Sammanträdesprotokoll

~ Vetlanda

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-02-03

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 14.00 till 16.32
Sammanträdet ajourneras kl. 15.51-15.57
För att minska risken för smittspridning erbjöds ersättare möjlighet att delta
via videofunktion i Netpublicator som åhörare med rätt att ställa frågor.

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S),
Dan Ljungström (C), Andreas Elamsson (C), Monica Samuelsson (KD),
Hans Svensson (KD), Jan Johansson (VF) deltog inte i beslut för § 35,
Lars Brihall (VF), Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M).

Tjänstgörande ersättare

Tommy Glans (VF) och Claes Sjöberg (VF)

Övriga deltagare

Nils-Erik Olofsson (S), Aneth Amundsson kl. 14.00-15.28 § 24-25,
Glenn Zackrisson (S), Daniel Berner (C), Willis Josefsson (L),
Bruno Pilåsen (VF), Sofie Schiller (M) och Gunnar Uppman (V) kl 14.10-16.32.
Marcus Tingvall (§ 24), Patrik Styrbjörn (§ 24), Annelie Jönsson (§ 24-25),
Andreas Eliasson (§ 35), Magnus Färjhage och Maria Isacsson.

Utses att justera

Lennart Lööw (S) och Lars Brihall (VF)

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 24-36

Maria Isacsson
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justeringsperson

Lennart Lööw

Lars Brihall

Anslag av protokollet
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala
anslagstavla.
Anslaget:
Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):
Förvaringsplats för protokollet:
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§ 24

Ärendenr KLF 2020/148

Tertialrapport från bolagen
Kommunstyrelsens beslut
Presentation av tertialrapporter för Njudung Energi AB, Witalabostäder AB och AB Vetlanda
Industrilokaler godkänns.

Ärendebeskrivning
Marcus Tingvall VD för Njudung Energi AB presenterar det preliminära bokslutet för 2020 och
nämner därvid bland annat följande:
Det understryks att bokslutet för 2020 är preliminärt. År 2020 var ett varmt år, samtliga
månader förutom maj var varmare än ett normalt år. En konsekvens av detta är att
elförbrukningen varit mycket låg under året. Verksamheten för avfall går bra. Hushållsavfall
går plus minus noll. VA i Vetlanda gör ett underskott. Elnätet har fortsatt bra lönsamhet.
Härefter följer en presentation av nyckeltalen för bolaget och det preliminära bokslutet.
Under 2020 har det investerats för 78 mnkr i verksamheterna i Vetlanda och för 23 mnkr i
Sävsjö. I närtid ska investeringar göras i nya elmätare, slameldning, VA och bredband på
landsbygden. Det finns en stor verksamhet på Flishult som ska fortsätta och utvecklas. Det
finns en nära dialog med Krestlopp Sydost. Det finns ett positivt samarbete med Citynätet när
det gäller bredband. Coronasituationen i bolaget är för närvarande relativt lugn.
Patrik Styrbjörn VD för Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler inleder sin
presentation med att berätta att Witalabostäder tydligt har märkt av Covid-19 genom fler
uppsägningar på grund av dödsfall. I övrigt har anpassningar gjorts och rutiner har införts för
att minska smittspridning. Det har varit låg frånvaro i bolaget. Ekonomisk märks ingen
påverkan. Det finns i dagsläget inget bokslut att presentera. Uthyrningsläget i Witalabostäder
är bra, fortsatt låg vakansgrad. Intäktssidan ser bra ut. Det har genomförts en nöjd-kundindex-undersökning 2020. En ny undersökning ska genomföras 2022. Bra resultat i jämförelse
med resten av landet. Under 2020 togs nya lån för att lösa korttidskrediter på 50 mnkr.
Räntekostnaden är låg. Härefter redovisas genomförda, pågående och framtida projekt.
Presentationen fortsätter med AB Vetlanda Industrilokaler och då nämns bland annat att 2020
varit ett gynnsamt år. Uthyrningsgraden är hög, endast ett ledigt förråd finns samt några
lediga uppställningsplatser. Härefter redovisas projekt och fastighetsaffärer.
Affärsplan 2021-2024 redovisas och har följande mål:
-

Minst 8 % avkastning på eget kapital (2021 budgeterat 12,5 %)
Genomföra nyproduktion av lokalytor, ex industrihotell på Stålvägen
Förvärva minst 2 fastigheter och sälja minst 1 fastighet, (fler fastigheter förvärvas än säljs)

SWOT-analys och balanserat styrkort ska tas fram 2021.
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§ 25

Ärendenr KLF 2021/11

Information om Statens Servicecenter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen är positiv till samverkan med Statens Servicecenter (SSC).
Kommunikationschefen får i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning inför beslut
om avsiktsförklaring.

Reservationer
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Tommy Glans (VF), Claes Sjöberg (VF), Carina Bardh (M),
Anders Bengtsson (M)

Ärendebeskrivning
Statens Servicecenter (SSC) kontaktade Vetlanda kommun i oktober 2020 med en fråga om att
samverka med kontaktcenter. SSC har en ambition att samverka med kommunerna på de
orter där de finns representerade. Just nu pågår pilotprojekt i bland annat Malmö och Växjö.
Samverkan kan handla om samlokalisering eller att formaliserat låna ut personal till varandra
vissa dagar i veckan. Syftet är att underlätta för medborgaren då väldigt många ärenden går in
i varandra och människor hänvisas mellan olika lokaler, får upprepa sina ärenden flera gånger
osv. Det kan också vara svårt för medborgarna att veta om deras fråga är kommunal eller
statlig. Speciellt tydligt är detta relaterat till målgruppen nyanlända.
I dagsläget ingår Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och
Försäkringskassan i SSC:s uppdrag. Polismyndigheten och Migrationsverket är på väg in.
Verksamheten har fem medarbetare i Vetlanda och har öppet mellan kl. 10.00-16.00 samt
hanterar enbart fysiska besök. Telefon och digitala kanaler hänvisas direkt till respektive
myndighet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-18

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen är positiv till samverkan med Statens Servicecenter (SSC).
Kommunikationschefen får i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning inför beslut
om avsiktsförklaring.
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§ 25

Ärendenr KLF 2021/11

Yrkanden
Carina Bardh (M) föreslår att första meningen i beslutsförslaget ”Kommunstyrelsen är positiv
till samverkan med Statens Servicecenter” stryks samt att utvecklingsavdelningen får i
uppdrag att göra en objektiv och oberoende konsekvensbeskrivning av
verksamhetsförändringar som påverkar kunden, personal och ekonomi – direkt kostnad,
besparing och överensstämmelse med budget. Därefter återkopplas till kommunstyrelsen.
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), Andreas Elamsson (C),
Lennart Lööw (S) och Hans Svensson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Anders Bengtsson (M), Lars Brihall (VF), Tommy Glans (VF), Claes Sjöberg (VF) och
Jan Johansson (VF) tillstyrker Carina Bardhs förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carina Bardhs förslag. Han
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande lydelse:
Kommunstyrelsen är positiv till samverkan med Statens Servicecenter (SSC).
Kommunikationschefen får i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning inför beslut
om avsiktsförklaring.
Omröstning begärs
Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsens godkänner:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Carina Bardhs förslag.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag
med följande lydelse: Kommunstyrelsen är positiv till samverkan med Statens Servicecenter
(SSC). Kommunikationschefen får i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning inför
beslut om avsiktsförklaring.
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Ärendenr KLF 2021/11

Omröstningslista
Ledamöter

Ja

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

Nej

Jan Johansson (VF)

X

Lars Brihall (VF)

X

Tommy Glans (VF)

X

Carina Bardh (M)

X

Anders Bengtsson (M)

X

Claes Sjöberg (VF)

X

Nedlagd röst

Yrkanden
Jan Johansson (VF) yrkar på att kommunstyrelsen ska beakta hans tilläggsförslag med följande
lydelse:
”att ifall KS Au s beslut vinner gehör följande direktiv bör medfölja utredningsuppdraget
-

Utredningen skall beakta att en återflyttning av kontakter till Vetlanda stadshus ska kunna
ske
Att ett alternativ presenteras där det undersöks huruvida en samordning kan ske genom
att istället placera den person som förflyttats från Navet till SSC”

Propositionsordning
Ordföranden frågar först ledamöterna om det är kommunstyrelsens mening att ärendet ska
öppnas upp igen. Kommunstyrelsen bifaller detta.
Sammanträdet ajourneras 15.51-15.57
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Ärendenr KLF 2021/11

Därefter ställer ordföranden åter proposition på arbetsutskottets förslag och Carina Bardhs
förslag. Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande
lydelse: Kommunstyrelsen är positiv till samverkan med Statens Servicecenter (SSC).
Kommunikationschefen får i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning inför beslut
om avsiktsförklaring.
Omröstning begärs
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt den votering som tidigare
skett, vilket kommunstyrelsen godkänner. Därmed finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande lydelse: Kommunstyrelsen är positiv till
samverkan med Statens Servicecenter (SSC). Kommunikationschefen får i uppdrag att
återkomma med konsekvensbeskrivning inför beslut om avsiktsförklaring.
Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Johanssons tilläggsförslag och finner att
kommunstyrelsen besluta avslå tilläggsförslaget.
Omröstning begärs
Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsens godkänner:
Ja-röst för att Jan Johanssons tilläggsförslag avslås.
Nej-röst för att Jan Johanssons tilläggsförslag godkänns.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster7 mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag
med följande lydelse: Kommunstyrelsen är positiv till samverkan med Statens Servicecenter
(SSC). Kommunikationschefen får i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning inför
beslut om avsiktsförklaring.

Just sign

Utdragsbestyrkan

7

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 25

Ärendenr KLF 2021/11

Omröstningslista
Ledamöter

Ja

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

Nej

Jan Johansson (VF)

X

Lars Brihall (VF)

X

Tommy Glans (VF)

X

Carina Bardh (M)

X

Anders Bengtsson (M)

X

Claes Sjöberg (VF)

X

Nedlagd röst

Beslutet skickas till
Kommunikationsavdelningen
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§ 26

Ärendenr KLF 2020/320

Revidering av beslut om firmatecknare för 2021
Kommunstyrelsens beslut
Utifrån förändrade politiska majoritetsförhållanden föreslås att till firmatecknare för Vetlanda
kommun fr.o.m. 2021-02-01 utse kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö eller
kommunalråd Dan Ljungström eller kommunalråd Monica Samuelsson i förening med
kommundirektör Magnus Färjhage eller ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe
biträdande ekonomichef Christina Carlson.
Föreslås att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och
utmätning, samt att företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären
haft invändningar mot fordran.
Föreslå att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller leasingavtal avseende enskilda
leasingobjekt under förutsättning att befintliga ramavtal finns.
Föreslå att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser
som förvaltas av Vetlanda kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-11

Arbetsutskottets förslag
Utifrån förändrade politiska majoritetsförhållanden föreslås att till firmatecknare för Vetlanda
kommun fr.o.m. 2021-02-01 utse kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö eller
kommunalråd Dan Ljungström eller kommunalråd Monica Samuelsson i förening med
kommundirektör Magnus Färjhage eller ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe
biträdande ekonomichef Christina Carlson.
Föreslås att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och
utmätning, samt att företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären
haft invändningar mot fordran.
Föreslå att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller leasingavtal avseende enskilda
leasingobjekt under förutsättning att befintliga ramavtal finns.

Just sign

Utdragsbestyrkan

9

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 26

Ärendenr KLF 2020/320

Föreslå att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser
som förvaltas av Vetlanda kommun.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Henrik Tvarnö
Dan Ljungström
Monica Samuelsson

Just sign

Utdragsbestyrkan

10

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 27

Ärendenr KLF 2020/341

Revidering av riktlinje vid uppvaktning förening, företag och
organisationer m.m.
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinje vid uppvaktning av förening, företag och organisationer kompletteras enligt följande:
”Sveriges flagga tillsammans med EU-flaggan och FN-flaggan ska hissas utanför stadshuset på
FN-dagen.”

Ärendebeskrivning
I riktlinje vid uppvaktning förening, företag och organisationer finns också följande avsnitt om
flaggning:

”Flaggning
Sveriges flagga hissas på allmänna flaggdagar. EU-flaggan ska hissas tillsammans med den
svenska flaggan utanför stadshuset dessa dagar (Kf 2009-09-23 §93).
Förutom vid allmänna flaggdagar hissas även flaggan då verksamma medarbetare i stadshuset
eller Mercurius bortgång.
Vid de tillfällen som medarbetare vid andra arbetsplatser inom kommunen avlider flaggas vid
dessa arbetsplatser.
Flaggning vid andra tillfällen sker efter samråd med kommunalrådet eller kommunchef. Beslut
fattas i varje enskilt fall.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-30
Förslag på Riktlinje vid uppvaktning förening, företag och organisationer m.m.

Arbetsutskottets förslag
Komplettera riktlinje vid uppvaktning av förening, företag och organisationer enligt följande:
”Sveriges flagga tillsammans med EU-flaggan och FN-flaggan ska hissas utanför stadshuset på
FN-dagen.”

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Vetlanda.se
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§ 28

Ärendenr KLF 2018/77

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut föreligger i bilaga.
Slutrapport 2018–2020 EKR till Energimyndigheten
KLF 2018/77

Beslutsunderlag
Redovisning 2021-01-19

Beslutet skickas till
Anders Bernberg
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§ 29

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-18.
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§ 30

Ärendenr KLF 2021/24

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Följande meddelanden noteras till protokollet:
Skrivelse gällande Vetlanda Bårhus
Pensionärsföreningarna inom KPR i Vetlanda
KLF 2021/4
Yttrande över remiss – Kompletterande promemoria till betänkandet ”En långsiktigt hållbar
migrationspolitik”
KLF 2020/331
Laglighetsprövning enligt kommunallagen Mål nr 7579-20
Förvaltningsrätten i Jönköping
KLF 2021/1
Beslut om tillstånd till interiörsomputsning av Vetlanda kapell
Länsstyrelsen i Jönköpings län
KLF 2021/19
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§ 31

Ärendenr KLF 2021/9

Fråga om uppsiktsplikt gällande Pauliströms vård- och omsorg
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för beredning.

Ärendebeskrivning
Jan Johansson (VF) ställer en fråga till Henrik Tvarnö (S) i hans egenskap av ordförande i
kommunstyrelsen om vad han har gjort för att efterleva uppsiktsplikten i ärendet Pauliströms
vård- och omsorg.

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet återremitteras för beredning.

Beslutet skickas till
Arbetsutskottet
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§ 32

Ärendenr KLF 2019/125

Fråga om Nässjö Byggs konkurs
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för beredning.

Ärendebeskrivning
Lars Brihall (VF) ställer fråga till kommunchef Magnus Färjhage om Vetlanda kommun har gjort
ekonomiska förluster på grund av Nässjö Byggs konkurs

Yrkanden
Hans Svensson (KD) yrkar på återremiss av ärendet.
Lennart Lööw (S) tillstyrker Hans Svenssons återremissyrkande.

Beslutet skickas till
Arbetsutskottet
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§ 33

Ärendenr KLF 2020/208

Fråga om framtagande av riktlinjer för alternativa driftformer
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för beredning.

Ärendebeskrivning
Carina Bardh (M) ställer en fråga om vad som hänt gällande framtagande av riktlinjer för
alternativa driftformer och när ärendet ska tas upp till beslut.

Yrkanden
Lennart Lööw (S) yrkar på återremiss för att kunna bereda ärendet.

Beslutet skickas till
Arbetsutskottet
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§ 34

Ärendenr KLF 2021/25

Fastighetsförsäljning, del av Vesslan 2 m.fl.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal
säljer del av fastigheten Vetlanda Vesslan 2, del av Mogärde 20:11 och del av Mogärde 20:12,
ca 1300 m2, till Vesslan Intressenter AB 559131-2417 till ett pris av 1 000 000 kr.

Ärendebeskrivning
Hösten 2017 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Vetlanda kommun och Vesslan
Intressenter AB, företrädd av Thomas Bergdahl Vetlanda, om möjligheter för uppförande av
ett flerbostadshus inom kvarteret Vesslan mellan Storgatan, Kullgatan och Bangårdsgatan i
Vetlanda. Tomtmarken har här stått obebyggd länge och nyttjats som parkering.
Den tänkta exploateringen krävde en ny detaljplan vilket påbörjades efter uppdrag i
kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med att markanvisningsavtalet tecknades.
Detaljplanearbetet för området har genomförts som ett så kallat standardförfarande, med
stöd av den antagna Centrumplanen för Vetlanda. Detaljplanen antogs i kommunstyrelsen
2021-01-13.
Köpeskillingen är fastställd till 1 000 000 kr enligt ett upprättat tilläggsavtal till det tidigare
markanvisningsavtalet. I köpeskillingen ingår kostnader för upprättad detaljplan och
kostnader för anpassning av allmän platsmark i anslutning till området. Köparen står även för
kostnader för fastighetsbildning.
Köparen ska enligt avtalet utnyttja detaljplanens fulla byggrätt och har ett år på sig att påbörja
byggnationen innan markaffären slutförs och tillträde sker. Skulle detta inte ske inom den
tidsramen faller avtalet i alla delar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-22
Köpeavtal 2021-01-22
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§ 35

Ärendenr KLF 2020/315

Gemensamt Ekonomiservicekontor på Höglandet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta att tillsammans med Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö
kommuner bilda ett gemensamt ekonomiservicekontor från och med 2021-12-01 som en
verksamhet inom Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering.

Ärendebeskrivning
Höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda samt Höglandsförbundet
(HF) har en väletablerad vilja att öka samarbetet och samverkan inom administrationen av
ekonomi- och beställningsprocesser.
Samtliga medlemskommuner inklusive HF vill gå samman kring de grundläggande processerna
kundreskontra, leverantörsreskontra och huvudbokprocessen. När det gäller övriga delar i den
gemensamma organisationen såsom systemspecialisterna för systemadministration, E-handel
och anläggningsreskontra har Vetlanda kommun valt att avvakta med att i nuläget föra över
sina resurser. På motsvarande sätt har andra kommuner valt att inte i alla lägen föra över
processerna i sin helhet. Skälet till detta är dels att processerna kan ses som strategiska dels
att de resurspersoner som berörs har andra arbetsuppgifter som inte går in i ett gemensamt
Ekonomiservicekontor.
Effekterna av samgåendet är minskad sårbarhet, ökad kvalitet och effektivitet samt ökade
möjligheter till utveckling.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-11
Direktionen Höglandsförbundet § 34/20

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att tillsammans med Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö
kommuner bilda ett gemensamt ekonomiservicekontor från och med 2021-12-01 som en
verksamhet inom Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering.

Yrkanden
Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
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§ 36

Ärendenr KLF 2021/5

Framställan om förstärkning av investeringsbudget 2021,
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås avslå begäran om tilläggsbudget och hänvisa frågan till
kommande budgetberednings behandling av investeringsbudget.

Ärendebeskrivning
I samband med att tekniska nämnden 2020-11-19 antog förslag till detaljbudget för drift och
investering för år 2021 beslutades även att föreslå kommunfullmäktige att ge en utökad
investeringsbudget för 2021 med 5 mnkr för utförande av planerat underhåll. Om ytterligare
budgetmedel erhålls är dessa tänkta att fördelas lika mellan underhåll av fastigheter och
underhåll av gata.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-20
Tekniska nämnden § 81/20

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå begäran om tilläggsbudget och hänvisa frågan till
kommande budgetberednings behandling av investeringsbudget.

Yrkanden
Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), Henrik Tvarnö (S), Lars Brihall (VF) och
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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