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Kommunstyrelsens arbetsutskott

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 13.35 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M). 

Sammanträdet genomfördes digitalt via videofunktionen i Netpublicator. 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Martina Jansson (S) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Anders Bernberg § 72 och Maria Isacsson. 

Utses att justera Carina Bardh (M) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 72-82 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Carina Bardh 

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 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Föredragningslista 
§ 72 Riktlinjer för möten, resor och trafiksäkerhet 2019/346 

§ 73 Upphävning av skydd för skogsområde - Skyttemossen 2021/124 

§ 74 Översyn av riktlinjer vid uppvaktning av förening, 
företag och organisationer 

2021/109 

§ 75 Satsning på friluftslivet med anledning av Corona 2021/110 

§ 76 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av 
kommunens krisberedskap och 
krisledningsorganisation" 

2021/13 

§ 77 Revision delägda bolag - överenskommelse 2021/117 

§ 78 Redovisning av internkontroll 2020 - vård- och 
omsorgsnämnden 

2021/113 

§ 79 Redovisning av internkontroll 2020 - socialnämnden 2021/123 

§ 80 Satsning nyföretagande 2021/127 

§ 81 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker – 
Wayne’s Coffee Vetlanda 

02-2021-00024 

§ 82 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker – 
Centralhotellet AB 

02-2021-00029 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

      

    
        

 
              

              
            

         

 
  

      

 
            

~ Vetlanda 

§ 72 

Riktlinjer för möten, resor och trafiksäkerhet 

Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen 
Reviderade riktlinjer för möten, resor och trafiksäkerhet antas. 

Ärendebeskrivning 
I nuvarande riktlinjer anges att den ekonomiska ersättningen vid bruk av privat bil vid 
tjänsteresa täcker alla kostnader för fordonet, även eventuell självrisk vid skada. Det har efter 
att riktlinjerna beslutades i december 2019 framkommit att nu gällande försäkringsavtal ger 
möjlighet till ersättning för självrisken under vissa givna förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Riktlinjer för möten, resor och trafiksäkerhet 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Ärendenr KLF 2019/346 
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~ Vetlanda 

§ 73 

Upphävning av skydd för skogsområde - Skyttemossen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva skyddet för skogen norr om Östanåvägen 
kallad Skyttemossen. För att möjliggöra försiktig form av skogsskötsel till förmån för 
rekreation och friluftsliv. 

Ärendebeskrivning 
Skogen norr om Östanåvägen, som är en del av Skyttemossen, har sedan 1993-09-15 lämnats 
för fri utveckling enligt ett kommunfullmäktigebeslut. Skogen domineras av barrträd och 
utgörs till stor del av en mosse. Sedan skogen lämnades för fri utveckling har inga skogliga 
åtgärder genomförts i området. Idag bor många människor i närområdet och 

meter till skogen och har goda möjligheter att kunna vistas i området. 

I skogsområdet finns flera riskträd i form av vindfällor och hängande träd. Under åren har 
synpunkter inkommit från närboende om att de vill kunna använda skogen för rekreation. 
Förskolan kan inte använda skogen som den står idag. 

Delar av området består av förorenad mark från en tidigare deponi och kommunen utreder 
området för eventuell sanering. Detta är också en anledning till att upphäva skyddet för detta 
område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-14 
Karta 1993-02-15 
Kommunfullmäktige 1993-09-15, § 148 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Ärendenr KLF 2021/124 

Tomaslundsskolan ligger precis intill. Den nyligen öppnade förskolan har endast ett par hundra 
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~ Vetlanda 

§ 74 

Översyn av riktlinjer vid uppvaktning av förening, företag och 
organisationer 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden får uppdraget att utreda och ge förslag till reviderad 
Riktlinje vid uppvaktning av förening, företag och organisationer m. m. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen tog 2015 beslut om Riktlinje vid uppvaktningar av förening, företag och 
organisationer med m.m. Riktlinjen har sedan reviderats vid behov. I dagsläget anges SM-
seger på elitnivå i tävlingar som är sanktionerade av idrottsförbund anslutet till 
Riksidrottsförbundet som en anledning till uppvaktning. 

EM och NM uppmärksammas. 

Riktlinjen har för närvarande alternativet ”Övrig uppvaktning eller representation” som kan 
vara aktuellt av särskilda skäl. Sådan uppvaktning eller representation beslutar respektive 

därmed redan en möjlighet att uppvakta även VM-, EM-, och NM-medaljörer men denna kan 
behöva förtydligas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-13 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-23, § 35 
Riktlinje vid uppvaktning förening, företag och organisationer m.m. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Ärendenr KLF 2021/109 

Kultur- och fritidsnämnden önskar att översyn av riktlinjen görs så att även medaljörer vid VM, 

förvaltningschef/ nämndsordförande om i samråd med kommunchef/kommunalråd. Det finns 
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~ Vetlanda 

§ 75 

Satsning på friluftslivet med anledning av Corona 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Bevilja kultur och fritidsnämnden 100 tkr till föreningsbidrag till föreningar som anlägger lokal 
ortsnära vandringsled eller vidtar annan åtgärd som främjar det rörliga friluftslivet under 
friluftslivets år. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens 
omställningsutrymme. 

Ärendebeskrivning 

investeringsbidrag till föreningar som under året anlägger en ortsnära vandringsled. 
Kommunstyrelsen vill utöka syftet med bidraget till att också gälla andra insatser som gynnar 

främja coronaanpassade aktiviteter beviljar kommunstyrelsen medel ur 
omställningsutrymmet. 

andra investeringsbidrag i förhållande till totalkostnaden men utan krav på egen 50% 
finansiering. Ingen enskild vandringsled kan dock erhålla mer än 40 000 kr i bidrag. 
Motsvarande princip gäller också för andra insatser för det rörliga friluftslivet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-19 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-23, § 29 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16, kultur- och fritidsförvaltningen 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Ärendenr KLF 2021/110 

Kultur och fritidsnämnden ansöker om en tilläggsbudget för att under friluftslivets år kunna ge 

det rörliga friluftslivet. Coronapandemin begränsar de aktiviteter som kan genomföras. För att 

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att ansökan skall göras senast 31/5. Bidrag fördelas likt 

6



 

     

      
   

    
         

 

 
       

        
        

     

 
  
       

~ Vetlanda 

§ 76 

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kommunens 
krisberedskap och krisledningsorganisation" 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna yttrande över revisionsrapport ”Granskning av kommunens krisberedskap och 
krisledningsorganisation”. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har granskat kommunens krisberedskap och krisledningsorganisation. 
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och Höglandets 
Räddningstjänstförbund i flera avseenden bedriver ett ändamålsenligt krisberskapsarbete 
samtidigt som det finns förbättringsområden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens krisberedskap och krisledningsorganisation” 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Ärendenr KLF 2021/13 
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~ Vetlanda 

§ 77 

Revision delägda bolag - överenskommelse 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslagen revisionsordning för revision i delägda kommunala bolag godkänns. 

Ärendebeskrivning 

en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag. Kommunfullmäktige utser 
lekmannarevisioner till bolaget ur gruppen kommunens revisorer. 

Det finns idag ett antal gemensamt ägda kommunala bolag i anslutning till Höglandet. 
Revisorerna i Eksjö, Vetlanda, Sävsjö, Nässjö, Vimmerby och Tranås har kommit överens om 
att samverka när det gäller revisonen för dessa bolag. Överenskommelsen är undertecknad 
2020-07-27. Till överenskommelsen finns en bilaga som anger i vilken ordning varje kommun 
ansvarar för revisionen i ett bolag det aktuella året. Kommunfullmäktige ska godkänna denna 
överenskommelse. 

Bolagens bolagsordningar ska i samband med årsstämmorna under 2021 revideras för att 
kunna hanterar denna förändring. Om bolagsordningen så anger ska denna förändring även 
hanteras av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-07 
Revison i delägda bolag – överenskommelse med tillhörande bilaga 2020-07-27 

Yrkanden 
Dan Ljungström (C) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Ärendenr KLF 2021/117 

Enligt kommunallagen 10 kap 4 § får kommunfullmäktige besluta om att lämna över skötsel av 
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~ Vetlanda 

§ 78 

Redovisning av internkontroll 2020 - vård- och 
omsorgsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisning av internkontroll 2020 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av internkontroll avseende 2020 för vård- och omsorgsnämnden föreligger i 
bilaga. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 27/21. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Ärendenr KLF 2021/113 
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~ Vetlanda 

§ 79 

Redovisning av internkontroll 2020 - socialnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisning av interkontroll 2020 för socialnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av internkontroll avseende 2020 för socialnämnden föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 138/21 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Ärendenr KLF 2021/123 
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~ Vetlanda 

§ 80 

Satsning på nyföretagande 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Bevilja 370 tkr ur kommunstyrelsens omställningsutrymme för att prova nytt arbetssätt 
gällande nyföretagande. 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Nyföretagarcentrum Vetlanda bildades för att i tid av nedgång på arbetsmarknaden 

Vetlanda kommun ger ett bidrag med 50 tkr per år till nyföretagarcentrum som totalt har ett 
drygt 40 tal lokala företag som sponsorer. Nyföretagarcentrum köper rådgivningstjänster 
motsvarande 25% tjänst. Det är nu hårt tryck på rådgivningar och den tiden räcker inte till. 

Målsättningen är att satsningen skall löpa från 1 september 2021 och ett år framåt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-16 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och 
Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Ärendenr KLF 2021/127 

stimulera nyföretagandet. Verksamheten har fungerat väl och är viktig och välkänd i Vetlanda. 
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~ Vetlanda 

§ 81 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker – 
Wayne’s Coffee Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Ansökan beviljas. 

Ärendebeskrivning 
556043-2113, Ekoson i Vetlanda AB har hos kommunstyrelsen ansökt om utökat tillstånd 
enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622). Ansökan avser uteservering med servering av 
starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin och spritdrycker vid serveringsställe Wayne’s Coffee 
Vetlanda, Vetlanda. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla 1 april till 31 oktober årligen med serveringstiden 
11:00 till 22:00. 

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-04-07 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Ove Karlsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Ärendenr AlkT 02-2021-00024 
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~ Vetlanda 

§ 82 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker – 
Centralhotellet AB 

Arbetsutskottets beslut 
Ansökan beviljas. 

Ärendebeskrivning 
556748-0016, Centralhotellet AB har hos kommunstyrelsen ansökt om utökat tillstånd enligt 
8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622). Ansökan avser utökad uteservering mer servering av 
starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin och spritdrycker vid serveringsställe Centralhotellet, 
Vetlanda. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 11:00 till 01:00. 

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-04-16 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Ove Karlsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Ärendenr Diarieenhet Dnr 
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