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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 16.30 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. (jäv § 85), Martina Jansson (S) ordf. § 85, 
Lennart Lööw (S), Carina Bardh (M) (jäv § 84-85), Douglas Thor (M), 
Dan Ljungström (C) (jäv § 85), Andreas Elamsson (C) (§ 64-76) kl. 14.00-16.01, 
Jan Johansson (VF) (jäv § 85), Lola Frödeberg (VF), Björn Fälth (SD) och 
Monica Samuelsson (KD). 

Tjänstgörande ersättare Carina Strömbäck (S) (§ 64-78) kl. 14,00-16.10, Sofie Schiller (M) (§ 84-85), 
Tommy Glans (VF), Marielle Almquist (C) (§ 77-87) kl. 16.01-16.30, 
Nils-Erik Olofsson (S) (§ 79-87) kl. 16.10-16.30, Aneth Amundsson (S) § 85), 
Daniel Berner (C) (§ 85) och Claes Sjöberg (VF) (§ 85). 

Ersättare Nils-Erik Olofsson (S), Aneth Amundsson (S), Sofie Schiller (M), 
Marielle Almquist (C), Daniel Berner (C), Mikael Loberg (SD), 
Claes Sjöberg (VF), Michael Hellqvist (V), Hans Svensson (KD) och 
Willis Josefsson (L) (§ 64-85) kl. 14.00-16.21. 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson (§ 77-87), Magnus Claesson (§ 64), 
Lena Ottosson (§ 72), Maria Sundberg (§ 72) och Maria Isacsson. 

Utses att justera Douglas Thor (M) och Monica Samuelsson (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 64-87 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö § 64-84, 86-87 Martina Jansson § 85 

Justerings-
personer 

Douglas Thor                   Monica Samuelsson 

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://14.00-16.21
https://16.10-16.30
https://16.01-16.30
https://14,00-16.10
https://14.00-16.01


 

 

 

 

 

 

 

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Föredragningslista 
Offentlig del 

§ 64 Information från Nuvab 

§ 65 Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av 
dricksvattenförsörjning och beredskap" 

§ 66 Redovisning av intern kontroll 2018 - 
kommunledningsförvaltningen 

§ 67 Plan för intern kontroll 2019 

§ 68 Redovisning av intern kontroll 2018 - Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 69 Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 1, 2019 

§ 70 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§ 71 Meddelanden 

Icke offentlig del 

§ 72 Måltidspolicy för Vetlanda kommun 

§ 73 Svar på motion om fler platser inom särskilt boende i 
centralorten Vetlanda kommun 

§ 74 Svar på motion om flera platser inom särskilt boende i 
centralorten Vetlanda kommun 

§ 75 Svar på motion om större trygghet för människor över 90 år och 
mindre handläggning 

§ 76 Svar på motion om bredband på äldreboende 

§ 77 Svar på motion om att utreda fler alternativ för placering av 
förskola i Bäckseda 

§ 78 Svar på motion om att kommunen utreder fler förslag rörande 
placering av förskola i Vetlandas södra del. 

§ 79 Plan för att förebygga och hantera kränkningar och repressalier 

§ 80 Taxa för rengöring/sotning 2019 enligt lagen om skydd mot 
olyckor 

§ 81 Revidering av taxekonstruktion för brandskyddskontroll enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

§ 82 Revidering av bolagsordning för Njudung Avfallshantering AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 

2



~ Vetlanda 

§ 83 Revidering av bolagsordning för Njudung Vetlanda Elnät AB 

§ 84 Årsredovisning 2018- Höglandets samordningsförbund 

§ 85 Årsredovisning Höglandsförbundet 2018 

§ 86 Årsredovisning 2018 - Mediacenter Jönköpings län 

§ 87 Remiss – Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting (SOU 2018:74) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 
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Kommunstyrelsen 

Voteringslista 

Den 8/5 2019, § 77 

Svar på motion om att utreda fler alternativ för placering av förskola i Bäckseda 

Ja-röst: Arbetsutskottets förslag 

Nej-röst: Jan Johanssons bifallsyrkande 

Huvudoroo N edlal!d röst Kontra oron. 
Ledamöter Ja Nei Ja Nei 
s Henrik Tvarnö, ordf X 
s Martina Jansson X 
s Lennart Lööw X 
s Caesar Friber2. Jonsson 
M Carina Bardh X 
M Dou2.las Thor X 
C Dan Liun2.ström X 
C Andreas Elamsson 
VF Jan Johansson X 
VF Lars Brihall 
VF Lola Frödeberg X 
SD BiömFälth X 
KD Monica Samuelsson X 
Ersättare 
s Carina Strömbäck X 
s Nils-Erik Olofsson 
s Aneth Amundsson 
M Sofie Schiller 
M Anton Si2fridsson 
C Marielle Almauist X 
C Daniel Bemer 
SD Mikael Lobern 
VF Tommv Glans X 
VF Claes S iöberg 
V Michael Hellavist 
KD Hans Svensson 
L Willis Josefsson 

Nedla2d röst 



Kommunstyrelsen 

Voteringslista 

Den 8/5 2019, § 78 

Svar på motion om att kommunen utreder fler förslag rörande placering av forskola i 
Vetlandas södras del 

Ja-röst: Arbetsutskottets förslag 

Nej-röst: Björn Fälths bifallsyrkande 

Huvudoroo 
Ledamöter Ja Nei 
s Henrik Tvarnö. ordf X 
s Martina Jansson X 
s Lennart Lööw X 
s Caesar Friber2 Jonsson 
M Carina Bardh X 
M Douglas Thor X 
C Dan Liun2:ström X 
C Andreas Elamsson 
VF Jan Johansson X 
VF Lars Brihall 
VF Lola Frödebere X 
SD Biörn Fälth X 
KD Monica Samuelsson X 
Ersättare 
s Carina Strömbäck X 
s Nils-Erik Olofsson 
s Aneth Amundsson 
M Sofie Schiller 
M Anton Si2:fridsson 
C Marielle Almauist X 
C Daniel Berner 
SD Mikael Loberg 
VF Tommv Glans X 
VF Claes Siöbern 
V Michael Hellavist 
KD Hans Svensson 
L Willis Josefsson 

Nedlae:d röst Kontraoroo. Nedlae:d röst 
Ja Nei 



 

 

  

 

 

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

§ 64 Ärendenr KLF 2019/178 

Information från Nuvab 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Magnus Claesson berättare följande om Nuvabs verksamhet: 

Nuvab har 340 medlemsföretag. Verksamheten har fokus på att stärka, stödja och utveckla 
näringslivet i Vetlanda kommun. Bolagets huvuduppgifter består av nätverk, utbildning och 
samverkan. En redovisning av aktuella nätverk och samverkansprojekt görs varav man särskilt 
kan nämna Kvällsmackan som ett bra exempel på samverkan. Kvällsmackan startade 2017 och 
hade då ca 80 gäster per tillfälle. I dagsläget är det i snitt 130 gäster per tillfälle och det är kö 
till platserna. Kvällsmackan är ett tillfälle att träffa beslutsfattare inom näringslivet i 
kommunen. 

Utbildningsinsatserna ökar och fler företag ansluter sig. Under 2018 genomfördes 70 
utbildningar med 484 deltagare, vilket är en ökning med 20 % i jämförelse med 2017. 

Jobb och framtidsmässan, den attraktiva arbetsplatsen, näringslivsgalan och näringslivsveckan 
är alla exempel på aktiviteter som anordnas under året. 

10 gånger per år publiceras ett nyhetsbrev istället för den tidning som tidigare gavs ut. Bolaget 
är också aktivt på sociala medier. Avslutningsvis redovisas bolagets planer för 2019. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 65 

Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av 
dricksvattenförsörjning och beredskap" 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat förslag till yttrande godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har gjort en granskning av dricksvattenförsörjning och beredskap och 
lämnat rapporten till Njudung Energi och kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen 
yttrar sig utifrån ansvar för krisledning samt utifrån uppsiktsplikten. 

Krisövningar genomförs kontinuerligt även om det hade varit önskvärt att öva oftare. Risk och 
såbarhetsanalys genomförs som grund för övningsverksamheten. Personalsituationen på 
Höglandets räddningstjänstförbund som planerar och leder genomförande av övningar har 
inte medgett tätare övningar. 2012 gjordes en övning där vattenförsörjningen specifikt var i 
fokus. I kommande risk och sårbarhetsanalys lyfts dricksvattenförsörjning fram som en 
huvudfråga vid kris. Planerad åtgärd är framtagande av nödvattenplan. Under sommarens 
torka gjordes en särskild uppföljning av vattenförsörjningen och en planering för hur 
vattenförsörjning kan hanteras gjordes. Reservplaneringen behövde inte användas. 

Uppsiktsplikten utövas främst genom att ledamöterna i Vetlanda Stadshus AB också sitter i 

finnas för Grumlan som vattentäkt är också aktuell. Njudung energi arbetar också med 
planering för reservtäkt. Frågan har ännu inte varit skarp på länsnivå även om vissa kontakter 

lösning eller lösning i samverkan med andra aktörer är att föredra. 

Nödvattenplan finns inte framtagen och kommunstyrelsen kommer följa upp att 
nödvattenplan eller annan krisplanering avseende vattenförsörjning tas fram. 
Revisionsrapporten föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 
Upprättat förslag till yttrande godkänns. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen, Njudung Energi AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/51 

kommunstyrelsen. Njudung Energis verksamhet rapporteras till Vetlanda Stadshus AB och flytt 
av vattenintag har varit en aktuell fråga under senare tid. Frågan om vilket skydd som behöver 

finns tagna. Njudung Energi och kommunstyrelsen följer utvecklingen för att bedöma om egen 
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~ Vetlanda 

§ 66 

Redovisning av intern kontroll 2018 - 
kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisning av intern kontroll 2018 för kommunledningsförvaltningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2018 för kommunledningsförvaltningen föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 
Redovisning av intern kontroll 2018 för kommunledningsförvaltningen godkänns. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Måltidsservice 
Kommunikation och medborgarservice 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/94 
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~ Vetlanda 

§ 67 

Plan för intern kontroll 2019 - kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Plan för intern kontroll 2019 för kommunledningsförvaltningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Intern kontrollplan 2019 för kommunledningsförvaltningen föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 
Plan för intern kontroll 2019 för kommunledningsförvaltningen godkänns. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Måltidsservice 
Kommunikation och medborgarservice 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/66 
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~ Vetlanda 

§ 68 

Redovisning av intern kontroll 2018 - Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Intern kontroll 2018 för barn- och utbildningsnämnden godkänns i de redovisade delarna. 

Barn- och utbildningsnämnden återkommer med en redovisning av de ej kontrollerade 
områdena. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2018 för barn- och utbildningsnämnden föreligger i bilaga. 

Kontroller inom följande kontrollområden har inte kunnat genomföras: 

Köptrohetsanalys, prisanalys, personliga utlägg och reseersättningar. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 54/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Intern kontroll 2018 för barn- och utbildningsnämnden godkänns i de redovisade delarna. 

Barn- och utbildningsnämnden återkommer med en redovisning av de ej kontrollerade 
områdena. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/143 
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~ Vetlanda 

§ 69 

Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 1, 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 1, 2019, föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Anders Bernberg 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/87 
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~ Vetlanda 

§ 70 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-25, 2019-04-08 och 2019-04-29. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

§ 71 Ärendenr KLF 2019/177 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

a) Protokoll från Höglandsförbundet 2019-03-29 
KLF 2019/134 

b) Revisionsrapport ”Granskning av institutionsplaceringar” 
KLF 2019/136 

c) Namnlista för att servicehuset Dalbo i Ramkvilla öppnas igen 
KLF 2019/138 

d) Revisionsrapport ”Granskning av dricksvattenförsörjning och beredskap” 
Yttrande från Njudung Energi AB 
KLF 2019/51 

e) Styrelseprotokoll 2019-04-03 för Vetlanda Stadshus AB 
KLF 2019/145 

f) Protokoll från Witalabostäder AB 2019-03-14 
KLF 2019/146 

g) Protokoll från AB Vetlanda Industrilokaler 2019-03-14 
KLF 2019/147 

h) Beslut - Tillstånd till ny ytterdörr på sakristian till Södra Solberga kyrka. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2019/151 

i) Inspektion av Höglandets överförmyndarnämnd samt årsredogörelse av 
överförmyndarverksamheten 2018 
Länsstyrelsen i Östergötland 
KLF 2019/152 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

§ 72 Ärendenr KLF 2019/158 

Måltidspolicy - Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Det kommunövergripande styrdokumentet ”Måltidspolicy inom förskola, skola samt vård och 
omsorg” antas. 

Måltidspolicyn börjar gälla från och med 1 juli 2019. 

Ärendebeskrivning 
En måltidspolicy är framtagen som tydliggör måltidsservices uppdrag, bilaga. Måltidspolicyn 
riktar sig till alla som på något sätt hanterar och/eller tar del av kommunens mat och måltider. 
Måltidspolicyn är ett övergripande styrdokument som förklarar hur Vetlanda kommun vill att 
de som äter i någon av kommunens verksamheter ska uppleva måltiden. Policyn visar även att 
alla berörda verksamheter måste bidra med kunskap och engagemang för att Vetlanda 
kommun ska vara i toppklass vad gäller måltider. 

Måltidspolicyn grundar sig främst utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer men även 
från skollagen, Socialstyrelsens rekommendationer samt yttranden från barn- och 
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, upphandlingsavdelningen och kommunala 
pensionärsrådet. 

Tidigare fanns en kostpolicy för vård och omsorg samt en handlingsplan för förskola och skola. 
Efter att måltidsservice bildades 2013 har det saknats en gemensam policy som visar vilken 
riktning Vetlanda kommun jobbar åt. Nu har det tagits fram en måltidspolicy som innefattar 
både förskola, skola samt vård och omsorg. För att nå målen i policyn kommer berörda 
verksamheter jobba med handlingsplaner som beskriver hur man går tillväga. 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att anta det kommunövergripande styrdokumentet 
”Måltidspolicy inom förskola, skola samt vård och omsorg” som börjar gälla från och med 
1 juli 2019. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Monica Samuelsson (KD), 
Jan Johansson (VF), Carina Strömbäck (S) och Björn Fälth (SD) tillstyrker arbetsutskottets 
förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 73 

Svar på motion om fler platser inom särskilt boende i 
centralorten Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen får anses besvarad då åtta nya platser i särskilt boende tillskapas. 

Ärendebeskrivning 
Den 12 april 2018 lämnade Ejlon Johansson (L), Siv Fransson (L) och Rune Solid (L) in en 
motion om fler platser inom särskilt boende i centralorten Vetlanda kommun och med 
förslaget att snarast planera för och iordningställa särskilda boendeplatser i centralorten 
genom att återskapa nio korttidssplatser på Norrgården som då samtidigt frigör lika många 
platser på Bäckagården. Dessutom återställs sex HVB-platser på Bäckagården till särskilda 
boendeplatser. 

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Av yttrandet framgår att 
sedan motionen lämnades in har verksamheten på Bäckagårdens Lunden avvecklats och 
lokaler frigjorts. Det uppstod därmed möjlighet att öppna platser för särskilt boende och även 

i särskilt boende. De sex HVB-platserna används bäst som korttidsplatser. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-28, § 33. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen får anses besvarad då åtta nya platser i 
särskilt boende tillskapas. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Lennart Lööw (S) och 
Carina Strömbäck (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2018/116 

korttidsplatser i nära anslutning. Det bedöms lämpligt att i första hand öppna upp åtta platser 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

§ 74 Ärendenr KLF 2018/229 

Svar på motion om flera platser inom särskilt boende i 
centralorten Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen får anses besvarad med hänvisning till att vård och omsorgsnämnden gett 
förvaltningen i uppdrag att revidera äldreomsorgsplanen. 

Ärendebeskrivning 
Den 21 augusti 2018 lämnade Ejlon Johansson (L), Siv Fransson (L) och Rune Solid (L) in en 
motion med förslaget att kommunen snarast utreder möjligheten till att bygga en helt ny 
enhet med särskilda boendeplatser i centralorten. 

Bakgrunden till denna motion var att Kommunala Pensionärsrådet (KPR) gjort beräkningar att 
det kommer behövas ytterligare 100 nya boendeplatser fram till år 2024. Dessa 100 platser är 
utöver utökningen av 8 platser på Bäckagården våren 2019 och Nya Tomasgårdens 36 platser 
våren 2021. 

Motionen remitterades till vård och omsorgsnämnden för yttrande. Yttrande har kommit in 
och föreligger i bilaga. Av yttrandet framgår att vård och omsorgsförvaltningen fick uppdrag av 
vård- och omsorgsnämnden 2019-02-07, § 22, att revidera Äldreomsorgsplanen. 
Äldreomsorgsplanen sträcker sig till 2030 och i uppdraget inkluderas kalkyl och planering av 
det framtida behovet av särskilda boendeplatser. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-26, § 54. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till att vård och 
omsorgsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att revidera äldreomsorgsplanen. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Lennart Lööw (S), Carina Strömbäck (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 75 

Svar på motion om större trygghet för människor över 90 år 
och mindre handläggning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen bifalls. 

Vård- och omsorgsnämnden får uppdraget att närmare utreda hur ett införande av 
motionärernas förslag, helt eller delvis, kan genomföras inklusive kostnadsberäkningar. 

Ärendebeskrivning 

trygghet för människor över 90 år och mindre handläggning och med förslaget att 
förutsättningarna utreds och en ekonomisk konsekvensanalys tas fram i enlighet med 
motionens intentioner. 

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Av yttrandet framgår att 
det idag finns 381 personer över 90 år. 135 av dessa bor redan idag i särskilt boende. 

flesta fall den sökta insatsen. Antalet 90+ med enbart serviceinsatser från hemtjänsten är ca 
20 st. Antalet med såväl service som omvårdnad är ca 95 st. 

Legala möjligheter finns att erbjuda hemtjänst utan behovsprövning, vilket bedöms kunna 
medföra ett förenklat beslutsfattande som upplevs positivt för den enskilde. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-18, § 39. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen. 

Vård- och omsorgsnämnden får uppdraget att närmare utreda hur ett införande av 
motionärernas förslag, helt eller delvis, kan genomföras inklusive kostnadsberäkningar. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M), Henrik Tvarnö (S), Carina Strömbäck (S) och Lennart Lööw (S) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2018/163 

Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om större 

Erfarenheten visar att få eller inga har fått avslag, det vill säga den som söker beviljas i de allra 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

§ 76 Ärendenr KLF 2018/164 

Svar på motion om bredband på äldreboende 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen bifalls och överlämnas till budgetberedningen för finansiering. 

Ärendebeskrivning 
Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om 
bredband till äldreboende och med förslaget att fiberanslutning till samtliga boendeplatser 
installeras. 

Motionen remitterades först till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden yttrade 
sig positivt, men menade att det var upp till varje fastighetsägare att besvara frågan om 
fiberanslutning. 

Motionen remitterades därefter till tekniska nämnden för yttrande, särskilt med avseende på 
kostnaderna. Av yttrandets framgår att nämnden ställer sig positiv till fiberanslutning och 
redovisar vilka boenden som saknar anslutning samt vad anslutningskostnaden är för 
respektive boende. Totalt uppgår kostnaden till 3,5 mnkr för 204 lägenheter. 

Någon plan och ekonomi finns inte för att ansluta de redovisade boendena. Medel måste 
därför tillföras tekniska nämndens investeringsbudget om förslaget ska realiseras. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden 2018-09-27, § 116. 
Tekniska nämnden 2019-02-21, § 17. 

Arbetsutskottets förslag 
Motionen bifalls och överlämnas till budgetberedningen för finansiering. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M), Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Strömbäck (S), 
Jan Johansson (VF), Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD) och Tommy Glans (VF) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 77 

Svar på motion om att utreda fler alternativ för placering av 
förskola i Bäckseda 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås med hänvisning till att detaljplanen för del av Storegården 1:1 Melavägens 
förlängning, Vetlanda redan är antagen av kommunfullmäktige 2019-03-20, § 40. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Tommy Glans (VF), Lola Frödeberg (VF) och Björn Fälth (SD). 

Ärendebeskrivning 
Den 5 mars 2019 lämnade Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF) och Lars Brihall (VF) in en 
motion om att utreda fler alternativ till placering av förskola i Bäckseda och med följande 

är samtidigt viktigt att man inte fortsatt undergräver den lokala demokratin. Politikerna har 

det då hävdades att inget var förutbestämt. I samband med samrådet framförde ansvariga 
politiker hur viktigt det är att allmänheten engagerar sig genom att lämna in alternativa 
förslag. Att samma politiker därefter inte ens bemödar sig utreda kan inte uppfattas seriöst 
och utgör ingen som helst förtroendeingivande hantering i ett demokratiskt samhälle. 
Kommunen bör för övrigt vara betydligt mera återhållsam vid användandet av skattepengar 
och i ett tidigt stadium välja en placering som ur ett helhetsperspektiv bättre kan motiveras. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till att detaljplanen för del av 
Storegården 1:1 Melavägens förlängning, Vetlanda redan är antagen av kommunfullmäktige 
2019-03-20, § 40. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) yrkar bifall till motionen. 

Björn Fälth (SD) tillstyrker Jan Johansson bifallsyrkande. 

Henrik Tvarnö (S), Lennart Lööw (S), Carina Strömbäck (S), Carina Bardh (M), 
Monica Samuelsson (KD), Dan Ljungström (C) och Marielle Almquist (C) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/78 

förslag: Kommunen utreder fler alternativ till lokalisering av förskola i Vetlandas södra del. Det 

under samrådstiden låtit påskina hur viktigt det är att få in allmänhetens synpunkter eftersom 
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~ Vetlanda 

§ 77 

Propositionsordning 

Han finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Jan Johanssons bifallsyrkande. 

Omröstningsresultat 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/78 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Johanssons bifallsyrkande. 

Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka arbetsutskottets förslag. 
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~ Vetlanda 

§ 78 

Svar på motion om att kommunen utreder fler förslag rörande 
placering av förskola i Vetlandas södra del. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

förlängning, Vetlanda redan är antagen av kommunfullmäktige 2019-03-20, § 40. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Tommy Glans (VF), Lola Frödeberg (VF) och Björn Fälth (SD). 

Ärendebeskrivning 
Den 15 mars 2019 lämnade Mikael Loberg (SD), Pia Fälth (SD), Arne Zetterberg (SD), 
Björn Fälth (SD) och Arne Larsson (SD) in en motion om att utreda fler förslag rörande 
placering av förskola i Vetlandas södra del och med följande förslag: 

Kommunens politiker bortser från den prestige som nu tycks råda och till medborgarna infria 
sitt löfte att utreda fler alternativ som klarare redovisar samtliga kostnader som är 
förknippade med en förskolas tillkomst. Sverigedemokraterna bedömer det nödvändigt att 
kunna göra sådana jämförelser mellan de olika alternativen innan slutligt beslut tas i denna 
fråga. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktiges föreslås avslå motionen med hänvisning till att detaljplan för del av 
Storegården 1:1 m.fl. Melavägens förlängning, Vetlanda redan är antagen av 
kommunfullmäktige 2019-03-20, § 40. 

Yrkanden 
Björn Fälth (SD) yrkar bifall till motionen. 

Jan Johansson (VF), Tommy Glans (VF) och Lola Frödeberg (VF) tillstyrker Björn Fälths 
bifallsyrkande. 

Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C ), Lennart Lööw (S), Monica 
Samuelsson (KD) och Carina Strömbäck (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Fälths bifallsyrkande. 

Han finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/9 

Motionen avslås med hänvisning till att detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. Melavägens 
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~ Vetlanda 

§ 78 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Björn Fälths bifallsyrkande. 

Omröstningsresultat 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/9 

Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka arbetsutskottets förslag. 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

§ 79 Ärendenr KLF 2019/149 

Plan för att förebygga och hantera kränkningar och repressalier 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Plan för att förebygga och hantera kränkningar och repressalier antas. 

Ärendebeskrivning 
I och med förändringarna i Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 6 § som trädde i kraft 
januari 2017 så behöver Vetlanda kommun säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner i syfte 
att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier. 
Diskrimineringsombudsmannen har granskat den befintliga planen för att förebygga 
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och bedömer att den inte 
uppfyller kraven då riktlinjen inte omfattar repressalier. Med anledning av detta så har planen 
arbetats om för att säkerställa att den lever upp till kraven. 

Sedan föregående plan togs så har det även kommit en ny arbetsmiljöföreskrift (AFS 2015:4) 
som i 13-14 §§ beskriver hur arbetsgivare ska arbeta med kränkande särbehandling. Den nya 
planen för att förebygga och hantera kränkningar och repressalier säkerställer att Vetlanda 
kommun lever upp till kraven i denna föreskrift. 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att plan för att förebygga och hantera kränkningar och 
repressalier antas. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 80 

Taxa för rengöring/sotning 2019 enligt lagen om skydd mot 
olyckor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. 

nytt avtal tecknats med entreprenören. Tidigare taxor upphör samtidigt att gälla. 

2. 

2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna ansvarar enligt Lagen om skydd mot olyckor för rengöring/sotning. I Nässjö och 
Vetlanda kommuner ligger detta ansvar på Höglandets räddningstjänstförbund. Inom 
förbundets medlemskommuner är verksamheten rengöring/sotning utlagd på entreprenad 

rengöring/sotning. Förslag föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund § 14/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
1. 

nytt avtal tecknats med entreprenören. Tidigare taxor upphör samtidigt att gälla. 

2. 

2020-01-01. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/83 

Taxa för rengöring/sotning inom Vetlanda kommun för nästkommande avtalsperiod med 
sotningsföretaget Smålandssotaren AB fastställs i enlighet med förslag som framgår av 
bilaga ”Taxa för rengöring/sotning 2019”. Taxan gäller från 2019-06-01 eller den dag då 

Höglandets räddningstjänstförbund ska årligen justera taxan i enlighet med SKLs och 
Skorstensfejarmästarnas riksförbunds publicerade sotningsindex. Justeringen genomförs 
per den 1 januari respektive år enligt föregående års index. Första uppräkning genomförs 

och upphandling har genomförts under 2019. Kommunerna fastställer taxor för verksamheten 

Taxa för rengöring/sotning inom Vetlanda kommun för nästkommande avtalsperiod med 
sotningsföretaget Smålandssotaren AB fastställs i enlighet med förslag som framgår av 
bilaga ”Taxa för rengöring/sotning 2019”. Taxan gäller från 2019-06-01 eller den dag då 

Höglandets räddningstjänstförbund ska årligen justera taxan i enlighet med SKLs och 
Skorstensfejarmästarnas riksförbunds publicerade sotningsindex. Justeringen genomförs 
per den 1 januari respektive år enligt föregående års index. Första uppräkning genomförs 
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~ Vetlanda 

§ 81 

Revidering av taxekonstruktion för brandskyddskontroll enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Taxa för brandskyddskontroll inom Vetlanda kommun som utförs i egen regi av 

2019”. Taxan ska gälla från 2019-06-01. Tidigare taxor upphör samtidigt att gälla. 

2. 

2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna ansvarar enligt Lagen om skydd mot olyckor för brandskyddskontroll. I Nässjö 
och Vetlanda kommuner ligger detta ansvar på Höglandets räddningstjänstförbund och 
brandskyddskontrollerna utförs av förbundet i egen regi. Kommunerna fastställer taxor för 
verksamheterna. Nuvarande taxekonstruktion för brandskyddskontroll har reviderats för att 
likställa den med övriga kommuner samt att den enskilde fastighetsägaren upplever dagens 
taxa som svårtolkad och otydlig. Förslag föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund § 15/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Taxa för brandskyddskontroll inom Vetlanda kommun som utförs i egen regi av 

2019”. Taxan ska gälla från 2019-06-01. Tidigare taxor upphör samtidigt att gälla. 

2. 

2020-01-01. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/84 

Höglandets räddningstjänstförbund fastställs enligt bilaga ”Taxa för brandskyddskontroll 

Höglandets räddningstjänstförbund ska årligen justera taxan i enlighet med SKLs och 
Skorstensfejarmästarnas riksförbunds publicerade sotningsindex. Justeringen genomförs 
per den 1 januari respektive år enligt föregående års index. Första uppräkning genomförs 

Höglandets räddningstjänstförbund fastställs enligt bilaga ”Taxa för brandskyddskontroll 

Höglandets räddningstjänstförbund ska årligen justera taxan i enlighet med SKLs och 
Skorstensfejarmästarnas riksförbunds publicerade sotningsindex. Justeringen genomförs 
per den 1 januari respektive år enligt föregående års index. Första uppräkning genomförs 
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~ Vetlanda 

§ 82 

Revidering av bolagsordning för Njudung Avfallshantering AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Första meningen i avsnitt 8, Styrelse i bolagsordningarna för Njudung Avfallshantering AB 
ändras till: 

”Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter samt lägst noll och högst fyra 
suppleanter.” 

Ärendebeskrivning 
Njudung Energi Vetlanda AB har två helägda dotterbolag, Njudung Vetlanda Elnät AB, 
556819-4749 och Njudung Avfallshantering AB, 556672-7235. Bolagen har identiska 
bolagsordningar som beslutades av kommunfullmäktige i november 2016. 

Bolagsverket har nyligen meddelat att bolagsordningarna måste justeras då de inte tillräckligt 
tydligt, enligt Aktiebolagslagens krav, anger antalet styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter. Detta regleras i de båda bolagsordningarna under pkt. 8 Styrelse. Den 
tidigare formuleringen i de bägge bolagens bolagsordningar löd: 

8. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av högst fyra ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda 

förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

För att uppfylla alla formella krav behöver denna del av bolagsordningarna ändras till: 

8. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter samt lägst noll och högst fyra 
suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 
den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser 
också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om bolagsordningarna i de bolag där kommunen har 

bolagsordningarna. 

Även efter denna ändring harmonierar det med de val av styrelseledamöter som tidigare 
under året genomförts av kommunfullmäktige. I båda bolagen har valts tre ledamöter samt 
ordförande, inga suppleanter har utsetts. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/164 

kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige 

direkt eller indirekt ägarintresse. Inga förändringar i övrigt är för närvarande aktuella i de båda 
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~ Vetlanda 

§ 82 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att första meningen i avsnitt 8, Styrelse i bolagsordningarna för 
Njudung Avfallshantering AB ändras till: 

”Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter samt lägst noll och högst fyra 
suppleanter.” 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/164 
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~ Vetlanda 

§ 83 

Revidering av bolagsordning för Njudung Vetlanda Elnät AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Första meningen i avsnitt 8, Styrelse i bolagsordningarna för Njudung Vetlanda Elnät AB 
ändras till: 

”Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter samt lägst noll och högst fyra 
suppleanter.” 

Ärendebeskrivning 
Njudung Energi Vetlanda AB har två helägda dotterbolag, Njudung Vetlanda Elnät AB, 
556819-4749 och Njudung Avfallshantering AB, 556672-7235. Bolagen har identiska 
bolagsordningar som beslutades av kommunfullmäktige i november 2016. 

Bolagsverket har nyligen meddelat att bolagsordningarna måste justeras då de inte tillräckligt 
tydligt, enligt Aktiebolagslagens krav, anger antalet styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter. Detta regleras i de båda bolagsordningarna under pkt. 8 Styrelse. Den 
tidigare formuleringen i de bägge bolagens bolagsordningar löd: 

8. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av högst fyra ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda 

förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

För att uppfylla alla formella krav behöver denna del av bolagsordningarna ändras till: 

8. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter samt lägst noll och högst fyra 
suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 
den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser 
också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om bolagsordningarna i de bolag där kommunen har 

bolagsordningarna. 

Även efter denna ändring harmonierar det med de val av styrelseledamöter som tidigare 
under året genomförts av kommunfullmäktige. I båda bolagen har valts tre ledamöter samt 
ordförande, inga suppleanter har utsetts. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/165 

kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige 

direkt eller indirekt ägarintresse. Inga förändringar i övrigt är för närvarande aktuella i de båda 
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~ Vetlanda 

§ 83 

Arbetsutskottets förslag 
Första meningen i avsnitt 8, Styrelse i bolagsordningarna för Njudung Vetlanda Elnät AB 
ändras till: 

”Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter samt lägst noll och högst fyra 
suppleanter.” 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/165 
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~ Vetlanda 

§ 84 

Årsredovisning 2018- Höglandets samordningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

Jäv 
Carina Bardh (M) 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Samordningsförbund avlämnar årsredovisning för förbundets verksamhetsår 
2018, bilaga. 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 
jobb-coacher inom projektet Supported Employment, SE-fortsättning. Andra exempel på 
verksamheter där man bidragit till finansiering är Projekt IT-Spåret och Uppdrag Samverkan. 

medlemmarna. Kostnaderna under året uppgick till 7,0 mnkr, vilket innebär att årets resultat 
blev -0,6 mnkr. Budgeterat resultat för 2018 var -1,0 mnkr, utfallet blev -0,6 mnkr vilket 

vilket innebär en minskning av det egna kapitalet, var således planerat. 

Beslutsunderlag 
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund 2019-03-01, § 7. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets 
Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/133 

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

Förbundets intäkter var under 2018 6,4 mnkr, vilka till uteslutande delen bestod av bidrag från 

innebär ett bättre resultat än budgeterat med motsvarande 0,4 mnkr. Det negativa resultatet, 

28



  

  

   
  

 
 

  
 

~ Vetlanda 

§ 85 

Årsredovisning Höglandsförbundet 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ledamöterna i styrelsen för Höglandsförbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 

Jäv 
Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och Henrik Tvarnö (S). 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2018 för Höglandsförbundet föreligger i bilaga. Förbundet redovisar för år 
2018 ett resultat som uppgår till 1,8 mnkr. I likhet med år 2017 har prognoserna pekat på ett 
större överskott som främst uppstått inom HITs verksamhetsområde varför förbundet i 
samråd med medlemskommunerna tagit beslutet att återbetala totalt 6,0 mnkr till 
medlemmarna i förhållande till köpt tjänstevolym. Med redovisat resultat för 2018 har 
förbundet återställt det negativa balanskravsresultat om -454 tkr som uppstod under 2017. 

Området familjerätt lämnar ett underskott om -384 tkr mot budget medan 
verksamhetsområdet kompetens ger ett överskott om 263 tkr. Höglandets IT som är 
förbundets avgjort största verksamhet lämnar ett överskott om 609 tkr i förhållande till 
budget. I resultatet ingår den återbetalning till medlemskommunerna om totalt 6,0 mnkr som 
beslutats. 

Årets investeringar uppgår under 2018 till 10,1 mnkr. Antalet anställda årsarbetare är 
oförändrat 77 st. 

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen. 

Beslutsunderlag 
Direktionen för Höglandsförbundet 2019-03-29, §15. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/134 
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~ Vetlanda 

§ 86 

Årsredovisning 2018 - Mediacenter Jönköpings län 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Årsredovisningen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län avseende 2018 
godkänns. 

Direktionen i Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 
2018. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköping län har fastställt årsredovisning 
för 2018 och överlämnar den för godkännande samt beslut om ansvarsfrihet hos 
medlemskommunerna, bilaga. 

2018 års resultat uppgår till 58 tkr. Förbundet uppfyller därmed kommunallagens balanskrav. 
Under året har mindre investeringar om 70 tkr genomförts. 

Ekonomin kommenteras i årsredovisningen. Resultatet når inte den budgeterade nivån och är 

som budgeterats för. Garanti och serviceärenden har ökat under året vilket medfört längre 
väntetider. Försäljningen av AV-teknisk utrustning (projektorer, högtalare, smarta tavlor) har 
fortsatt varit hög och har ökat med 7 %. 

Under 2018 har Mediacenter arbetat med utveckling och omvärldsbevakning inom IKT 
(informations- och kommunikationsteknik) för att aktivt få in flera digitala läromedel i skolan 
verksamhet. Ett systematiskt arbete har även genomförts med utbildning och 
erfarenhetsutbyte. Samverkan sker med andra regionala organisationer och motsvarande 
verksamheter i närliggande län inom kompetensområdet. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisningen för Kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län avseende 2018 godkänns samt att direktionen i 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/160 

väsentligt lägre än tidigare år. Samtidigt är både intäkter och kostnader märkbart högre än vad 
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~ Vetlanda 

§ 87 

Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting (SOU 2018:74) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommundirektören upprättar remissvar gällande ”Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting” (SOU 2018:74). 

Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har översänt betänkandet Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU: 2018:74) på remiss. Remissvar ska 
ha inkommit till Finansdepartementet senast den 17 maj 2019. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att kommundirektören får uppdraget att upprätta remissvar 
gällande ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting” 
(SOU 2018:74). 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Ärendenr KLF 2019/195 
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