
 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-06-07 1 (24) 

Plats och tid Stadshuset kl. 14.00-16.50 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Jäv § 80, Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S) 
ordf. § 80, jäv § 78, Jan Johansson (VF) jäv § 80, Lars Brihall (VF),  
Lola Frödeberg (VF), Dan Ljungström (C) jäv § 80, Helena Stålhammar (C)  
jäv § 77, Carina Bardh (M) jäv § 77,80, Anders Bengtsson (M),  
Ingemar Sturesson (KD), Björn Fälth (SD) och Carina Strömbäck (-). 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lööw (S) (§ 78, 80, kl. 16.47-16.50), Anders Gustavsson (VF) (§ 80,  
kl. 16.49-16.50), Henrik Freij (M) (§ 77, 80, kl. 16.43-16.47 och 16.49-16.50), 
Ejlon Johansson (L) (§ 77, 80, kl. 16.43-16.47 och 16.49-16.50) 

Ersättare Lennart Lööw (S), Anders Gustavsson (VF), Tommy Glans (VF), Henrik Freij (M) 
Hans Svensson (KD), Arne Larsson (SD), Ejlon Johansson (L) och  
Almuth Holmqvist (MP) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlson, Liz-Anne Larsson  
(§ 61-62), Björn Candelstam (§ 61), Fredrik Arvidsson (§ 61), Jonas Fransson  
(§ 61-62), Malena Tovesson (§ 61-62) och Joakim Öhman (§ 61). 
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg 

Utses att justera Lars Brihall (VF) och Björn Fälth (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 61-80 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Henrik Tvarnö § 61-79                   Nils-Erik Olofsson § 80 

 Lars Brihall Björn Fälth 

Anslag av protokollet 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget:  

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):  

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 
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§ 61 Dnr 2018/KA0187 

Redovisning av skolbyggnadsprojekt m.m.  
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Mogärdeskolan 

Byggnation pågår. Nybyggnationen beräknas vara klar i november 2018, vilket innebär en 
försening med 5 månader. Det innebär att allt som ska ske därefter också kommer skjutas en 
termin framåt. Beräknat inflyttningsklart höstterminen 2020.  

Withalaskolan  

Upphandling sker under juli månad 2018 och planerad byggstart är augusti 2018. 
Nybyggnation, ombyggnation och renoveringar beräknas vara helt färdigställt till 
höstterminen 2021.  

Landsbro skola 

Projektering pågår. Byggprojektet utannonseras i december. Planerad byggstart  
mars/april 2019. All ny- och ombyggnation beräknas vara klar till årsskiftet 2021/22.  

Från verksamhetens sida ser man problem med att projektet Mogärdeskolan skjuts framåt i 
tiden en hel termin men det är ändå hanterbart enligt rektor. 

 
  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-06-07 3 (24) 

§ 62 Dnr 2018/KA0174 

Samråd med Höglandsförbundet angående budget 2019 
Kommunstyrelsens beslut 

Samrådet godkänns och informationen noteras till protokollet. 

Det är angeläget att även Höglandsförbundet är återhållsamma med utökningar och även 
fortsättningsvis jobbar med effektiviseringar i verksamheten. 

Ärendebeskrivning 

Budget 2019 för Höglandsförbundet samt verksamhetsplan 2020-2021 föreligger i bilaga. 

Höglandsförbundet består av medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och 
Vetlanda. Syftet är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan medlemmarna för att uppnå 
utveckling och effektivt resursutnyttjande. Verksamheten är organiserad i tre avdelningar: 
Höglandets IT, Höglandets Familjerätt samt Höglandets Kompetens. Förbundet har 
sammanlagt 81 anställda, varav de flesta inom IT. I materialet presenteras verksamhetens mål 
och hur dessa ska följas upp. Vetlanda kommuns kostnad för medlemskapet i förbundet 
uppgår för 2019 till totalt 2 958 000 kr exklusive Höglandets IT.  

Enligt förbundsordningen ska förbundet samråda med medlemskommunerna innan budgeten 
fastställs.  

Beredningsbeslut 

Direktionen för Höglandsförbundet 2018-05-18 § 20. 

Beslutet skickas till: 
Höglandsförbundet 
Ekonomikontoret 
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§ 63 Dnr 2018/KA0175 

Vetlanda 100 år 2020 – Vetlanda en plats för alla 
Kommunstyrelsens beslut 

Projektet Vetlanda 100 år 2020 beviljas en budget på 500 000 kr plus garanti för Digiloo.  

Finansiering hänskjuts till budgetberedningen. 

Kommundirektören får uppdraget att skapa en organisation för jubileumsfirandet. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda blev stad 1920. Med anledning av detta firar Vetlanda kommun 100 år 2020. Jubileet 
är ett tillfälle att sätta Vetlanda på kartan på ett positivt sätt. Temat för jubileumsfirandet 
föreslås till ”Vetlanda en plats för alla”. Det finns ett antal idéer om inslag under 
jubileumsåret. Ett exempel är musikkonceptet Digiloo. En mindre arbetsgrupp bestående av 
Stewe Jonsson, Richard Lehmann och Magnus Färjhage har påbörjat arbetet. En budget på 
500 000 kr bedöms rimlig. Medlen är att betrakta som en extra satsning på 
platsvarumärkesarbetet med extra fokus på kommuninvånarnas stolthet över den egna 
kommunen. Digiloo arrangemanget finansieras via biljettförsäljning i förskott. Skulle av någon 
anledning biljettförsäljningen inte bli tillräcklig garanterar kommunen arrangemanget.  

Arbetsutskottets förslag  

Projektet Vetlanda 100 år 2020 beviljas en budget på 500 000 kr plus garanti för Digiloo.  

Finansiering hänskjuts till budgetberedningen. 

Kommundirektören får uppdraget att skapa en organisation för jubileumsfirandet. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Nils-Erik Olofsson (S) och Carina Strömbäck (-) tillstyrker arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutet skickas till: 
Budgetberedningen 
Magnus Färjhage 
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§ 64 Dnr 2018/KA0131 

Bidrag till Rädda Barnens läxhjälpsprojekt 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bidrar med 61 248 kr (44 %) att finansieras ur kommunstyrelsens 
arbetsutskotts konto för oförutsedda behov 2018.  

Bidraget förutsätter att kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden bidrar 
med 23 %, respektive 33 % av ansökt bidrag. 

Ärendebeskrivning 

Rädda Barnens lokalavdelning bedriver sedan 2011 ett läxhjälpsprojekt i en lokal på 
Kantarellvägen 30 som man hyr av Witalabostäder AB. Ekonomiskt stöd har utgått från 
kommunen under flera år. I verksamheten deltog under våren 2017 i genomsnitt 19 elever per 
tillfälle och under hösten 29 elever per tillfälle. Eleverna fick läxhjälp totalt 28 gånger under 
året. Ansvarig för verksamheten är Evelyn Nilsson. Föreningen vill fortsätta verksamheten och 
ansöker därför om bidrag från kommunen motsvarande lokalhyra och elkostnader för 
kalenderåren 2017 och 2018 med 69 600 kr per år, totalt 139 200 kr. 

Mona-Lisa Hagström Svensson, ordförande i lokalföreningen för Rädda Barnen, redovisar hur 
föreningen använt de så kallade ”Puttepengarna” som föreningen erhöll 2012. Pengarna 
disponeras som stipendiemedel och delas ut för sport- och fritidsaktiviteter samt läxhjälp. 
Medel kan även sökas av andra föreningar för det specifika ändamålet. Rädda Barnen har 
använt pengarna förutom till läxhjälp även till olika aktiviteter för barn- och ungdomar, bland 
annat en årlig bussresa till Astrid Lindgrens värld och andra sommaraktiviteter. Av det totalt 
500 000 kr som erhölls har mellan 150 000 och 200 000 kr förbrukats.  

Under hösten kommer en diskussion att föras inom föreningen hur man ska bedriva 
läxhjälpsverksamheten fortsättningsvis och därmed vilket behov av lokal man har och vart. 
Hur ser samarbetet med skolan ut och vilka barn och ungdomar är det som i första hand 
behöver hjälp. I samband med tidigare positiva bidragsbeslut har fördelningen mellan 
nämnderna varit följande: Barn- och utbildningsnämnden har bidraget med 33 %. Kultur- och 
fritidsnämnden med 23 % och kommunstyrelsen med 44 %. Barn- och utbildningsnämnden 
har ställt sig positiv till ett fortsatt bidrag med 33 % förutsatt att övriga nämnder medverkar i 
samma utsträckning som tidigare. 
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§ 64 forts. Dnr 2018/KA0131 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen bidrar med 61 248 kr (44 %) att finansieras ur kommunstyrelsens 
arbetsutskotts konto för oförutsedda behov 2018.  

Bidraget förutsätter att kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden bidrar 
med 23 %, respektive 33 % av ansökt bidrag. 

Beslutet skickas till: 
Rädda Barnen 
Ekonomikontoret 
Margareta Darell 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 65 Dnr 2018/KA0177 

Avgift för lotterikontrollant 
Kommunstyrelsens beslut 

Kontrollantarvode utgår med 3 % av den beräknade omslutningen på lotteriet (inklusive 
sociala avgifter), dock max 18 % av prisbasbeloppet. 

Ärendebeskrivning 

Lotteriers karaktär har ändrats sedan det senaste beslutet 2005. Kraven på kontrollantens 
insats har ökat och därför föreslås att det tidigare ”taket” på 2 500 kr slopas. I övrigt kvarstår 
ersättning enligt fullmäktiges beslut från 2005.  

Arbetsutskottets förslag  

Kontrollantarvode utgår med 3 % av den beräknade omslutningen på lotteriet (inklusive 
sociala avgifter), dock max 18 % av prisbasbeloppet. 

Beslutet skickas till: 
Margareta Darell 
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§ 66 Dnr 2018/KA0039 

Redovisning av intern kontroll 2017 – vård-och 
omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt  
kultur- och fritidsnämnden  
Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av intern kontroll 2017 från vård- och omsorgsnämnden, barn och 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av intern kontroll 2017 för vård- och omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden föreligger i bilaga. 

Beredningsbeslut 

Vård- och omsorgsnämnden § 63/18 
Barn- och utbildningsnämnden § 37/18 
Kultur- och fritidsnämnden § 40/18 

Arbetsutskottets förslag  

Redovisning av intern kontroll 2017 för vård- och omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 67 Dnr 2018/KA0153 

Fullmakt att attestera fakturor 
Kommunstyrelsens beslut 

Peter Lundgren utses till ersättare för Magnus Färjhage och Kristina Odelberg som 
fakturaattestant under perioden 2018-07-02 t.o.m. 2018-07-29. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Färjhage och Kristina Odelberg behöver ersättas som fakturaattestanter under 
perioden 2018-07-02 t.o.m. 2018-07-29.  

Arbetsutskottets förslag  

Peter Lundgren utses till ersättare för Magnus Färjhage och Kristina Odelberg som 
fakturaattestant under perioden 2018-07-02 t.o.m. 2018-07-29. 

Beslutet skickas till: 
Ekonomikontoret 
Magnus Färjhage 
Kristina Odelberg 
Peter Lundgren 
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§ 68 Dnr 2018/KA0181 

Bokslutsprognos per den 30 april 2018 
Kommunstyrelsens beslut 

Upprättad bokslutsprognos per den 30 april 2018 läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen 
förväntar sig dock att tekniska nämnden uppnår ett nollresultat för 2018 och för övriga 
nämnder gäller fortsatt återhållsamhet. 

Ärendebeskrivning 

Bokslutsprognos per den 30 april 2018 föreligger i bilaga.  

Det beräknade årsresultatet uppgår till -32 400 000 kr. Totalt prognostiserar nämnderna en 
budgetavvikelse på -46 700 000 kr. Noteras att måltidsservice närmar sig ett resultat i paritet 
med budget. Tekniska nämnden däremot prognostiserar en avvikelse på nästan 3 000 000 kr 
tillföljd av kostnader för vinterväghållning och beläggningsarbeten. Barn- och 
utbildningsnämndens överskridande har flera olika orsaker. Vård- och omsorgsnämndens 
beräknade överskridande ökar med ytterligare 1 000 000 kr att hänföra till ökade kostnader 
för särskilt boende och hemtjänst. Socialnämnden räknar fortfarande med ett kraftigt 
överskridande relaterat till vård av barn och unga. 

Finansförvaltningen prognostiserar ett överskridande med endast 400 000 kr, vilket är en 
kraftig förbättring på nästan 10 000 000 kr. Den beräknade investeringsvolymen uppgår 
145 500 000 kr. 

Arbetsutskottets förslag  

Upprättad bokslutsprognos per den 30 april 2018 läggs till handlingarna. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunstyrelsen uttalar att man förväntar sig att tekniska 
nämnden uppnår ett nollresultat för 2018 och att det för övriga nämnder gäller fortsatt 
återhållsamhet. 

Jan Johansson (VF) och Björn Fälth (SD) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till: 
Ekonomikontoret 
Samtliga förvaltningschefer 
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§ 69 Dnr 2018/KA0178 

Försäljning av mark – del av Brunnsgård 6:1 till Näsby Gräv och 
Mark AB samt till Martin Petterssons gräv och entreprenad AB 
Kommunstyrelsens beslut 

Vetlanda kommun säljer del av Vetlanda Brunnsgård 6:1, 2930 m² till Näsby Gräv och Mark AB 
och Martin Pettersson gräv och entreprenad AB till ett pris av 293 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

Köpeavtal har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Näsby Gräv och Mark 
AB samt Martin Pettersons gräv och entreprenad AB såsom köpare, avseende del av Vetlanda 
Brunnsgård 6:1.  

Avtalet innebär bland annat följande: 

Kommunen överlåter och säljer till köparen den del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:1, 
ca 2930 m², som är markerad på bifogad karta. 

Köpeskilling: 100 kr/ m². 

Köparen erhåller option på det område som markerats på bifogad karta nr 2. Optionens längd 
är t.o.m. 2019-12-31 och köparen ska meddela senast 2019-12-31 om de avser att förvärva 
området eller del av området.  

Avtalet är bindande under förutsättning att kommunstyrelsen i Vetlanda godkänner det. 

Arbetsutskottets förslag  

Vetlanda kommun säljer del av Vetlanda Brunnsgård 6:1, 2930 m² till Näsby Gräv och Mark AB 
och Martin Pettersson gräv och entreprenad AB till ett pris av 293 000 kr. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 
Näsby Gräv och Mark AB 
Martin Petterssons gräv och entreprenad AB 
GIS 
Emmy Hult 
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§ 70 Dnr  

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 
Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-23 och 2018-05-07. 

Personal- och organisationsutskottet 2018-04-25 och 2018-05-16. 
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§ 71 Dnr 

Delgivningar 
Kommunstyrelsens beslut 

Följande delgivningar noteras till protokollet: 

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av markkabel och luftledning 
mellan Ekholmen och Stenberga i Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0141 

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Stenberga-Boda 
och Hagseryd i Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0140 

3. Skrivelse från Synskadades Riksförbund i Jönköpings län med uttalande om syn- och 
hörselinstruktörer – en kommunal angelägenhet 
Dnr 2018/KA0143 

4. Sammanträdesprotokoll från Vetlanda stadshus AB 2018-04-24 
5. Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2018-04-05 
6. Sammanträdesprotokoll Witalabostäder AB 2018-04-12 
7. Sammanträdesprotokoll Vetlanda Industrilokaler 2018-04-13 
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Rösa 2:12 och 

Rösa 2:16 i Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0166 

9. Sammanträdesprotokoll Höglandsförbundet 2018-05-18 
10. Länsstyrelsen Östergötland: Inspektion av överförmyndaren i Vetlanda kommun 

Dnr 2018/KA0152 
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till ljussättning av Karlstorps klockstapel samt till 

ljussättning av fönstren i Karlstorps kyrka, Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0159 

12. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till ljussättning av Alseda kyrka, Vetlanda 
kommun 
Dnr 2018/KA0158 
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§ 72 Dnr 2018/KA0145 

Ansökan om kommunalt lån – Vetlanda Arena AB 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Vetlanda Arena AB beviljas ett lån om 1 400 000 kr för utbyte av belysning i bandy- och 
hockeyhall. I samband med att detta lån beviljas justeras tidigare beslut om lån enligt  
kf § 116/2015, där bolaget beviljades ett lån om 12 000 000 kr för uppförande av 
konstgräsplan och komplettering av tidigare byggnation. Av de beviljade 12 000 000 kr har 
9 600 000 kr hittills lånats ut. Genom detta beslut regleras det tidigare beslutade 
låneutrymmet ner till 9 600 000 kr. Ekonomichefen ges i uppdrag att hantera ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda Arena AB har kommit in med en skrivelse där man ansöker om ett lån på   
1 400 000 kr. Lånet är avsett att täcka kostnaden för utbyte av belysning i bandy- och 
hockeyhallarna. Återbetalningstiden på investeringen kan beräknas till 7 år. Den nya 
belysningen förväntas innebära en lägre energiförbrukning. I ett tidigare beslut från 2015 
beslutades att Vetlanda Arena AB skulle erhålla ett lån om 12 000 000 kr för tillbyggnad av hall 
samt anläggande av konstgräsplan. Av detta lån har hittills 9 600 000 kr betalats ut. I samband 
med ett eventuellt nytt beslut om tillkommande utlåning bör det tidigare beslutet justeras till 
att vara 9 600 000 kr och att det nya lånet ses som ett nytt separat lån.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås bevilja ett lån om 1 400 000 kr till Vetlanda Arena AB för utbyte 
av belysning i bandy- och hockeyhall. I samband med att detta lån beviljas justeras tidigare 
beslut om lån enligt kf § 116/ 2015, där bolaget beviljades ett lån om 12 000 000 kr för 
uppförande av konstgräsplan och komplettering av tidigare byggnation. Av de beviljade 
12 000 000 kr har 9 600 000 kr hittills lånats ut. Genom detta beslut regleras det tidigare 
beslutade låneutrymmet ner till 9 600 000 kr. Ekonomichefen ges i uppdrag att hantera 
ärendet. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Nils-Erik Olofsson (S),  
Lars Brihall (VF), Carina Bardh (M) och Björn Fälth (SD) tillstyrker arbetstutskottets förslag. 
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§ 73 Dnr 2018/KA0176 

Samarbete med Uppvidinge kommun angående 
räddningstjänst 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige intar en positiv hållning till att Uppvidinge och närliggande 
höglandskommuner ingår som medlemmar i Höglandets räddningstjänstförbund (HRF).  

Upprättat förslag till avsiktsförklaring med avseende på Uppvidinge kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Uppvidinge kommun har under våren 2018 ställt frågan till Vetlanda och Nässjö kommuner 
samt till Höglandets räddningstjänstförbund om möjligheten att bli medlem i förbundet. För 
att utreda förutsättningarna för en sådan medlemsansökan från Uppvidinge har ett samarbete 
inletts. Arbetet ska innehålla följande steg: 

1. Beslut om att inta en positiv hållning till att Uppvidinge kommun ingår som medlem i 
Höglandets räddningstjänstförbund. Upprättat förslag till avsiktsförklaring godkänns. 

2. Uppvidinge begär utträde ur Räddningstjänsten östra Kronoberg 

3. Samarbetsavtal mellan Uppvidinge kommun och Höglandets räddningstjänstförbund 

4. Uppvidinge kommun upptas som medlem i HRF 

Uppföljning och redovisning av hur processen fortskrider ska ske efter önskemål. 

Nässjö kommun har tagit motsvarande beslut angående Uppvidinge kommun. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås inta en positiv hållning till att Uppvidinge och närliggande 
höglandskommuner ingår som medlemar i Höglandets räddningstjänstförbund.  

Upprättat förslag till avsiktsförklaring med avseende på Uppvidinge kommun godkänns. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Björn Fälth (SD),  
Ingemar Sturesson (KD) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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§ 74 Dnr 2018/KA0186 

Arvodesreglemente 2019-2022 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Upprättat förslag till arvodesreglemente 2019-2022 godkänns med Henrik Tvarnös 
ändringsförslag. 

Arvodesreglementet ska tas upp till ny behandling efter valet 2018, när det är klarlagt hur den 
politiska organisationen ska verka. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderat arvodesreglemente 2019-2022 föreligger i bilaga. 

Personal- och organisationsutskottets förslag 

Fastställa aktuellt förslag till nytt arvodesreglemente för vidare behandling. 

Arvodesreglementet ska tas upp till behandling återigen efter valet 2018, när det är klart hur 
den politiska organisationen ska verka. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker personal- och organisationsutskottets förslag men med följande 
ändringar: 

§ 4, 6 stycket, får följande lydelse: ”Förhandlingschefen får delegation på att godkänna denna 
begäran om ersättning med återrapporteringsskyldighet till nästkommande arbetsutskott”. 

§ 7, arvodet för kommunstyrelsens vice ordförande ändras till 0, för att senare fastställas av 
fullmäktige efter majoritetsbildningen. Oppositionsrådets arvode ändras till 0, för att senare 
fastställas av fullmäktige efter majoritetsbildningen. Dock ska oppositionen ha minst 60 % 
tjänst att fördela inom oppositionen.  

Arbetsutskottets förhandlingsdelegation är lika med kommunstyrelsens ordförande och  
vice ordförande. Därmed utgår inget extra arvode. 

Socialnämndens ordförandes arvode höjs från 13 % till 15 %, andel av årsarbetstiden. 

§ 18, punkt 2, får följande lydelse: ”Frågor rörande tolkning och tillämpning av detta 
reglemente avgörs på delegation av förhandlingschefen som delger besluten på 
nästkommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott”. 

Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Björn Fälth (SD),  
Carina Bardh (M), Lars Brihall (VF) och Carina Strömbäck (-) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

 
  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-06-07 17 (24) 

§ 75 Dnr 2018/KA0154 

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kap 18 § 
miljötillsynsförordningen (2011:13) 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Vetlanda kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län enligt följande:  

• Övertagande av tillsyn av branscher som är tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) enligt bilaga 1. I övertagandet ingår även tillsynen 
av förorenade områden där föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet. 
Eventuella täkter och vindkraftsparker som ligger över kommun- eller länsgräns undantas 
från ansökan om övertagande.  

• Övertagande av tillsyn av vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen i 
Jönköpings län.  

• Nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsavgift daterade:  
2014-05-20 (Länsstyrelsens dnr 504-3952-2014) 
2010-08-10 (Länsstyrelsens dnr 504-3944-10)  
2008-12-19 (Länsstyrelsens dnr 504-9220-08) 

•  Överlåtelsen ska gälla från 1 januari 2019 och tills vidare. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort en översyn av tidigare beslut om överlåtelse av 
tillsynsuppgifter för tillståndspliktiga verksamheter till länets kommuner och gör 
bedömningen att befintliga beslut är otidsenliga och inte speglar dagens behov av regional 
övervakning. Länsstyrelsen har därför bett kommunerna att komma in med nya ansökningar 
om tillsynsövertagande för de tillståndspliktiga verksamheter som kommunen önskar ta över. 
Vetlanda kommun ansöker därför om övertagande om tillsynsuppgift avseende huvudsakligen 
tillståndspliktiga täkter, sågverk, timmerlagring, plastindustri, gjuteri, ytbehandling, 
verkstadsindustri, vindkraft, viss avfallshantering samt fordonsskrotare. Närmare preciseringar 
framgår av bilaga.  

Beredningsbeslut 

Miljö- och byggnämnden § 36/18. 
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§ 75 forts. Dnr 2018/KA0154 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås ansöka hos Länsstyrelsen i Jönköpings län enligt följande:  

• Övertagande av tillsyn av branscher som är tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) enligt bilaga 1. I övertagandet ingår även tillsynen 
av förorenade områden där föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet. 
Eventuella täkter och vindkraftsparker som ligger över kommun- eller länsgräns undantas 
från ansökan om övertagande.  

• Övertagande av tillsyn av vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen i 
Jönköpings län.  

• Nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsavgift daterade:  
2014-05-20 (Länsstyrelsens dnr 504-3952-2014) 
2010-08-10 (Länsstyrelsens dnr 504-3944-10)  
2008-12-19 (Länsstyrelsens dnr 504-9220-08) 

•  Överlåtelsen ska gälla från 1 januari 2019 och tills vidare. 
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§ 76 Dnr 2018/KA0102 

Mål och budget 2019-2021 inklusive vision samt 
investeringsplan 2019-2023 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner och beslutar enligt följande förslag till mål och budget  
2019-2021 inklusive vision samt investeringsplan 2019-2023. 

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision. 

2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen. 

3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2019 enligt bilagt förslag, externa 
nettokostnader 1 539 000 000 kr. 

4. Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2018 respektive 2019 är klara. 

5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2019 till 22,01 %. 

6. Låneram för 2019 uppgår till 160 000 000 kr vartill kommer lån som omsätts/konverteras. 

7. Investeringsbudget 2019-2023 enligt bilagd sammanställning. 
För år 2019 uppgår investeringsvolymen till 238 892 000 kr. I samband med beslut om 
budgetram för investeringar 2019 beslutas också att justera ned 2018 års  
investeringsbudget med 85 334 000 kr (vilket motsvarar bedömd ombudget till 2019). 

8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina 
eventuella avgifts-/taxeförändringar. 

9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2019 till 30 246 000 kr. 

10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2019 till 2 319 000 kr. 

11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2019 en budget på 1 184 000 kr. 

12. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad. 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedningen har haft uppdraget att utarbeta förslag till mål och budget 2019-2021 
inklusive vision samt investeringsplan 2019-2023. Resultatet av arbetet framgår av bilagan. 
Beträffande resultatbudget, driftramar och prioritering inom driftramarna finns såväl 
majoritetens som alliansens förslag redovisat. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Strömbäck (-), Björn Fälth (SD),  
Nils-Erik Olofsson (S) och Lars Brihall (VF) tillstyrker majoritetens förslag. 

Dan Ljungström (C) tillstyrker majoritetens förslag beträffande investeringarna och alliansens 
förslag beträffande driftramarna. Det innebär justeringar i punkten 3 i beslutsförslaget så att 
det får följande lydelse: ”Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2019 enligt 
bilagt alliansförslag, externa nettokostnader 1 534 800 000 kr. Punkt 5 ”Fastställa 
utdebiteringen (skattesatsen) för 2019 till 21.86 %. Som en extra punkt följande: ”Som del av 
finansiella  
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§ 76 forts. Dnr 2018/KA0102 

intäkter ingår en utdelning från kommunens bolag på 4 400 000 kr”. Övriga punkter i 
majoritetens beslutsförslag tillstyrks. 

Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M) och Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker Dan 
Ljungströms förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på punkterna 1-2, 4 samt 6-12 i majoritetens beslutsförslag. 
Vilket han finner kommunstyrelsen besluta tillstyrka.  

Ordförande ställer därefter proposition på Henrik Tvarnös (majoritetens) förslag och  
Dan Ljungströms (alliansens) förslag beträffande resterande delar. Han finner att 
kommunstyrelsen beslutar tillstyrka Henrik Tvarnös förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för Henrik Tvarnös förslag. Nej-röst för Dan Ljungströms förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka Henrik Tvarnös, tillika 
majoritetens förslag. 

 
  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-06-07 21 (24) 

§ 77 Dnr 2018/KA0087 

Årsredovisning 2017 – Höglandets samordningsförbund 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.  

Jäv 

Carina Bardh (M) och Helena Stålhammar (C). 

Ärendebeskrivning 

Höglandets samordningsförbund avlämnar årsredovisning för förbundets verksamhet 2017, 
bilaga. Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska områden 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 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. 

Största delen av verksamheten består av ersättning till kommunerna för jobbcoacher inom 
projektet ”Jobb istället för aktivitetsersättning”. Totalt 100 personer var inskrivna vid 
årsskiftet 2017/18. Resultatet är att ett antal personer som tidigare varit inskrivna i projektet 
kunnat avslutats då de fått arbete eller gått vidare till studier. En annan verksamhet är projekt 
IT-spåret och Uppdrag samverkan.  

Årets resultat uppgår till 0. 

Beredningsbeslut 

Styrelsen för Höglandets samordningsförbund 2018-03-08, § 6. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets 
samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  
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§ 78 Dnr 2018/KA0083 

Årsredovisning 2017 – Höglandets räddningstjänstförbund 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamöterna i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen godkänns. 

Jäv 

Nils-Erik Olofsson (S) 

Ärendebeskrivning 

Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund har fastställt årsredovisningen för 2017 
och överlämnar den för beslut om ansvarsfrihet och godkännande hos medlemskommunerna, 
bilaga. 

Under 2017 har omfattande resurser lagts på rekrytering då förbundet befinner sig i en stor 
personalomställning. Under 2017 har dessutom den största enskilda branden i förbundets 
historia inträffat, vid återvinningscentral i Nässjö, vilket påverkat ekonomin.  

Årets resultat är 0. Resultatet är en konsekvens av ett extra medlemsbidrag om totalt 
2 100 000 kr från förbundets medlemskommuner. Investeringsvolymen har under året 
uppgått till  
4 400 000 kr. förbundet har en fortsatt ansträngd likviditetssituation genom den låga 
resultatnivån.  

Beredningsbeslut 

Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2018-03-07, § 1. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets 
räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 samt godkänna överlämnad 
årsredovisning. 
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§ 79 Dnr 2018/KA0128 

Årsredovisning 2017 – Mediacenter Jönköpings län 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län 2017 godkänns. Direktionen i 
kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 2017. 

Ärendebeskrivning 

Direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har fastställt 
årsredovisningen för 2017 och överlämnar den för godkännande samt beslut om ansvarsfrihet 
hos medlemskommunerna, bilaga. 

2017 års resultat uppgår till 438 000 kr. Under året har mindre investeringar om 76 000 kr 
genomförts. Under 2017 har Mediacenter även fortsatt öka sina insatser inom utbildningar, 
nätverkande och projekt inom sitt kompetensområde. Tillsammans med flera kommuner har 
man också deltagit i utvecklingsprojekt kring informations- och kommunikationsteknik och 
digitala tjänster. Mediacenter har även varit involverat i ett större utvecklingsprojekt mot 
äldreomsorgen. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län 
avseende 2017 godkänns samt att direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 
län beviljas ansvarsfrihet för år 2017. 
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§ 80 Dnr 2018/KA0107 

Årsredovisning 2017 – Höglandsförbundet 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamöterna i styrelsen för Höglandsförbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 

Jäv 

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

Ärendebeskrivning 

Höglandsförbundets direktion har fastställt årsredovisning för 2017 och överlämnar den till 
medlemskommunerna för beslut om ansvarsfrihet, bilaga. 

Förbundet redovisar för år 2017 ett resultat som uppgår till -500 000 kr. Inom området 
familjerätt uppnås ett överskott om 193 000 kr. Inom området kompetens redovisas ett 
underskott om 81 000 kr. Höglandets IT som är förbundets avgjort största verksamhet lämnar 
ett underskott på 942 000 kr. Årets investeringar uppgår till 9 000 000 kr. Antalet årsarbetare 
är oförändrat 77 st.  

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen. 

Beredningsbeslut 

Direktionen för Höglandsförbundet 2018-03-29 § 5. 
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