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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 16.12 
Sammanträdet ajourneras 15.53-16.01 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S), Dan Ljungström (C), 
Andreas Elamsson (C), Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD), 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Carina Bardh (M), 
Anders Bengtsson (M) och Mikael Loberg (SD). 

Sammanträdet genomfördes digitalt genom att ledamöter, ersättare och 
tjänstepersoner deltog via videofunktionen i Netpublicator. Ordföranden, 
sekreteraren och kommundirektören samt Monica Samuelsson (KD) och 
Mikael Loberg (SD) var på plats i salen. 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Nils-Erik Olofsson (S), Aneth Amundsson (S), Glenn Zackrisson (S), 
Daniel Berner (C), Willis Josefsson (L), Tommy Glans (VF), Claes Sjöberg (VF), 
Bruno Pilåsen (VF) och Gunnar Uppman (V). 

Övriga deltagare Lena Ottosson (§ 38), Hanna Karlsson (§ 39-40), Maria Gromer (§ 44), 
Andreas Eliasson (§ 48), Magnus Färjhage och Maria Isacsson. 

Utses att justera Andreas Elamsson (C) och Lola Frödeberg (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 38-58 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Andreas Elamsson Lola Frödeberg 

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://15.53-16.01
https://15.53-16.01
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Föredragningslista 
§ 38 Hämtlunch för gymnasieelever 2020/119 

§ 39 Yttrande över planerat naturreservat Vedermödan 2021/51 

§ 40 Yttrande över planerat naturreservat Kvillsforsskogen 2021/50 

§ 41 Remissvar på regionala åtgärdsprogram 2021/32 

§ 42 Budget förlängningsår 2021-2022, Leader Linné 2020/250 
Småland 

§ 43 Fastighetsförsäljning, del av Huskvarn 1:43 2021/15 

§ 44 Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 2021/40 

§ 45 Ombudget 2020-2021 investeringar 2021/37 

§ 46 Mötesplats Kopparsmedjan 2020/118 

§ 47 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 2020/117 

§ 48 Annonsering av sammanträden för kommunstyrelsen 2021/10 
och kommunfullmäktige under 2021 

§ 49 Informationshanteringsplan - Utvecklingsavdelningen 2021/29 

§ 50 Information om Nässjö Byggs konkurs med anledning av 2019/125 
tidigare ställd fråga 

§ 51 Information om uppsiktsplikt Pauliströms vård- ocn 2021/9 
omsorg med anledning av tidigare ställd fråga 

§ 52 Information om framtagande av riktlinjer för alternativa 2020/208 
driftformer med anledning av tidigare ställd fråga 

§ 53 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§ 54 Meddelanden 2021/24 

§ 55 Fastighetsförsäljning, del av Östanå 3:1 2021/14 

§ 56 Ombudget 2020-2021 drift 2021/37 

§ 57 Begäran om investeringsmedel för etablering av 2020/334 
centrala elevhälsan och särskild undervisningsgrupp vid 
Tomaslundsskolan 

§ 58 Stöd till coronadrabbade föreningar 2021/69 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

§ 38 Ärendenr KLF 2020/119 

Hämtlunch för gymnasieelever 

Kommunstyrelsens beslut 
Kostchef Lena Ottosson får i uppdrag att under fjärrundervisningen för gymnasieelever 
fortsätta erbjuda gymnasieelever lunchalternativ. 

Erbjuda gymnasieeleverna max två luncher per vecka enligt två olika alternativ. 

Erbjudandet har gällt från den 18 januari och till skolrestaurangen på gymnasiet åter är i drift, 
dock längst t.o.m. den 5 mars. Erbjudandet förlängs till den 28 maj 2021. 

Ärendebeskrivning 
Under våren 2020 då Corona pandemin började hade gymnasieeleverna i Vetlanda kommun 
möjlighet att två dagar i veckan hämta en matlåda från de av kommunens restauranger som 
önskade vara med. 

Liknade verksamhet startades upp igen i januari för att gynna näringslivet i Vetlanda kommun. 
Gymnasieeleverna har möjlighet att två gånger per vecka kunna hämta en matlåda i någon av 
kommunens restauranger som är anmälda till kommunen att de kan ställa upp att göra en 
matlåda för hämtning. Varje portion som restaurangen lämnar ut får de en ersättning på 70,00 
kr inkl. moms. Ett annat alternativ är att hämta matlådan på en närliggande skola och då via 
ett system anmäla var du ska hämta matlådan, två dagar per vecka. Eleven kan totalt endast 
ta ut två matlådor per vecka. Varje restaurang bestämmer vad som ingår i menyn för den 
matlåda som lämnas ut. Inom skolans matlåda ingår dagens huvudrätt i normalstor portion 
och en sorts sallad. Dryck eller tillbehör ingår ej. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-25 
Sammanställning 2021-02-15 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kostchef Lena Ottosson får uppdraget att fortsätta satsningen 
med hämtlunch så länge gymnasieskolan har fjärrundervisning, dock längst till den 28 maj 
2021. 

Monica Samuelsson (KD), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), 
Anders Bengtsson (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till 
Kostenheten 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 39 

Yttrande över planerat naturreservat Vedermödan 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun har inte något att erinra över planerna på bildandet av naturreservatet 
Vedermödan. 

Kommunen förutsätter att god dialog sker med markägare och grannar. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig i tidigt samråd över planerna 
för bildande av naturreservatet Vedermödan. Det planerade reservatet ligger på fastigheten 
Mösshult 1:6 och Ökna-Ekeberg S:3 i Vetlanda kommun. 

Syftet med naturreservatet är att: 

-
-
-

gammal barrskog och kalkbarrskog. 

Det planerade naturreservatet omfattar ca 27 hektar och har prioriterade bevarandevärden i 
form av mykorrhizasvampar knutna till gran i äldre skog på kalkrik mark. I området har flera 
ovanliga svamparter hittats, bland annat bitter taggsvamp och brödtaggsvamp. Även Knärot 
och liten hornflikmossa har noterats i området. Gnyltån som rinner genom Vedermödan har 
särskilt höga ekologiska värden och ingår i ett Natura 2000-område. I Gnyltån finns fasta 
bestånd av flodpärlmussla och öring. Inom det planerade reservatet ingår även myrområdet 
Stjärnemosse. Den är utpekad i myrskyddsplanen för Sverige och är av högsta klass i länets 
våtmarksinventering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Samrådshandling 2021-02-16 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Vetlanda kommun inte har något att erinra över 
planerna på bildandet av naturreservatet Vedermödan. 

Kommunen förutsätter att god dialog sker med markägare och grannar. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2021/51 

Bevara naturvärden knutna till gran på kalkrik mark och våtmark med angränsande rikkärr. 
Bevara Gnyltån som är ett särskilt värdefullt vattendrag avseende på ekologiska värden. 
Bevara prioriterade värden i form av kontinuitetskrävande mykorrhizasvampar knutna till 
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~ Vetlanda 

§ 39 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2021/51 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

§ 40 Ärendenr KLF 2021/50 

Yttrande över planerat naturreservat Kvillsforsskogen 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun har inte något att erinra över planerna på bildandet av naturreservatet 
Kvillsforsskogen. 

Kommunen förutsätter att god dialog sker med markägare och grannar. 

Naturreservatet ska gynna friluftslivet. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig i tidigt samråd över planerna 
för bildande av naturreservatet Kvillsforsskogen. Det planerade reservatet ligger på 
fastigheten Ökna-Kvill 1:297 i Vetlanda kommun. 

Syftet med naturreservatet är att: 

- Bevara naturvärden knutna till gran på kalkrik mark och gammal tall på sandig mark. 
- Bevara prioriterade värden i form av kontinuitetskrävande mykorrhizasvampar knutna till 

gammal barrskog och kalkbarrskog. 
- Inom ramen för bevarande utveckla möjligheterna till ett tätortsnära friluftsliv och 

naturupplevelser. 

Det planerade naturreservatet Kvillsforsskogen ligger strax utanför Kvillsforssamhälle. I 
området har flera krävande svamparter noterats, bland annat blå taggsvamp och orange 
taggsvamp. Även knärot växer spritt i skogen. Naturreservatet beräknas omfatta ca 17 hektar 
och har goda möjligheter att göras besöksvänligt för ett rörligt friluftsliv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Samrådshandling 2021-02-16 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Vetlanda kommun inte har något att erinra över 
planerna på bildandet av naturreservatet Kvillsforsskogen. 

Kommunen förutsätter att god dialog sker med markägare och grannar. 

Naturreservatet ska gynna friluftslivet. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

§ 41 Ärendenr KLF 2021/32 

Remissvar på regionala åtgärdsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 
Bifalla förelagda remissvar till länsstyrelsen avseende 

- Anpassning till ett förändrat klimat – Åtgärdsprogram 2021–2025 
Beteckning 424-10599-2019 

- Minskad klimatpåverkan – Åtgärdsprogram 2021–2025 
Beteckning 425-10598-2019 

Ärendebeskrivning 
Båda åtgärdsprogrammen har sin utgångspunkt i den regionala klimat- och energistrategi som 
Vetlanda kommun ställde sig bakom under 2019. 

Vetlanda kommun med bolag har en lång tradition att involvera sig i det regionala samarbetet 
därför att det hjälper oss i vårt arbete. Dessutom har vi representation i Klimatrådet och flera 
av dess arbetsgrupper. 

Åtgärdsprogrammen är inte kopplade till någon form av sanktion utan bygger på en vilja att 
med gemensamma krafter vidareutveckla lokala åtgärder och förmågor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Anpassning till ett förändrat klimat Åtgärdsprogram 2021–2025 Jönköpings län Remissversion 
Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2021–2025 för Jönköpings län Remissversion 
Svarsfil Vetlanda Anpassning till ett förändrat klimat 
Svarsfil Vetlanda Minskad klimatpåverkan 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen bifaller förelagda remissvar till länsstyrelsen avseende 

- Anpassning till ett förändrat klimat – Åtgärdsprogram 2021–2025 
Beteckning 424-10599-2019 

- Minskad klimatpåverkan – Åtgärdsprogram 2021–2025 
Beteckning 425-10598-2019 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Anders Bernberg 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 42 

Budget förlängningsår 2021-2022, Leader Linné Småland 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun medfinasierar Leader Linné Småland under förlängningsåren 2021-2022 på 
motsvarande nivå som tidigare år. 

Leader Linné Småland meddelas att medfinasiering av förberedelse av ny programperiod ej 
kommer ske då Vetlanda kommun byter leaderområde. 

Ärendebeskrivning 
Leader Linné Småland har inkommit med skrivelse om medfinasiering angående 
förlängningsåren 2021-2022. 

Detta möjliggör för föreningar och företag med flera att söka leaderstöd från Leader Linné 
Småland fram till nya programperioden är klar då Vetlanda kommun byter leaderområde till 
Astrid Lindgrens Hembygd. 

Medfinasieringsmedel finns avsatta i utvecklingsavdelningens budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-27 
Skrivelse Leader Linné Småland 2020-12-15 
Tidsplan för strategiskrivningen Jordbruksverket 2020-12-11 
Bilaga till Leader Linné Småland skrivelse 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun medfinasierar Leader Linné Småland under förlängningsåren 2021-2022 på 
motsvarande nivå som tidigare år. 

kommer ske då Vetlanda kommun byter leaderområde. 

Beslutet skickas till 
Leader Linné Småland 
Pierre Thorell 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2020/250 

Att meddela Leader Linné Småland att medfinasiering av förberedelse av ny programperiod ej 
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~ Vetlanda 

§ 43 

Fastighetsförsäljning, del av Huskvarn 1:43 

Kommunstyrelsens beslut 

1:43, ca 2500 m² till Holsby industri & biltjänst AB till ett pris av 187 500 kr. 

Ärendebeskrivning 
Holsby industri & biltjänst AB är ägare till fastigheten Huskvarn 1:166 vid Bergmossevägen i 
Holsbybrunn och driver här en bilverkstad. 

Företaget har kontaktat kommunen och önskar förvärva intilliggande industrimark för 
företagets utveckling. Marken de önskar förvärva ligger i direkt anslutning till Huskvarn 1:166 
och är detaljplanelagd för ändamålet. 

Priset är satt till 75 kr/m² för råmarken. Fastigheten säljs i befintligt skick, vilket innebär att 
köparen svarar för och bekostar markberedning och de kostnader och avgifter som följer 
övertagandet. 

Köparen har också beretts tillfälle att undersöka fastigheten, och enligt avtalet frånsäger sig 
alla eventuella anspråk mot kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
Köpekontrakt 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 

187 500 kr. 

Beslutet skickas till 
Mark och Exploatering 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2021/15 

Vetlanda kommun säljer, i enlighet med upprättat avtal, del av fastigheten Vetlanda Huskvarn 

fastigheten Vetlanda Huskvarn 1:43, ca 2500 m² till Holsby industri & biltjänst AB till ett pris av 
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~ Vetlanda 

§ 44 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens måluppföljning inför bokslutet år 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens mål har under 2020 delvis blivit uppfyllda och har bidragit till att 
kommunfullmäktiges mål också har kunnat närma sig de tre riktningarna mot år 2030 om 

- Den attraktiva kommunen 
- Den hållbart växande kommunen och 
- Den nytänkande kommunen 

med och bidrar till att kommunstyrelsens mål uppnås. Varje kontor och/eller enhet har sedan 
tagit fram egna aktiviteter som i sin tur gör att verksamhetsmålen ska kunna uppnås. Dessa 
aktiviteter följs upp regelbundet på arbetsplatsträffarna för att involvera all personal i arbetet 
med kommunens mål. 

Förutom målredovisningen bifogas också verksamhetsberättelse med ekonomiskt utfall. 
Rubrikerna är samma som redovisningen i bokslutet, men texterna bantas betydligt till 

Utvecklingsstrateg Maria Gromer presenterar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-10 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 
KS måluppföljning 2020 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsens måluppföljning inför bokslutet år 2020 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2021/40 

Kommunledningsförvaltningen har 11 verksamhetsmål som säkerställer att verksamheterna är 

årsbokslutet, detta är en lite mer fyllig beskrivning av förvaltningens verksamhet till nämnden. 
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~ Vetlanda 

§ 45 

Ombudget 2020-2021 investeringar 

Kommunstyrelsens beslut 
Bilagt förslag till ombudget vad gäller investeringar om totalt 101 059 tkr godkänns. 
En fortsatt diskussion om nivån för kommunens investeringsbudget och dess fördelning över 
tiden tas i samband med 2021 års budgetberedning varvid detta beslut kan komma att 
omprövas. 

Reservationer 
Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), 
Lola Frödeberg (VF), Mikael Loberg (SD) 

Ärendebeskrivning 
I anslutning till bokslut och påbörjande av nytt räkenskapsår ska frågan om ombudget eller 
ianspråktagande av förskott behandlas. 

Med ombudget menas i detta sammanhang att budget som erhållits men ej förbrukats under 

erhållen budget. Med förskott menas att man under ett räkenskapsår ianspråktar beslutad 
budget för ett kommande år. 

I Vetlanda kommun beslutas ombudget/förskott när det gäller investeringar av 
kommunstyrelsens arbetsutskott medan ombudget/förskott inom driftbudget ska beslutas av 
kommunfullmäktige. Ombudget/förskott inom driftbudget sker enbart undantagsvis och är i 
princip förbehållet en resultatenhet verksam inom vård- och omsorgsnämnden. Beslut som 
berör driftbudgeten kommer att påverka årets budgeterade resultat medan beslut som berör 
investeringsbudgeten får likviditetspåverkan. 

att ombudgeterade belopp får budgeten för 2021 att utökas medan ett ianspråktagande av 
förskott från 2021 innebär att budgeten minskas i motsvarande grad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-22 
Ombudget totalt investering 2021 

Arbetsutskottets förslag 
Ombudget vad gäller investeringar om totalt 101 059 tkr godkänns. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2021/37 

ett räkenskapsår under vissa förutsättningar kan överföras till nästkommande år utöver redan 

Beslut tas om det totala nettobeloppet som ska påverka 2021 års budgetsiffror. Detta innebär 
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~ Vetlanda 

§ 45 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) föreslår 

att då investeringsvolymen i fastställd budget för år 2021 redan är alltför hög ej med 
automatik kan tillföras en ombudget innan en prioritering av ej påbörjade projekt först måste 
komma till stånd. 

att budgetberedningen ges möjlighet behandla frågan innan slutligt beslut kan fattas. 

Jan Johansson (VF), Anders Bengtsson (M), Lars Brihall (VF) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker 
Carina Bardhs förslag. 

Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker upprättat 
förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag till beslut och Carina Bardhs förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag till beslut att bilagt förslag till 
ombudget vad gäller investeringar om totalt 101 059 tkr godkänns. En fortsatt diskussion om 
nivån för kommunens investeringsbudget och dess fördelning över tiden tas i samband med 
2021 års budgetberedning varvid detta beslut kan komma att omprövas. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för upprättat förslag till beslut. 
Nej-röst för Carina Bardhs förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt upprättat förslag till beslut 
att bilagt förslag till ombudget vad gäller investeringar om totalt 101 059 tkr godkänns. En 
fortsatt diskussion om nivån för kommunens investeringsbudget och dess fördelning över 
tiden tas i samband med 2021 års budgetberedning varvid detta beslut kan komma att 
omprövas. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2021/37 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

§ 45 Ärendenr KLF 2021/37 

Omröstningslista 

Ledamöter Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X 

Martina Jansson (S) X 

Lennart Lööw (S) X 

Dan Ljungström (C) X 

Andreas Elamsson (C) X 

Monica Samuelsson (KD) X 

Hans Svensson (KD) X 

Jan Johansson (VF) X 

Lars Brihall (VF) X 

Lola Frödeberg (VF) X 

Carina Bardh (M) X 

Anders Bengtsson (M) X 

Mikael Loberg (SD) X 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Budgetberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 46 

Mötesplats Kopparsmedjan 

Kommunstyrelsens beslut 
Avsätta maximalt 150 tkr som medfinansiering av arkitektkostnader och liknande 
konsultkostnader för att få fram beslutsunderlag avseende Mötesplats Kopparsmedjan. 
Finansieras ur arbetsutskottets budget för oförutsedda utgifter. 

Ärendebeskrivning 
För att kunna bedöma vilka funktioner som är aktuella i Mötesplats Kopparsmedjan måste 
ritningar tas fram där de tänkta funktionerna, scenlokal, bibliotek, musik/kulturskola, 
Teknikens hus, Näringslivets hus, bio, restaurang, lägenheter, kommunikationsytor m.m. ritas 
in. Östra Härads fastighets AB har som ägare av fastigheten tagit kontakt med kommunen för 

lokaler som kommunen kommer hyra vid ett förverkligande av projektet, dock maximalt 
150 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 33/21 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), Andreas Elamsson (C), 
Lennart Lööw (S), Anders Bengtsson (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Styrgrupp Kopparsmedjan 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2020/118 

att gemensamt utveckla projektet. Vetlanda kommun medfinansierar 50% av kostnaden för de 
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~ Vetlanda 

§ 47 

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen får, enligt 6:37 och 7:5 Kommunallagen, uppdra åt utskott, ledamot eller 
ersättare i styrelsen, eller tjänsteman hos kommunen, att på styrelsens vägnar besluta i viss 
grupp av ärenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning godkänns. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Vetlanda.se 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2020/117 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

§ 48 Ärendenr KLF 2021/10 

Annonsering av sammanträden för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige under 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Ytterligare tillkännagivande av sammanträden för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
under 2021 genom annonsering i lokal media ska inte genomföras. 

Ärendebeskrivning 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) och Lola Frödeberg (VF) har lämnat in en skrivelse till 
kommunstyrelsen under kommunstyrelsens sammanträde 13 januari 2021 med förslaget att: 
”Vetlanda kommun förbättrar offentliggörandet av sammanträden med kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige år 2021 genom att annonsera samtliga dessa möten i Vetlanda Posten 
och Vetlandaappen. En utvärdering ska ske vid årets slut. Finansiering ska ske genom 
ianspråktagande av medel ur budgeten för oförutsedda behov.” Kommunstyrelsen beslutade 
att remittera ärendet till arbetsutskottet för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Kommunstyrelsen § 19/21 
Skrivelse 2021-01-13 

Arbetsutskottets förslag 
Ytterligare tillkännagivande av sammanträden för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
under 2021 genom annonsering i lokal media ska inte genomföras. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att Vetlanda kommun förbättrar offentliggörandet av 
sammanträden med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2021 genom att annonsera 
samtliga dessa möten i Vetlanda Posten och Vetlandaappen. En utvärdering ska ske vid årets 
slut. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel ur budgeten för oförutsedda 
behov. 

Carina Bardh (M), Lars Brihall (VF) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker Jan Johanssons förslag. 

Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), Martina Jansson (S), Henrik Tvarnö (S) och 
Lennart Lööw (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

§ 48 Ärendenr KLF 2021/10 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Johanssons förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag att ytterligare 
tillkännagivande av sammanträden för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2021 
genom annonsering i lokal media ska inte genomföras. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning vilken kommunstyrelsen godkänner: 

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

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag att 
ytterligare tillkännagivande av sammanträden för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
under 2021 genom annonsering i lokal media ska inte genomföras. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X 

Martina Jansson (S) X 

Lennart Lööw (S) X 

Dan Ljungström (C) X 

Andreas Elamsson (C) X 

Monica Samuelsson (KD) X 

Hans Svensson (KD) X 

Jan Johansson (VF) X 

Lars Brihall (VF) X 

Lola Frödeberg (VF) X 

Carina Bardh (M) X 

Anders Bengtsson (M) X 

Mikael Loberg (SD) X 
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~ Vetlanda 

§ 48 

Beslutet skickas till 
Jan Johansson 
Lola Frödeberg 
Lars Brihall 
Kommunjurist 

Sammanträdes ajourneras 15.53-16.01 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2021/10 
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~ Vetlanda 

§ 49 

Informationshanteringsplan - Utvecklingsavdelningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationshanteringsplan för utvecklingsavdelningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
I samband med att utvecklingsavdelningen bildades uppstod behov av att ta fram en 
informationshanteringsplan för avdelningen. Den information som nu hanteras i 
utvecklingsavdelningen var tidigare en del i kansliets dokumenthanteringsplan. Föreliggande 
informationshanteringsplan är resultatet av en inventering som stämts av med arkivarien. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-05 
Informationshanteringsplan för utvecklingsavdelningen 

Arbetsutskottets förslag 
Informationshanteringsplan för utvecklingsavdelningen godkänns. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Arkivarie 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2021/29 

19



~ Vetlanda 

§ 50 

Information om Nässjö Byggs konkurs med anledning av 
tidigare ställd fråga 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet hänskjuts till nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
På kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2021 ställde Lars Brihall (VF) en fråga om 
Vetlanda kommun har gjort ekonomiska förluster på grund av Nässjö Byggs konkurs. Ärendet 
återremitterades. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2019/125 
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~ Vetlanda 

§ 51 

Information om uppsiktsplikt gällande Pauliströms vård- och 
omsorg med anledning av tidigare ställd fråga 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet hänskjuts till nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
På kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2021 ställde Jan Johansson (VF) en fråga till 
Henrik Tvarnö (S) i egenskap av ordförande i kommunstyrelsen om vad han gjort för att 
efterleva uppsiktsplikten i ärendet Pauliströms vård- och omsorg. Ärendet återremitterades. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2021/9 
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~ Vetlanda 

§ 52 

Information om framtagande av riktlinjer för alternativa 
driftformer med anledning av tidigare ställd fråga 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet hänskjuts till nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

upp till beslut. Ärendet återremiterades. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2020/208 

På kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2021 ställde Carina Bardh (M) en fråga om vad 
som hänt gällande framtagande av riktlinjer för alternativa driftformer och när ärendet ska tas 
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~ Vetlanda 

§ 53 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-25 och 2021-02-08. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 
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~ Vetlanda 

§ 54 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Styrelseprotokoll Njudung Energi AB 2020-09-24 och 2020-10-22 
KLF 2021/31 

Redovisning av inkomna synpunkter 2020 – miljö- och byggnämnden 
KLF 2021/33 

Energi- och klimatrådgivning 2018-2020 Vetlanda kommun – beslut från Energimyndigheten 
KLF 2018/77 

Styrelseprotokoll Witalabostäder AB 2020-12-10 och 2021-01-21 
KLF 2020/39 

Styrelseprotokoll AB Industrilokaler 2020-12-10 och 2021-01-21 
KLF 2020/40 

Personuppgiftsincident 2021-02-24 Site Vision Kommunstyrelsen och 
Komplettering av personuppgiftsincident 2021-02-25 Site Vision 
KLF 2021/65 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2021/24 
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~ Vetlanda 

§ 55 

Fastighetsförsäljning, del av Östanå 3:1 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat 
avtal säljer del av fastigheten Vetlanda Östanå 3:1, ca 6500 m², till Vetlanda Svetsaren 
Fastighets AB till ett pris av 750 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Svetsaren Fastighets AB är ägare till fastigheten Svetsaren 2 vid Snickarvägen i 

återvinning och renhållningsbranschen. De planerar nu att utöka sin verksamhet och behöver 
då mer yta för fordon och logistik. 

Koncernchefen för Ohlssons har kontaktat kommunen och önskar förvärva intilliggande 
industrimark för koncernens utveckling. Marken de önskar förvärva ligger i direkt anslutning 
till Svetsaren 2 och är detaljplanelagd för ändamålet. 

Priset är satt till 100 kr/m² för råmarken. Då de önskar göra sin utbyggnad i etapper så önskar 
de även förvärva den växande skog som finns på området. Denna skog är värderad till 
100 000 kr. Fastigheten säljs i befintligt skick, vilket innebär att köparen svarar för och 
bekostar övrig markberedning och de kostnader och avgifter som följer övertagandet. 

Köparen har också beretts tillfälle att undersöka fastigheten, och enligt avtalet frånsäger sig 
alla eventuella anspråk mot kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
Köpekontrakt 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat 
avtal säljer del av fastigheten Vetlanda Östanå 3:1, ca 6500 m², till Vetlanda Svetsaren 
Fastighets AB till ett pris av 750 000 kr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2021/14 

Vetlanda och ingår i koncernen Ohlssons, främst känd i Vetlanda som ett entreprenadföretag i 
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~ Vetlanda 

§ 56 

Ombudget 2020-2021 drift 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Beloppet i sin helhet gäller för Daglig verksamhet och sysselsättning inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen som bedrivs i resultatenhetsform. Beloppet har fastställts enligt 
gällande riktlinjer. 

Ärendebeskrivning 
I anslutning till bokslut och påbörjande av nytt räkenskapsår ska frågan om ombudget eller 
ianspråktagande av förskott behandlas. 

Med ombudget menas i detta sammanhang att budget som erhållits men ej förbrukats under 

erhållen budget. Med förskott menas att man under ett räkenskapsår ianspråktar beslutad 
budget för ett kommande år. 

I Vetlanda kommun beslutas ombudget/förskott när det gäller investeringar av 
kommunstyrelsens arbetsutskott medan ombudget/förskott inom driftbudget ska beslutas av 
kommunfullmäktige. Ombudget/förskott inom driftbudget sker enbart undantagsvis och är i 
princip förbehållet en resultatenhet verksam inom vård- och omsorgsnämnden. Beslut som 
berör driftbudgeten kommer att påverka årets budgeterade resultat medan beslut som berör 
investeringsbudgeten får likviditetspåverkan. 

att ombudgeterade belopp får budgeten för 2021 att utökas medan ett ianspråktagande av 
förskott från 2021 innebär att budgeten minskas i motsvarande grad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-22 
Ombudget totalt drift 2021 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ombudget vad gäller 
drift. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

Ärendenr KLF 2021/37 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna ombudget vad gäller drift om totalt 150 tkr. 

ett räkenskapsår under vissa förutsättningar kan överföras till nästkommande år utöver redan 

Beslut tas om det totala nettobeloppet som ska påverka 2021 års budgetsiffror. Detta innebär 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

§ 57 Ärendenr KLF 2020/334 

Begäran om investeringsmedel för etablering av centrala 
elevhälsan och särskild undervisningsgrupp vid 
Tomaslundsskolan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås att inom befintlig investeringsplan omfördela 15 mnkr till 
rubricerat projekt och att detta blir en del av tidigare beslutat investeringsprojekt avseende 
om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan. 

Ärendebeskrivning 
I arbetet med att hitta lämplig användning för A-huset och Estethuset konstateras att 
Resurscentrum/särskild undervisningsgrupp är i behov av andra lokaler än tidigare nämnda. 
En inventering av befintligt fastighetsbestånd visar att det inte finns några lämpliga lokaler i 
övriga kommunala fastigheter. 

Som ett alternativ till att hyra lokaler externt finns möjlighet att integrera lokalbehovet för 
Resurscentrum och särskild undervisningsgrupp tillsammans med planerad om- och 
tillbyggnad på Tomaslundsskolan. Detta skulle ge stora fördelar både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-19 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09, § 8 
Tekniska nämnden 2021-02-25, § 9 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

---------------------------------

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

§ 58 Ärendenr KLF 2021/69 

Stöd till coronadrabbade föreningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utöka kommunstyrelsens budget 2021 med 1 000 tkr 
att användas för att stödja Coronadrabbade föreningar ekonomiskt. 

Utökningen av kommunstyrelsens budget finansieras genom minskning av årets resultat 2021 
från 38 600 tkr till 37 600 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Många föreningar har drabbats hårt av Coronapandemin. Föreningsverksamheten är mycket 
viktig för trivsel och välmående och ett viktigt bidrag till Vänliga Vetlanda. Coronapandemin 
har i stor utsträckning påverkat föreningars intäktsmöjligheter, men det har ändå inte funnit 
någon garanti för att kunna ta del av det nationella stödet. Förslaget innebär att föreningar 
kan ansöka hos kommunstyrelsen om bidrag för att lindra de ekonomiska effekterna och vara 
en hjälp att återstarta föreningsverksamheten när det är möjligt. Kommunstyrelsen kommer 
besluta om fördelningen utifrån inlämnade ansökningar. Det är svårt att veta hur stora de 
ekonomiska effekterna är för föreningslivet i Vetlanda kommun, men bidraget ger en 
möjlighet att stödja de mest drabbade och skapa förutsättningar att nystarta verksamheten 
när det är möjligt och därmed bidra till en bättre folkhälsa. Förslag till fördelning kommer att 
tas fram i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 

Yrkanden 
Carina Bardh föreslår att en miljon kronor tas ur kultur- och fritidsnämndens budget enligt f.d. 
ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Robin Wallén Nilssons (M) förslag på senaste 
sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. 

Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker upprättat 
förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag till beslut och Carina Bardhs förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag till beslut att kommunfullmäktige 
föreslås besluta att utöka kommunstyrelsens budget 2021 med 1 000 tkr att användas för att 
stödja Coronadrabbade föreningar ekonomiskt. Utökningen av kommunstyrelsens budget 
finansieras genom minskning av årets resultat 2021 från 38 600 tkr till 37 600 tkr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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