
  

 

 

 
 

 
 

 

  

   

 

  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

Kommunstyrelsen

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Plats och tid Equmeniakyrkan Ekenässjön, kl. 18.00 till 21.21 
Sammanträdet ajournerades kl. 18.30-20.53 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S), Daniel Berner 
(C), Andreas Elamsson (C), Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD) , 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Anders Bengtsson (M) och 
Mikael Loberg (SD). 

Tjänstgörande ersättare Robin Wallén Nilsson (M) och Tommy Glans (VF) 

Ersättare Carina Strömbäck (S) kl. 18.00-18.30, Nils-Erik Olofsson (S), 
Aneth Amundsson (S) kl. 18.00-18.30, Pia Lindell (C), Willis Josefsson (L) 
kl. 18.00-18.30, Claes Sjöberg (VF) och Anton Sigfridsson (M). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson kl. 18.00-18.30 och Maria Isacsson. 

Utses att justera Monica Samuelsson (KD) och Robin Wallén Nilsson (M) 

Justeringens plats och Kommunkansliet 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 88 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Monica Samuelsson Robin Wallén Nilsson 

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

Datum när protokollet publiceras: 

Datum när anslaget tas bort: 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Föredragningslista 
§ 88 Lån till Vetlanda Motorsällskap 2022/178 

Just sign Utdragsbestyrkan 



  

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

§ 88 Ärendenr KLF 2022/178 

Lån till Vetlanda Motorsällskap 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun beviljar ett lån om max 2 000 000 kr till Vetlanda Motorsällskap. 
Ekonomichefen får i uppdrag att formulera avtal där förutsättningarna för lånet regleras. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Motorsällskap med organisationsnummer 827500-2114 ansöker om ett kommunalt 
lån eller ett kommunalt borgenslån för att kunna köpa Vetlanda Speedway AB konkursbo i sin 
helhet. Köpet omfattar anläggningen, samtliga inventarier, maskiner och fordon. Tidsfristen 
gällande köpet av anläggningen är kort och att ta ett lån i föreningens namn kräver ett extra 
insatt årsmöte i föreningen. Om låneansökan beviljas får lånet träda i kraft först efter att 
medlemmarna röstat om detta. Vetlanda Motorsällskap avser att kalla till extra insatt årsmöte 
denna vecka, men kan tidigast hållas sju dagar efter kallelsen. Anbudsfristen går ut den 27 maj 
så därför önskar Vetlanda Motorsällskap i händelse av att lånet beviljas infoga en klausul om 
att lånet endast träder i kraft under förutsättning att årsmötet röstar ja till ett lån. Lånet avser 
täcka hela kostnaden för köpet, men eftersom konkursboet säljs genom anbud, går det per 
dagens datum inte specificera summan. Vetlanda Motorsällskap önskar därför göra en öppen 
låneansökan med 2 000 000 kr som takbelopp. Under förutsättning att ett kommunalt lån 
beviljas, kan man tänka sig att det årliga föreningsstödet med 104 000 kr per den 17 maj 2022 
används som säkerhet för hela eller delar av lånekostnaderna samt att man genom en 
stadgeändring i föreningen och genom kontrakt med kommunen säkerställer att anläggningen 
stannar i Vetlanda Motorsällskaps ägo och inte införlivas i något aktiebolag i framtiden. 

Beslutsunderlag 
Låneansökan 
Budget VMS 2022-2023 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun beviljar ett lån om max 2 000 000 kr till 
Vetlanda Motorsällskap. Ekonomichefen får i uppdrag att formulera avtal där 
förutsättningarna för lånet regleras. 

Robin Wallén Nilsson (M) och Anders Bengtsson (M) yrkar avslag på Henrik Tvarnös förslag. 

Daniel Berner (C), Lennart Lööw (S), Hans Svensson (KD), Monica Samuelsson (KD), 
Martina Jansson (S) och Andreas Elamsson (C) yrkar bifall till Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 88 

Propositionsordning 

förslag. Han finner att kommunstyrelsen bifaller Henrik Tvarnös förslag att Vetlanda kommun 
beviljar ett lån om max 2 000 000 kr till Vetlanda Motorsällskap. Ekonomichefen får i uppdrag 
att formulera avtal där förutsättningarna för lånet regleras. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 

Sammanträdet ajourneras kl. 18.30-20.53. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/178 

Ordföranden ställer proposition på om kommunstyrelsen ska bifalla eller avslå Henrik Tvarnös 
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