp 2020/151 
avseende Himlabackarna etapp 3 

§ 79 Bildande av kommunalförbund för avfallssamarbete 2019/429 

§ 80 Val av direktionsledamöter och ersättare till Kretslopp 2019/429 
Sydost 

§ 81 Investeringsplan 2021-2025 2020/168 

§ 82 Årsredovisning 2019 - Höglandsförbundet 2020/138 

§ 83 Årsredovisning 2019 - Höglandets samordningsförbund 2020/95 

§ 84 Årsredovisning 2019 - Höglandets 2020/91 
räddningstjänstförbund 

§ 85 Satsning på vuxenutbildningen - Budgetförstärkning 2020/164 
Vetlanda Lärcentrum 2020 

§ 86 Avveckling av mottagningsenheten Navet 2020/160 

§ 87 Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente 2020/186 

§ 88 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2020/149 

§ 89 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 2018/280 

Just sign Utdragsbestyrkan 



  
 

   
  

 

 

 
   

  

 
 

 
 

 

§ 67 

Tertialrapport från bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisning av tertialrapport från bolagen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Njudung Energi 

Resultatprognosen för helåret för de tre bolagen i Vetlanda uppgår till 28,2 mnkr att jämföra 
med en resultatbudget på 32 mnkr. Njudung Energi Sävsjö AB bedöms uppnå ett 
rörelseresultat på 8,4 mnkr att jämföra med budget på 7,6 mnkr. Hittills har investeringar 
genomförts för 21,4 mnkr i Vetlanda och 4,7 mnkr i Sävsjö. Största investeringarna har utförts 
inom VA och Bredband. 

VD Ola Rosander valt att lämna sin tjänst fr.om. 2020-06-18. Nuvarande Affärsområdeschef 

har bolaget saknat ekonomichef och denna tjänst återbesätts i början på augusti. Rekrytering 
av nu Affärsområdeschef VA är pågående. 

Beslutsprocessen att hushållsavfallsverksamheten ska överföras från Njudung Energi till det 
nya Kommunalförbundet Kretslopp Sydost är pågående och förväntas vara klar i alla åtta 
berörda kommuner i juni. 

Den pågående pandemin har hittills inte påverkat kärnverksamheten på något radikalt sätt. 
Sjuk/vab-frånvaron har under vissa perioder varit något förhöjd. 

Witalabostäder 

Det har nyligen varit oroligt i ett av bolagets hyresområden. Hyresgästerna som skapade 
bråken är avhysta. Det är betydelsefullt från bolagets synvinkel att visa att skötsamhet är 
viktigt. 

Uthyrningsgraden av lägenheter är hög. Framtagande av investerings-och underhållsplan har 
pågått under perioden och en första plan ska vara klar till arbetet med budgeten för 2021. 
Dialog med andra byggherrar inom Vetlanda kommun pågår för en gemensam bild av 

överskrida budget 2020. 

Prognosen för 2020 beräknas ge ett resultat om +2 651 tkr med en positiv avvikelse mot 
budget på 1 318 tkr. Avkastningskraven ser ut att kunna uppfyllas. Likviditeten är däremot på 
väg nedåt, bolaget använder mer pengar än som kommer in för tillfället. Bidrag från Boverket 
förväntas komma in. 

Bolaget upplever inte att de har en någon nämnbar påverkan av Covid-19. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/148 

VA Marcus Tingvall är från samma dag anställd som ny VD. Under i princip hela första halvåret 

pågående och kommande projekt avseende nybyggnation. Underhållet kommer eventuellt att 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

§ 67 Ärendenr KLF 2020/148 

Vetlanda Industrilokaler 

Bolaget uppvisar ett bra resultat för perioden på +635 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse 
mot budget med 215 tkr. Den positiva avvikelsen beror till stor del på en fastighetsförsäljning. 
Ekonomin är i balans för 2020 med en stark likviditet. Avkastningskravet för bolaget är 8 % och 
prognosen för 2020 är 12 %, vilket gör att bolaget med nuvarande bedömningar i lämnad 
prognos klarar att uppfylla målet om avkastning. 

Inga framtida köp är planerade i nuläget. 

Coronakrisen har påverkat hyresgästerna i olika omfattning och några har full beläggning i 
verksamheten medan andra har fått dra ned på verksamheten. Ekonomiskt har hyrorna blivit 
betalda och endast två överenskommelser om förskottsbetalning i form av månadshyra 
istället för kvartalshyra har slutits. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 68 

Bokslutsprognos per 30 april 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättad bokslutsprognos per den 2020-04-30 för Vetlanda kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen lämnar en positiv avvikelse mot budget med 20 881 tkr. Den största delen 

motsvarande 4 850 tkr. På grund av rådande läge beroende på Covid-19 är prognosen för 
vård- och omsorgsnämnden mycket osäker och bedömning om utveckling är svår att göra i 
nuläget. Socialnämndens underskott med 7 600 tkr beror till största delen på försörjningsstöd 
till enskilda och placeringar. Prognosen för barn- och utbildningsnämnden visar en avvikelse 
mot budget på -2 556 tkr. Avvikelsen beror främst på högre lönekostnader och minskade 
intäkter från restaurang- och livsmedelsprogrammet. Tekniska nämnden lämnar en 
sammanlagd prognos på -700 tkr mot budget. Avvikelsen beror till stor del på minskade 
hyresintäkter samt ökat uppdrag för fastighetsavdelningen. Kultur- och fritidsnämndens 
prognosticerade driftunderskott på 569 tkr är en följd av minskade intäkter avseende 

-228 tkr. Finansförvaltningen redovisar 2 000 tkr bättre än budget. Det totala beräknade 
årsresultatet uppgår till 44 256 tkr. 

Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 237 902 tkr. Barn- och utbildningsnämnden 
uppskattar att det kommer att behövas ytterligare 250 tkr till investeringar som görs på 

budget, främst beroende på förskjutning av projekten Withalaskolan och Landsbro skola. 
Kultur- och fritidsnämndens prognosticerade investeringsöverskott på nära 1,1 mnkr är en 
följd av att Vetlanda museums lokalhistoriska utställning liksom Zonens nya fritidsgård 
kommer att färdigställas först 2021. 

Beslutsunderlag 
Prognos 2020-04-30 

Arbetsutskottets förslag 
Upprättad bokslutsprognos per den 2020-04-30 för Vetlanda kommun godkänns. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Samtliga förvaltningschefer 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/169 

avser ej utnyttjad resultatreserv. Vård- och omsorgsnämndens prognos visar på ett underskott 

Bad & Gym respektive lokaluthyrning. Miljö- och byggnämnden visar på en budgetavvikelse på 

Withalaskolan. Tekniska nämndens investeringsprognos har en avvikelse med ca 60 mnkr mot 
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§ 69 

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun tillstyrker förslagen i teknisk mening men anser att staten ska ta det 
ekonomiska ansvaret för merkostnader för programvaror som idag inte finns utvecklade. 

Vetlanda kommun lämnar följande synpunkter i svarsfilen till remissen: 
- I första hand ska Staten ersätta kommunerna för kostnadsökningen som föranleds av 

kravet i kapitel 3 § 3. 

- I andra hand avvaktas beslut om kapitel 3 § 3 i förslaget tills det hos 
programleverantörerna finns utvecklade funktioner som stödjer detta och att 
kostnadsbilden då är klarlagd. 

- I tredje hand bör kapitel 3 § 3 tills vidare utformas som ett allmänt råd. 

Ärendebeskrivning 
Författningsförslaget har tidigare varit på remiss under våren 2019 men har nu delats i två 
författningar, en för detaljplanen och en för planbeskrivningen. Detta författningsförslag om 
planbeskrivningen har kompletterats med vissa förutsättningar för digital överföring. 

Remiss angående detaljplanen (karta och bestämmelser) behandlades i kommunstyrelsen 
2020-03-04. 

Kravet på att detaljplaner med planbeskrivning ska vara överförbara inträder från 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-30 
Boverket har tagit fram förslag, föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och en 
konsekvensbeskrivning gällande dessa. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunen tillstyrker förslagen i teknisk mening men anser att staten ska ta det ekonomiska 
ansvaret för merkostnader för programvaror som idag inte finns utvecklade. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2019/142 
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§ 69 

Kommunen lämnar följande synpunkter i svarsfilen till remissen: 
- I första hand ska Staten ersätta kommunerna för kostnadsökningen som föranleds av 

kravet i kapitel 3 § 3. 

- I andra hand avvaktas beslut om kapitel 3 § 3 i förslaget tills det hos 
programleverantörerna finns utvecklade funktioner som stödjer detta och att 
kostnadsbilden då är klarlagd. 

- I tredje hand bör kapitel 3 § 3 tills vidare utformas som ett allmänt råd. 

Beslutet skickas till 
Boverket 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2019/142 
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§ 70 

Ytterligare samverkan på Höglandet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till denna typ av fördjupad samverkan mellan 
höglandskommunerna. 

Ärendebeskrivning 

samt Höglandsförbundet har tagit fram en avsiktsförklaring för att beskriva kommunernas 
viljeinriktning att skapa ett gemensamt ekonomiservicekontor på Höglandet. Kommunerna 
och förbundet har en väletablerad vilja att öka sammabetet och samverkan inom 
administration av ekonomi- och beställningsprocesser inför kommande upphandling av ett 
nytt ekonomisystem. Tanken med ett framtida ekonomiservicekontor är att skapa minskad 
sårbarhet, ökad kvalitet, effektivisering och möjlighet till specialisering för medarbetaren. 
Beslutet om att faktiskt bilda ett gemensamt ekonomiservicekontor är av organisatorisk 
karaktär och fattas av kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till denna typ av fördjupad samverkan mellan 
höglandskommunerna. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/158 

Ekonomicheferna för de fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda 
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§ 71 

Riktlinje för tidiga exploateringsfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinje för tidiga exploateringsfrågor antas. 

Ärendebeskrivning 
I utvecklingen av Vetlanda kommun ingår att utveckla nya områden för boende och eller 
verksamhet. I det tidiga skedet innan planuppdrag och markanvisning, behövs riktlinjer som 
tydliggör hur kommunen utifrån planmonopolet hanterar initiativ från externa parter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Riktlinje för tidiga exploateringsfrågor 

Arbetsutskottets förslag 
Riktlinje för tidiga exploateringsfrågor antas. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/178 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

§ 72 Ärendenr KLF 2020/153 

Medborgarlöfte 2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna att Polisen och kommunen under 2020 och 2021 gemensamt arbetar för följande 
medborgarlöfte: 

- Öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden. 
- Öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga, med syfte att minska bruket av 

narkotika. 

Ärendebeskrivning 
Med utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av 
lägesbilden formulerar Vetlanda kommun och Polisen medborgarlöften, som börjar gälla från 
och med undertecknandet. Dessa medborgarlöften gäller i två år. 

Medborgarlöftet ska åstadkommas genom följande aktiviteter: 

- Kommunen ska tillsammans med Polisen och andra aktörer i kommunen implementera 
och börja använda den brottsförebyggande arbetsmetoden EST, effektiv samordning för 
trygghet. 

- Polisen ska genomföra minst femton trafikkontroller med inriktning på trafikbeteenden. 
- Polisen ska vid minst femton tillfällen genomföra flygande inspektioner av fordon. 
- Kommunen ska under perioden presentera minst två hastighetsdämpande eller på annat 

sätt trafikfrämjande åtgärder för nämnd och/eller fullmäktige. 
- Polisen ska genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott 

bland unga. 
- Kommunen ska genomföra informationssatsningar och sprida nationella kampanjer 

riktade till föräldrar, syskon, unga vuxna kring årliga risktillfällen såsom skolavslutningar, 
student, valborg, midsommar, jul och nyår med syfte att motverka langning av alkohol och 
tobak. 

- Under åren genomföra minst två samverkansmöten om de pågående aktiviteterna. 

Beslutsunderlag 
Medborgarlöfte i Vetlanda kommun 2020-2021 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 72 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker upprättat förslag. 

Beslutet skickas till 
Polisen 
Höglandets räddningstjänstförbund 

Ajournering kl. 15.28-15.37 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/153 
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§ 73 

Samråd med Höglandsförbundet angående budget 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Samrådet godkänns och informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Budget 2021 för Höglandsförbundet samt verksamhetsplan 2022-2023 föreligger i bilaga. 

Höglandsförbundet består av medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och 
Vetlanda. Syftet med förbundet är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan 
medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande. Verksamheten 

följas upp. Vetlanda kommuns kostnad för medlemskapet i förbundet uppgår för 2021 till 
totalt 2 929  tkr exklusive Höglandets IT. 

Enligt förbundsordningen ska förbundet samråda med medlemskommunerna innan budget 
fastställs. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/182 

består av Höglandets familjerätt och Höglandets IT samt ett kansli. Förbundet har sammanlagt 
79 tillsvidareanställda. I budgetdokumentet presenteras verksamhetens mål och hur dessa ska 
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§ 74 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-11. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 
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§ 75 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om samråd för beskärning av särskilt skyddsvärda 
träd på fastigheten Rödjenäs 4:7, Vetlanda kommun 
KLF 2020/156 

Revisionsrapport ”Granskning av kommunens underhåll och samordning av gator och 
VA-ledningar/anläggningar” 
KLF 2020/161 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/22 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

§ 76 Ärendenr KLF 2018/100 

Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder med blandad 
bebyggelse i form av radhus, kedjehus samt fristående enbostadshus intill Norrgårdens 
rekreationsområde. Planområdet ligger cirka 1,5 km norr om Vetlanda centrum. Området 
gränsar i norr till villabebyggelse på Mellangårdsvägen och öster om ett rekreationsområde. 

Ett planförslag upprättat den 12 november 2019 har varit utställt för granskning fr.o.m. 8 april 
t.o.m. 5 maj 2020. 

Framförda synpunkter från granskningen är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterad 
2020-05-06. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 
Planbeskrivning 2020-03-20 
Plankarta med bestämmelser 2019-03-23 
Granskningsutlåtande 2020-05-05 
Samrådsredogörelse 2020-01-20 
Behovsbedömning 2019-10-03 
Fastighetsförteckning 2020-05-07 med kartbilaga 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Norrby 3:1, 
Norrvägen. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och 
Mikael Loberg (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Hans Svensson (KD) yrkar på återremiss med motiveringen att detaljplanen för del av 
Norrvägen 3:1 bör omarbetas så att 

- områdets historiska och kulturella värden beaktas i större utsträckning 
- bebyggelsen blir mindre tät, och 
- större hänsyn tas till närliggande rekreations- och fritidsområde. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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 § 76 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Hans Svenssons återremissyrkande och finner att det 
avslagits. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03

        Ärendenr KLF 2018/100 
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§ 77 

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
avseende Ramkvilla 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 
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 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/151 

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
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§ 77 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/151 
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§ 78 

Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp avseende 
Himlabackarna etapp 3 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 
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 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utöka Vetlanda kommuns verksamhetsområde i 
Vetlanda för vatten och avlopp enligt förslaget. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/151 

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

§ 79 Ärendenr KLF 2019/429 

Bildande av kommunalförbund för avfallssamarbete 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige i Vetlanda kommun föreslås besluta: 

- att 2021-01-01 ansluta till kommunalförbundet ”Kretslopp sydost ” verksamt inom 
kommunal avfallshantering enligt miljöbalken 15 kapitlet enligt beslutsunderlaget 

- att godkänna förbundsordning enligt bilaga 1 
- att uppdra till kommunalförbundet att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta 

och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för 
medlemskommunerna 

- att utse två ledamöter och två ersättare till kommunalförbundets direktion under 
inneliggande mandatperiod 

- att uppdra åt Njudung Energi Vetlanda AB att efter samråd med befintligt 
kommunalförbund ta fram förslag till budget för verksamhetsåret 2021 

- att utse Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar (sammankallande), Vetlanda och 
Oskarshamn till en arbetsgrupp med uppdraget att inför nästa mandatperiod utvärdera 
och vid behov komma med förslag på förändringar i förbundsordningen med anledning av 
förbundets utvidgning 

- att uppdra åt Njudung Energi Vetlanda AB att förbereda och ta fram erforderliga avtal och 
handlingar i övrigt 

- att detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
kommunfullmäktige i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, Sävsjö 
och Uppvidinge kommuner 

Ärendebeskrivning 
Det kommunala ansvaret för hantering av hushållsavfall ställs ständigt inför nya utmaningar 
för att svara upp mot nya krav från bl a kunder och myndigheter. Krav kommer på olika nivåer 
allt från EU-direktiv till lokalt uppsatta mål och riktlinjer, främst beträffande miljö och 
serviceutbud. För att svara upp till dessa krav krävs en stark, fokuserad, kompetent och 
effektiv organisation. 

De framtida utmaningarna förväntas i första hand beröra följande områden: 

- Tillsammans med företrädare för producenter av förpackningar och tidningar utveckla ett 
system för bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

- Arbeta proaktivt med rådgivning och information i syfte att minska uppkomsten av avfall. 
- Utveckla cirkulära affärsmodeller för ökat återbruk och återvinning. 
- Arbeta aktivt för att minska verksamhetens påverkan på klimatet. 
- Vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera kompetenta medarbetare. 
- Ständigt utveckla servicen efter medborgarnas behov. 
- Tillvarata storskalighetsfördelar och synergier för bästa möjliga kostnadseffektivitet. 
- Möjliggöra större satsningar och investeringar. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

§ 79 Ärendenr KLF 2019/429 

Genom att bilda ett kommunalförbund bedöms de inblandade kommunerna ges möjlighet att 
tillsammans anta dessa framtida utmaningar med effektivitet och ett starkt fokus på frågorna. 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner har utrett bildande av en gemensam organisation 
inom kommunal avfallshantering. Förslaget är att bilda ett nytt utvidgat kommunalförbund 
där kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås för närvarande ingår. 

Det nya kommunalförbundet föreslås ändra namn till Kretslopp Sydost. Det nya förbundet blir 
ett av Sveriges största med medlemskommuner från 3 olika län och det nya namnet bidrar till 
en ny gemensam identitet och ett modernt uttryck (kretslopp) frikopplat från 
kommunmedlemmar samtidigt som det öppnar för fler medlemskommuner i framtiden. 

Det nya förbundet ska svara för det kommunala ansvaret att samla in, transportera och 
omhänderta hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken. Till grund för ansvaret ligger den av 
respektive medlemskommuns av fullmäktige beslutade förbundsordning, som tillsammans 
med av kommunfullmäktige beslutade renhållningsordning bestående av lokala föreskrifter 
och avfallsplan, sätter ramarna för förbundets verksamhet. 

Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga miljömässiga motiv och är därför lämpligt 
som samverkansområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nytt kommunalförbund avfallshantering 2020-06-01 
Förbundsordning Kretslopp Sydost 2020-05-04 (Bilaga 1) 
Beslutsunderlag nytt kommunalförbund avfallshantering 2020-06-01 (Bilaga 2) 
Lokala konsekvenser i kvarvarande verksamhet 2020-05-04 (Bilaga 3) 
Njudung Energis tjänsteskrivelse 2020-05-12 
Protokollsutdrag Njudung Energi Vetlanda AB § 40/20 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

- att ansluta till kommunalförbundet ”Kretslopp sydost ” verksamt inom kommunal 
avfallshantering enligt miljöbalken 15 kapitlet enligt beslutsunderlaget 

- att kommunalförbundets verksamhetsstart blir 2021-01-01 

- att godkänna förbundsordning enligt bilaga 1 

- att uppdra till kommunalförbundet att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta 
och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för 
medlemskommunerna 

- att utse två ledamöter och två ersättare till kommunalförbundets direktion under 
inneliggande mandatperiod 

- att uppdra åt Njudung Energi Vetlanda AB att efter samråd med befintligt 
kommunalförbund ta fram förslag till budget för verksamhetsåret 2021 

Just sign Utdragsbestyrkan 

21



 
 

 

 
 

 

§ 79 

- att utse kommunstyrelsens ordförande i Kalmar (sammankallande), Vetlanda och 

förbundets utvidgning 

-
handlingar i övrigt 

- att detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 

och Uppvidinge kommuner 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Hans Svensson (KD), Mikael Loberg (SD), 
Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut 
(tjänsteskrivelse 2020-06-01). 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03

       Ärendenr KLF 2019/429 

Oskarshamn till en arbetsgrupp med uppdraget att inför nästa mandatperiod utvärdera 
och vid behov komma med förslag på förändringar i förbundsordningen med anledning av 

att uppdra åt Njudung Energi Vetlanda AB att förbereda och ta fram erforderliga avtal och 

kommunfullmäktige i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, Sävsjö 
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§ 80 

Val av direktionsledamöter och ersättare till Kretslopp Sydost 
2021-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås att: 

från majoriteten utse Dan Ljungström (C) till ordinarie ledamot och Carina Bardh (M) till hans 
ersättare 

från oppositionen utse Lars Brihall (VF) till ordinarie ledamot och Jan Johansson (VF) till hans 
ersättare 

i direktionen till Kretslopp Sydost t.o.m. 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Val av två direktionsledamöter och två ersättare till kommunalförbundet Kretslopp Sydost 
behöver göras för perioden 2021-01-01 – 2022-12-31. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att från majoriteten utse Dan Ljungström (C) till ordinarie ledamot 
och Carina Bardh (M) till hans ersättare. 

Lola Frödeberg (VF) föreslår att från oppositionen utse Lars Brihall (VF) till ordinarie ledamot 
och Jan Johansson (VF) till hans ersättare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2019/429 
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§ 81 

Investeringsplan 2021-2025 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna och besluta enligt följande förslag till investeringsplan 
2021 - 2025: 

En preliminär framräkning av driftramarna för åren 2021-2023 har genomförts utifrån 
innevarande års ramar. Justering har genomförts för bedömd lönerevision och marginell 
kostnads-/intäktsuppräkning. Denna beräkning ligger sedan till grund för bedömning om 
resultatnivå, självfinansieringsutrymme och kommande lånebehov. Detta innebär att 
nämndernas driftramar för kommande år inte är fastställda utan en förnyad beredning av 
dessa kommer att ske under hösten. 

1. Investeringsbudget 2021 - 2025 enligt bilagd sammanställning, 
För år 2021 uppgår investeringsvolymen till 199 881 tkr. 

samt Landsbro skola 7-9 om totalt 50 000 tkr flyttats fram till år 2021. 

2. 

totala budget för den kommande budgetperioden. 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av det rådande pandemiläget har beslut tagits att endast behandla 
investeringsbudgeten 2021-2025 vid kommunfullmäktiges junisammanträde. 
Budgetberedningen återupptar sitt arbete i augusti för att sedan återkomma med förslag till 
driftbudgetramar för åren 2021-2023. 

Beslutsunderlag 
Investeringsplan 2021-2025 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna och besluta enligt följande 
förslag till investeringsplan 2021 - 2025: 

En preliminär framräkning av driftramarna för åren 2021-2023 har genomförts utifrån 
innevarande års ramar. Justering har genomförts för bedömd lönerevision och marginell 
kostnads-/intäktsuppräkning. Denna beräkning ligger sedan till grund för bedömning om 
resultatnivå, självfinansieringsutrymme och kommande lånebehov. Detta innebär att 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/168 

I budgetförslaget har tidigare beslutade budget för 2020 avseende Bäckseda förskola 

Resterande delar av dokumentet, Preliminär Resultatbudget, Preliminära Driftramar och 
Preliminär Finansieringsbudget är inte beredda och ligger med för att få en total bild av 
nuläget när det gäller kommunens budgetförutsättningar. Förhoppningen är att bilden är 
tydligare under hösten då vidare beredning och beslut tas när det gäller kommunens 
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§ 81 

nämndernas driftramar för kommande år inte är fastställda utan en förnyad beredning av 
dessa kommer att ske under hösten. 

1. Investeringsbudget 2021 - 2025 enligt bilagd sammanställning, 
För år 2021 uppgår investeringsvolymen till 199 881 tkr. 

samt Landsbro skola 7-9 om totalt 50 000 tkr flyttats fram till år 2021. 

2. 

totala budget för den kommande budgetperioden. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/168 

I budgetförslaget har tidigare beslutade budget för 2020 avseende Bäckseda förskola 

Resterande delar av dokumentet, Preliminär Resultatbudget, Preliminära Driftramar och 
Preliminär Finansieringsbudget är inte beredda och ligger med för att få en total bild av 
nuläget när det gäller kommunens budgetförutsättningar. Förhoppningen är att bilden är 
tydligare under hösten då vidare beredning och beslut tas när det gäller kommunens 
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§ 82 

Årsredovisning 2019 - Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige 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 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan yttrande på 
grund av jäv. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/138 
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§ 83 

Årsredovisning 2019 - Höglandets samordningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 

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. 

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 Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/95 

rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 

Förbundets intäkter var under 2019 6,4 mnkr vilka till uteslutande delen bestod av bidrag från 
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§ 83 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets 
Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/95 
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§ 84 

Årsredovisning 2019 - Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 

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 

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 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets 
räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 samt godkänna överlämnad 
årsredovisning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/91 

överklagades. Konsekvensen blev att Höglandets räddningstjänstförbund var tvungna att börja 

att täcka underskottet. Samtidigt fanns ett negativt balanskravsresultat från föregående år att 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

§ 85 Ärendenr KLF 2020/164 

Satsning på vuxenutbildningen - Budgetförstärkning Vetlanda 
Lärcentrum 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå begäran om budgetförstärkning med hänvisning 
till att denna typ av utökade åtgärder i grunden är ett statligt ansvar. Staten bör, exempelvis 
via Arbetsförmedlingen, bidra till finansieringen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden begär, i skrivelse ställd till kommunstyrelsens arbetsutskott 
daterad 2020-04-29, en budgetförstärkning med 3 000 tkr under 2020. De utökade resurserna 
ska användas inom Vetlanda Lärcentrum som är en del av barn- och utbildningsnämndens 
vuxenutbildningsverksamhet. Syftet är att möta ett ökat behov av utbildning på grund av 
inbromsning i världsekonomin. Denna inbromsning kommer sannolikt att leda till ett ökat 
behov av vidareutbildning med sikte på annat arbete eller vidare studier. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Barn- och utbildningsnämnden § 46/20 
Skrivelse 2020-04-29 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå begäran om budgetförstärkning med hänvisning 
till att denna typ av utökade åtgärder i grunden är ett statligt ansvar. Staten bör, exempelvis 
via Arbetsförmedlingen, bidra till finansieringen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 86 

Avveckling av mottagningsenheten Navet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att mottagningsenheten/integrationsenheten Navet 
avvecklas. 

i uppdrag att organisera sina respektive uppdrag med anknytning till flyktingmottagandet 
inom sina ordinarie verksamheter. 

Ärendebeskrivning 
I maj 2016 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en sammanhållen funktion för att ta 
emot nya invånare, en mottagningsenhet/integrationsenhet. Rektor för skolenheten, 
flyktingsamordnaren och förvaltningscheferna inom barn- och utbildning och 
socialförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med kommunchefen ta fram ett underlag 
för hur verksamhetens skulle utformas. Syftet med Navet var att ge nyanlända familjer och 
vuxna en väg in i Vetlanda kommun. 

Under 2019 och 2020 har antalet nykomna elever med migrationsbakgrund och antalet 
kommunmottagna flyktingar och skyddsbehövande minskat, både nationellt och kommunalt. 
Behovet av en sammanhållen mottagnings och integrationsenhet har därför förändrats. 

2020 öppnades kommunens Kontaktcenter, med en väg in till kommunen för alla invånare. 
Behovet av vägledning och information till nyanlända kan hanteras på Kontaktcenter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-07 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att mottagningsenheten/integrationsenheten Navet 
avvecklas. 

i uppdrag att organisera sina respektive uppdrag med anknytning till flyktingmottagandet 
inom sina ordinarie verksamheter. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/160 

Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen ges 

Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen ges 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

§ 87 Ärendenr KLF 2020/186 

Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås att godkänna tilläggen i miljö- och byggnämndens reglemente. 

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. Miljö- och byggnämndens reglemente har ändrats utifrån 
beslut i kommunfullmäktige, se ny § 20. 

Enligt förslag till en ny lagrådsremiss vill regeringen tillfälligt överlåta tillsynen avseende 
smittskydd till kommunerna. Då det enbart står kommunen i lagförslaget bör det framgå av 
nämndens reglemente att det är miljö- och byggnämnden som får den uppgiften, se ny § 6a. 

Eftersom överlåtelsen är tänkt att endast vara tillfällig, från den 1 juli och året ut, måste 
tillägget antas skyndsamt så att tillsyn ska kunna ske när semestern infaller och varmare väder 
kan medföra ökad trängsel på serveringsställen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-28 
Reglemente miljö- och byggnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 88 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

ske om särskilda skäl föreligger. Av 6 kap. 24 § Kommunallag (2017:725) framgår att 
fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En 
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
Föreskrifter om detta ska finnas i nämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Kommunstyrelsens reglemente 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2020/149 

Fullmäktige beslutade den 22 april 2020, § 31 om att deltagande i sammanträde på distans får 
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§ 89 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

ske om särskilda skäl föreligger. Av 5 kap. 16 § Kommunallag (2017:725) framgår att 
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som 
deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Föreskrifter om 
detta ska finnas i fullmäktiges arbetsordning. 

I samband med ovanstående komplettering har även en övergripande granskning och 
uppdatering gjorts av arbetsordningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

Ärendenr KLF 2018/280 

Fullmäktige beslutade den 22 april 2020, § 31 om att deltagande i sammanträde på distans får 
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