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Kommunstyrelsens arbetsutskott

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.20 till 15.05 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M). 
Sammanträdet genomfördes digitalt genom att ledamöter och ersättare 
deltog via videofunktionen i Netpublicator. Ordföranden, sekreteraren och 
kommundirektören var på plats i salen. 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Martina Jansson (S) och Lars Brihall (VF) 

Övriga deltagare Andreas Eliasson § 52-53, Christina Carlson § 53, Emma Isaksson § 46-48, 
Joachim Winther § 61, Magnus Färjhage och Maria Isaksson. 

Utses att justera Monica Samuelsson (KD) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 44-65 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Monica Samuelsson 

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 
2021-03-29 

Föredragningslista 

§ 44 Planbesked och planuppdrag för fastigheten Svalan 12 2021/87 

§ Ändring av Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg, 2021/17 
Sandlandet 

§ 46 Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 2020/57 

§ 47 Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och 1:43 2019/81 

§ 48 Detaljplan för Rättvisan 11, Storgatan 64, Vetlanda 2020/248 

§ 49 Fastighetsförsäljning, del av Broby 9:132 2021/90 

§ Fastighetsförsäljning Diket 3 2021/100 

§ 51 Försäljning av modulbyggnader, Smedjevägen 16 2021/99 
Ekenässjön 

§ 52 Bokslut 2020, Vetlanda kommun och kommunkoncern 2021/40 

§ 53 Prognos per februari 2021 2021/96 

§ 54 Samverkan med Statens Servicecenter 2021/11 

§ Ansökan om medfinansiering i projekt Turistväg 2021/53 

§ 56 Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) år 2021/72 
2020 

§ 57 Förslag till övergripande riktlinjer för verksamhet i 2020/208 
intraprenadform 

§ 58 Bolagsordning Njudung Energi Sävsjö AB 2021/85 

§ 59 Bolagsordning Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 2021 2021/98 

§ Fusioner Njudung Energi avfallshantering 2021/83 

§ 61 Yttrande över val av kriteriet för bredbandsstöd 2021/102 

§ 62 Redovisning av Internkontroll 2019 - tekniska nämnden 2021/75 

§ 63 Svar på motion om att upphäva beslut om nedläggning 2020/360 
av Vetlanda bårhus 

§ 64 Motion om nedmontering och försämring av service i 2021/46 
Vetlanda kommun 

§ Kommundelsråd Vetlanda-Bäckseda 2021-02-08 2021/88 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

       

  
      

          

 
               

          
              

            
             

                
            

           

            
         

       
  

 
  

   
 

~ Vetlanda 

§ 44 

Planbesked och planuppdrag för fastigheten Svalan 12 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunen avser att påbörja planarbete. 

Tekniska kontoret ges i uppdrag att genom standardförfarande upprätta detaljplan. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller Svalan 12, före detta Kyrkskolan, och är belägen mitt emot Svenska kyrkan i 
korsningen Storgatan-Torngatan. Kommunen har tidigare ägt fastigheten och bedrivit skola 

av privatperson. I fastigheten har under åren efter försäljning och planändring viss 
uppdragsutbildning hållits. Idag står fastigheten tom och har nyligen bytt ägare. Den nya 
ägaren som är ett bolag, har inkommit med förfrågan om att använda del av fastigheten till 
café/restaurang och övrig del som bostad. Inga nya byggnader planeras. Servering planeras 
ske både inne och ute. Uteservering/trädgårdsservering beräknas ske mot Storgatan. 

I samband med detaljplaneläggning behöver ett flertal frågor utredas för att säkerställa 
lämpligheten med hänsyn till närheten till bostäder, trafiksituationen inklusive 
parkeringssituation samt hur eventuella nyanläggningar påverkar byggnadens 
kulturmiljövärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/87 

och komvux. Efter att detaljplanen ändrades 2009 till bostäder och kontor har fastigheten ägts 
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~ Vetlanda 

§ 45 

Ändring av detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg, 
Sandlandet 

Arbetsutskottets beslut 
Samråd ska ske avseende ”Ändring av Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg 
Sandlandet, etapp 1”. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 

Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planändringen. 

Ärendebeskrivning 
Ett planförslag som reglerar byggrätter för befintliga fastigheter godkänns för samråd. Med 
ändringen av befintlig detaljplan ämnar kommunen ändra maximal byggnadshöjd till 3,9 
meter för huvudbyggnad från 3,4 meter i befintlig detaljplan. Detta för att stämma överens 
med kommunens antagna riktlinjer för byggnation i området. 

Planområdet ligger vid sjön Grumlan i sydvästra delen av tätorten. Området ligger inom 
Östanå rekreationsområde som rymmer ett flertal motionsspår. I området finns befintliga 
bostadstomter som avstyckades år 2010 och som tidigare varit arrendetomter. 

Det ursprungliga syftet med detaljplanen, att inom befintliga tomter reglera byggrätterna, 
kvarstår. Ingen utökning av tomtmark planeras. Syftet är också att säkerställa karaktären på 
området. Området har sedan uppdraget anslutits till kommunalt vatten och avlopp. 

Bedömningen är att genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen. Behov av någon 
miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09 
Planbeskrivning 2021-03-09 
Plankarta 2021-03-09 
Behovsbedömning 2021-03-09 
Fastighetsförteckning 2021-03-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 16/21 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/17 
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~ Vetlanda 

§ 46 

Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 Holsbybrunn, 
Vetlanda 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 antas. 

Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att upprätta en detaljplan som möjliggör för tillbyggnad av ca 300 m² för 
Conform Collection AB:s verksamhet samt ändra användningsbestämmelse för fastigheterna 
anpassad till befintlig verksamhet och därmed tillgodose efterfrågan på utökad byggrätt för 
fastigheterna 1:28, 1:20 och 1:16. 

Området är beläget i centrala Holsbybrunn, intill Emån norr om Vetlandavägen. Planområdet 
avgränsas till fastigheterna Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16. I anslutning till planområdet ligger 
Emån, ett Natura 2000-område som är ett riksintresse och som omfattas av 4 kap. MB. 
Bebyggelsen består av en stor byggnad där montering av möbler sker samt en mindre 
byggnad, tidigare bostad, som i huvudsak innehåller kontor. 

redan befintlig infrastruktur skapar planen ingen större inverkan på omgivningen. 
Förändringen bedöms som positiv då den möjliggör för befintlig verksamhet att stanna kvar 
och utvecklas i Holsbybrunn. En utveckling av verksamheten kan bidra till ökade 
arbetstillfällen som gynnar Vetlanda kommuns näringsliv. 

Bedömningen är att genomförande av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i 
den betydelse som avses i plan- och bygglagen. Behov av någon miljökonsekvensbeskrivning 
föreligger således inte. 

Ett planförslag upprättat den 30 mars 2020 har varit utställt för granskning fr.o.m. 15 februari 
t.o.m. 1 mars 2021. 

2021-03-09. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2020/57 

Planförslaget innebär inte en förändring av landskapsbilden i Holsbybrunn. Genom att utnyttja 

Framförda synpunkter från granskningen är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 
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~ Vetlanda 

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

§ 46 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09 
Planbeskrivning 2020-03-30 
Antagandehandling 2021-03-10 
Granskningsutlåtande 2021-02-04 
Samrådsredogörelse 2020-10-15 
Undersökning av behovet av att upprätta en strategisk miljöbedömning 2020-03-37 
Fastighetsförteckning 2021-01-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/20, § 144/20 och § 15/21 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2020/57 
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~ Vetlanda 

§ 47 

Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och 1:43 Holsbybrunn, 
Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Samråd ska ske avseende detaljplan för Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del av 
Huskvarn 1:43. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 

Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

Ärendebeskrivning 
Holsby frikyrkoförsamling är i behov av att utveckla sin verksamhet och behöver därmed 
större lokal att vistas i. I anslutning till samlingslokalen önskar frikyrkoförsamlingen att 
upprätta en idrottshall. Samtidigt har Holsby SK önskemål om att få utöka sin verksamhet i 
Holsbybrunn och upprätta ytterligare en fotbollsplan samt på sikt en padelhall. Holsby SK och 

deras verksamheter i Holsbybrunn. 

Syftet med planen är att möjliggöra för ett utökat idrottsområde samt plats för samlingslokal. 
Planområdet är beläget söder om Holsbybrunn centrum, längs Brunnsvägen och sydväst om 
Internatvägen. Området består idag till största del av tallskog med kuperad terräng av urberg 
samt en fotbollsplan som nyttjas av Holsby SK. Det är kommunalt ägd mark med ett 
nyttjanderättsavtal för Holsby SK. Söder om området sammanlänkas två järnvägsspår som 
fortsätter in mot Vetlanda. Norr om området längs Internatvägen ligger ett bostadsområde 
bestående av ca 30 st villafastigheter. 

En behovsbedömning har genomförts som slog fast att planen inte anses vara av betydande 
miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09 
Plankarta 2021-03-03 
Planbeskrivning 2020-06-30 
Fastighetsförteckning 2021-02-26 
Behovsbedömning 2020-06-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 42/19 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2019/81 

Holsby frikyrkoförsamling har tillsammans gått ihop och tagit fram ett förslag för utveckling av 
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~ Vetlanda 

§ 48 

Detaljplan för Rättvisan 11, Storgatan 64, Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Samråd ska ske avseende detaljplan för Rättvisan 11. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 

Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger i centrala Vetlanda i korsningen vid Kvarndammen mellan Storgatan och 
Nygatan. Inom planområdet ligger det gamla Tingshuset som byggdes år 1893 men som idag 
har bytt användningsområde och nyttjas numera som ett flerbostadshus. 

Planens syfte är att möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse inom fastigheten 
Rättvisan 11. Detaljplanen ska styra i vilken utsträckning bostadsbebyggelse får ske genom 
begräsningar av planbestämmelser såsom exploateringsgrad och nockhöjd. 
Då det gamla tingshuset är utpekat som kulturbevarandevärt i den kulturutredningen som 

för att minska negativ påverkan på tingshuset och för att inte försumma det kulturvärde som 
huset har. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Planbeskrivning 202-12-02 
Plankarta 2021-03-04 
Behovsbedömning 
Fastighetsförteckning 2021-02-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/20 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2020/248 

kommunen genomförde år 2018 ska en varsamhetsbestämmelse föras in i detaljplanen. Detta 
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~ Vetlanda 

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

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

§ 49 Ärendenr KLF 2021/90 

Fastighetsförsäljning, del av Broby 9:132 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
del av fastigheten Broby 9:132, ca 4600 m², till Landsbro-Stugan AB 556614-0496 till ett pris av 
690 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Landsbrovillan är ett familjeägt företaget som under många år tillverkat fritidshus under 
namnet Landsbrostugan. Företaget har utvecklats successivt under åren och växer idag, inte 
minst inom villamarknaden. 

Landsbro-Stugan AB äger fastigheten Broby 47:4 inom det så kallade Boro-området i 
Landsbro, där produktionen bedrivs. Företaget är nu i stort behov av ytterligare mark för sin 
utveckling av företaget. 

Kommunen äger detaljplanelagd industrimark i direkt anslutning till Landsbro-Stugans 
fastighet. Företaget vill förvärva ca 4600 m² för sin expansion. Köpeskillingen är fastställd till 
150 kr per m² totalt 690 000 kr enligt upprättat köpekontrakt. 

I samband med framtagandet av förekommande detaljplan gjordes markundersökningar i 
området som då visade på vissa halter av föroreningar från tidigare verksamheter. 

Dessa halter ligger under de gränsvärden för industrimark som myndigheterna klassar som 
mindre känslig markanvändning. Skulle trots detta högre halter av föroreningar påträffas, i 
samband med företagets kommande anläggningsarbeten, så förbinder sig kommunen att då 
bekosta de deponiavgifter och utökade markundersökningar som myndigheterna kräver. 
Detta åtagande sträcker sig till fyra år efter övertagandet. 

Marken säljs i övrigt i befintliga skick och köparen svarar för alla övriga anläggningskostnader. 
Köparen har beretts tillfälle att undersöka fastigheten och enligt upprättat köpekontrakt 
frånsäger sig alla andra anspråk mot kommunen. 

Köparen står även för kostnader kring lantmäteriförrättningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-05 
Köpekontrakt 2021-02-01 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

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

§ 50 

Fastighetsförsäljning, Diket 3 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

fastigheten Vetlanda Diket 3 till G & K Blanks AB, 556553, till ett pris av 
2 602 050 kr. 

Ärendebeskrivning 
I juni 2020 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Vetlanda kommun och G & K Blanks AB, 
om möjligheter att undersöka och utreda möjligheterna att uppföra och förvalta byggnader 
för handelsföretag på fastigheten Diket 3, inom det så kallade "Nydalaområdet" i Vetlanda. 
Bolaget har därefter knutit kontakter med intresserade företag och sedan presenterat skisser 
på hur fastigheten kan disponeras och hur tänkta byggnader skall uppföras. 

Fastigheten ingår i detaljplan 590, Del av Tjustkulle 1:1, kvarteret Diket och är avsett för 
handelsändamål. 

Markområdet består av utfyllnadsmassor från tidigare exploatering av fastigheten intill, där 
kommunen då upplät marken för att praktiskt kunna genomföra det projektet. Inga 
föroreningar konstaterades vid dåvarande arbeten men skulle ändå några föroreningar 
påträffas så förbinder sig kommunen att sanera dessa. Detta åtagande gäller enligt avtalet 
fram till ett år efter att bolaget övertagit fastigheten. 

Bolaget har beretts tillfälle att undersöka fastigheten och godtar enligt avtalet fastighetens 
befintliga skick. 

Fastigheten omfattar 17 347 kvadratmeter och köpeskillingen är fastställd till 150 kr per 
kvadratmeter, totalt 2 602 050 kr. 

Köpet genomförs först efter att köpet är beslutat i kommunfullmäktige och bygglov har 
beviljats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-17 
Köpeavtal 2021-02-12 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/100 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
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~ Vetlanda 

§ 51 

Försäljning av modulbyggnader, Smedjevägen 16 Ekenässjön 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

modulbyggnaderna placerade på Smedjevägen 16 i Ekenässjön, till TrUSt Total AB, 
559153-6296, till ett pris av 540 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun förvärvade i januari 2018 rubricerade modulbyggnader av Witalabostäder 
AB, som är placerade på den tomt där tidigare servicehuset Ekebo i Ekenässjön var beläget. 
Initialt uppfördes och brukades byggnaderna som ett HVB-hem i samband med den stora 
flyktingström som rådde under 2015 och 2016. När HVB- hemmet lades ner tog kommunen 
över byggnaderna och tekniska kontoret drev detta som ett så kallat genomgångsboende där 

detta genomgångsboende och utrymdes. 

beslutades att modulbyggnaderna skulle avyttras. Mäklarhuset i Vetlanda fick uppdraget och 
har under vintern arbetat med att försöka sälja modulerna för avflytt. Markområdet där 
byggnaderna står skall lämnas avstädat . 

TrUSt Total AB från Bollnäs lade högsta budet om 540 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Köpekontrakt 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/99 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 

hyresgäster tillfälligt kunde bo till dess de ordnat permanent boende. Under 2020 avvecklades 

Eftersom ingen verksamhet längre bedrivs och ingen alternativ användning av lokalerna ses så 
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~ Vetlanda 

§ 52 

Bokslut 2020, Vetlanda kommun och kommunkoncern 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

Godkänna upprättat bokslut för 2020 för Vetlanda kommun inklusive sammanställd 

det egna kapitalet med 112 779 836,89 kr. Balanskravet för 2020 klaras enligt genomförd 
balanskravsutredning, dessutom har det negativa balanskravsresultatet som återstod från 
bokslutet 2018 nu återställts 

Befintlig Resultatutjämningsreserv som för närvarande uppgår till 36 miljoner kronor utökas 
med 14 miljoner kronor till 50 miljoner kronor 

I samband med bokslutet ge ett ökat medlemsbidrag till Höglandets räddningstjänstförbund 
för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för år 2020. Totalt uppgår det ökade 
bidraget till 1 151 500,00 kr. 

I samband med bokslutet göra en avsättning med 20 miljoner kronor för kommande arbete 
med marksanering 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

är förenlig med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheter 
som fastställts för respektive bolag i bolagsordningen. 

Ärendebeskrivning 
Bokslut för 2020 för Vetlanda kommun och sammanställd redovisning för den kommunala 
koncernen har upprättats. Det ekonomiska resultatet för både kommunen och koncernen 
visar på rekordnivåer trots ett år med stora utmaningar utifrån pandemin. 

Kommunens resultat uppgår till 112,8 mnkr. En stor del av resultatet beror på de statliga 
bidrag som tillskjutits för att mildra konsekvenserna av pandemin samtidigt som även 
nämnderna totalt sett har lämnat ett överskott i förhållande till beslutad budget. 

Kommunens investeringar är även under 2020 fortsatt höga och uppgår till 210,8 mnkr av 
budgeterade 299,2 mnkr. Det höga resultatet bidrar till att självfinansieringsgraden, trots den 
höga investeringsvolymen, uppgår till 82 procent. 

Målen som är kopplade till investeringarna uppnås inte på grund av den höga 
investeringsnivån. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/40 

redovisning för kommunkoncernen. Årets resultat för Vetlanda kommun innebär en ökning av 

De av Vetlanda kommun helägda bolagen under 2020 konstateras ha bedrivit verksamhet som 

Av de fyra finansiella målen klarar kommunen två och det är de som är kopplade till resultatet. 
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~ Vetlanda 

§ 52 

Koncernens resultat uppgår till 145,0 mnkr och detta förklaras till stor del av kommunens 

på en lägre resultatnivå än föregående år, främst beroende på låga elpriser. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 
Personalbokslut 2020 
Miljöbokslut 2020 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/40 

resultat. Njudung Energikoncernen som står för större delen av det resterande resultatet visar 
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~ Vetlanda 

§ 53 

Prognos per februari 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättad prognos per februari 2021 godkänns och läggs till handlingarna, med den justering 
att första meningen i andra stycket på sid 3 ändras till: 

”Kommunstyrelsens negativa avvikelse med 440 tkr beror på ökade fasta arvoden inom 
oppositionen.” 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens negativa avvikelse med 440 tkr beror på ökade fasta arvoden. 
Ekonomikontoret har ett visst överskott på grund av sjukfrånvaro och ej tillsatta tjänster. 
HR-kontoret lämnar överskott på central utbildning och företagshälsovården. Kultur- och 
fritidsnämndens avvikelse mot budget härrör från två verksamheter, bad och gym samt 
idrottsanläggningar. Pandemin fortsätter att påverka framförallt fritidssektorn i form av 

avvikelse om -692 tkr. Tekniska nämnden lämnar en sammanlagd prognos på -350 tkr mot 
budget. Underskottet beror till stor del på att det inte finns någon hyresgäst i gamla 
Borokontoret vilket det budgeterats för. Det finns även en osäkerhet kring 
vinterväghållningskostnaderna på grund av ej inkomna entreprenörsfakturor. Prognosen per 
februari för barn- och utbildningsnämnden visar en avvikelse mot budget på -1 580 tkr. Det 
finns en osäkerhet kring lönekostnaderna gällande särskilt stöd, det vill säga barn i behov av 
extra stöd och resurser på grund av bland annat medicinska skäl. Intäkterna minskar gällande 
uthyrning av grundskolans lokaler. Skolskjuts- och IKT-kostnaderna är stora kostnadsposter 
vilka är svåra att prognostisera så här tidigt på året. Vård- och omsorgsnämndens prognos 
visar på en beräknad avvikelse motsvarande -2 539 tkr mot budget. Det beräknade 

påverkar verksamheten på olika sätt. För socialnämndens del så ligger försörjningsstödet kvar 
på en omfattning motsvarande fjolårets. Även antal placeringar ligger kvar på nivån för 2020. 
Beräknad avvikelse mot budget för socialnämnden, -13 005 tkr. Miljö- och byggnämnden 
prognostiserar en avvikelse på -192 mot budget. Det är lite tidigt att förutse hur utfallet 

Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott som uppgår till 32 mnkr. Huvudorsakerna är 
betydligt bättre skatteprognoser än budgeterat samt statsbidrag och utjämningssystem. Det 
beräknade årsresultatet uppgår till 53 249 tkr. 

fastighetsinvesteringar. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/96 

begränsad tillgänglighet och därmed minskade intäkter. Totalt prognostiserar förvaltningen en 

underskottet finns främst i hemtjänsten. Det råder en stor osäkerhet då pandemin fortfarande 

kommer att bli. Pandemin påverkar en del tillsyn. Statliga medel för trängseltillsyn kan komma 
att göra resultatet bättre. Nämndernas prognostiserar ett sammanlagt resultat på -17 351 tkr. 

Den totala beräknade investeringsvolymen uppgår till 224 mnkr och består till största delen av 
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~ Vetlanda 

§ 53 

Beslutsunderlag 
Prognos per februari 2021 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att första meningen i andra stycket på sid 3 ändras till: 

”Kommunstyrelsens negativa avvikelse med 440 tkr beror på ökade fasta arvoden inom 
oppositionen.” 

Jan Johansson (VF) föreslår att första meningen i andra stycket på sid 3 ändras till: 

”Kommunstyrelsens negativa avvikelse med 440 tkr beror på ökade fasta arvoden inom 
majoriteten.” 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på Henrik Tvarnös och Jan Johanssons ändringsförslag. 
Han finner att kommunstyrelsen föreslås att första meningen i andra stycket på sid 3 ändras 
till: 

”Kommunstyrelsens negativa avvikelse med 440 tkr beror på ökade fasta arvoden inom 
oppositionen.” 

Ordföranden frågar därefter om arbetsutskottet kan ställa sig bakom och godkänna 
prognosen, vilket han finner att arbetsutskottet bifaller. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/96 
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~ Vetlanda 

§ 54 

Samverkan med Statens Servicecenter 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun har en viljeinriktning att tillsammans med Statens Servicecenter arbeta för 
en samlokalisering under våren 2022. 

underlag inför ett formellt beslut om samlokalisering. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) 

Ärendebeskrivning 
Statens servicecenter (SSC) kontaktade Vetlanda kommun i oktober 2020 med en fråga om 
framtida lokalsamverkan mellan SSC och Vetlanda kommuns kontaktcenter. 

Samverkan innebär initialt statlig och kommunal verksamhet i samma lokal – även fortsatt två 
skilda verksamheter. Statens medarbetare utför statliga uppdrag och kommunens 
medarbetare utför kommunala uppdrag. 

Huvudsyftet är att medborgare och företagare ges en ökad möjlighet att få samlad service 
från både stat och kommun vid ett tillfälle. Genom detta förenklas och effektiviseras 
medborgarnas myndighetskontakter. Medborgaren får en bättre överblick gällande vilken 
instans de ska använda sig av för respektive ärende. 

Statens servicecenter har uttryckt sin viljeinriktning att tillsammans med 
Vetlanda kommun arbeta för en samlokalisering under våren 2022. Vetlanda 
kommun väntas göra motsvarande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Underlag inför beslut om viljeinriktning 2021-03-16 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) föreslår att innan kommunstyrelsen tar ställning för en viljeinriktning måste 
beslutsunderlaget förtydligas med avseende främst på; Synergieffekter i ett samgående, 
lokalalternativ, en detaljerad risk och konsekvensanalys samt kostnadskonsekvenserna för 
Vetlanda kommun. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Carina Bardhs förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/11 

Kommunikationschefen får i uppdrag att driva projektet och återkomma till kommunstyrelsen med 
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~ Vetlanda 

§ 54 

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Carina Bardhs förslag och upprättat beslutsförslag. Han 
finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att Vetlanda kommun har en 
viljeinriktning att tillsammans med Statens Servicecenter arbeta för en samlokalisering under 
våren 2022. Kommunikationschefen får i uppdrag att driva projektet och återkomma till 
kommunstyrelsen med underlag inför ett formellt beslut om samlokalisering. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 

Ja-röst för upprättat beslutsförslag. 

Nej-röst för Carina Bardhs förslag. 

Omröstningsresultat 
Med tre ja-röster mot två nej-röster föreslås kommunstyrelsen att Vetlanda kommun har en 
viljeinriktning att tillsammans med Statens Servicecenter arbeta för en samlokalisering under 
våren 2022. Kommunikationschefen får i uppdrag att driva projektet och återkomma till 
kommunstyrelsen med underlag inför ett formellt beslut om samlokalisering. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja Nej 

Henrik Tvarnö (S) X 
Dan Ljungström (C) X 
Monica Samuelsson (KD) X 
Jan Johansson (VF) X 
Carina Bardh (M) X 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/11 
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~ Vetlanda 

§ 55 

Ansökan om medfinansiering i projekt Turistväg 

Arbetsutskottets beslut 
Vetlanda kommun är positiv till projektets genomförande 

Bevilja Smålands Trädgård medfinansiering för projekt Turistväg m.m. med 50 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Smålands trädgård ek. för. har inkommit med projektbeskrivning för projekt turistväg och 
ansöker om 150 tkr som medfinansiering i projektet som beräknas kosta 300 tkr. Vetlanda 
kommun beviljar normalt medfinansiering i projekt där det finns krav på offentlig 
medfinansiering. Ansökan till ytterligare bidragsgivare kan vara en väg att lösa den samlade 
finansieringen. 

Smålands Trädgård ek. för. (STEF) har utarbetat förslag till en turistväg genom i huvudsak 

ett program för skyltning av byggnader, historiska händelser, kulturinslag och natur av särskilt 
intresse i bygden för att levandegöra historien och kulturarvet och därmed bidra till en ökad 
attraktionskraft för området. Projektet är en del i arbetet att marknadsföra bygden. 

Syftet är att främja företag i området och öka kunskapen hos boende i bygden om historiska 
företeelser av intresse ur ett lokalt perspektiv. Genom att levandegöra historien ökar också 
upplevelsen för turister och andra som besöker området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Projekt turistväg 2021-02-17 
Bil 4 budget turistväg 
Turistvägens sträckning 2021-02-04 
Bilaga till ansökan – presentation av Smålands Trädgård ek. för. 

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

Beslutet skickas till 
Smålands Trädgård 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/53 

Skirö, Nye, Stenberga och Näshult. Projektet omfattar även ett övergripande skyltprogram och 
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~ Vetlanda 

§ 56 

Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) år 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från kommunfullmäktiges perspektiv med styrning 
och medborgardialog i fokus. 

av lokalsamhället 

Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är att de på ett kortfattat 
och enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra 

tjänstemän. Samtidigt ska den bilden kunna visas utåt till kommunens medborgare och 
användas i dialog, men också som ett viktigt underlag i styrningen, det vill säga för 
målsättningar, analys och utveckling. 

Merparten av nyckeltalen i KKiK är nyckeltal vars resultat kommunen har rådighet över. Det 
innebär att de lämpar sig väl för att använda i kommunens styrning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-03 
Rapport 2021-03-08 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/72 

Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen 

kommuner. Den bilden ska vara intressant och användbar för kommunledningens politiker och 
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~ Vetlanda 

§ 57 

Förslag till övergripande riktlinjer för verksamhet i 
intraprenadform 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättat förslag till övergripande riktlinjer för verksamhet i intraprenadform godkänns 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 21 maj 2008 en policy för Alternativa driftformer i Vetlanda 
kommun. Policyn är ett övergripande dokument och mer riktlinjer ska utformas successivt. 
Riktlinjen beskriver de förutsättningar som gäller för att bedriva verksamhet som en 
intraprenad inom den kommunala förvaltningsorganisationen och inom kommunkoncernen. 

”Intraprenader” är per definition inte en alternativ driftform. Intraprenaden kan fungera som 
ett första steg mot senare avknoppning av verksamhet. 

En intraprenad i den kommunala förvaltningsorganisationen är en självständig resultatenhet 

utökat ansvar eller förtydligat ansvar samt utökade eller förtydligade befogenheter för 
verksamhet, ekonomi och personal. Detta innebär att intraprenaden drivs av kommunen och 
att medarbetarna är anställda av förvaltningen eller bolaget inom kommunkoncernen. 
Intraprenaden är inte en självständig enhet i juridisk mening varför begreppet 
överenskommelse ska användas i stället för avtal. 

När en intraprenad inrättas ska ansvarig nämnd/styrelse diskutera och ange syftet med 
åtgärden. Därefter ska en formell överenskommelse tas fram. Initiativ till att driva en 
verksamhet i intraprenadform ska komma från medarbetare i verksamheten. 

Överenskommelsen ska innehålla en reglering som innebär att nämndernas och/eller 
bolagens krav och resultatmål för verksamheten ses över inför varje budgetår. 

Ansvarig för riktlinjen för intraprenaden är kommundirektören och den ska ses över och 
uppdateras vid behov på uppdrag av kommundirektören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-02 
Förslag till övergripande riktlinjer för verksamhet i intraprenadform 2021-03-02 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2020/208 

som via en formell överenskommelse (avtal) med ansvarig nämnd och/eller bolagsstyrelse fått 
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~ Vetlanda 

§ 58 

Bolagsordning Njudung Energi Sävsjö AB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad bolagsordning för 
Njudung Energi Sävsjö AB. 

Ärendebeskrivning 
I samband med kommunrevisorerna i Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Tranås och Vimmerby har 
ingåtts ett samverkansavtal om att dela upp revisionsuppdraget sinsemellan för 

mellan de ägande kommunerna. För att detta ska kunna ske behöver bolagsordning för 
samtliga gemensamhetsägda bolag uppdateras. För Njudung Energi Sävsjös del är uppdraget i 

2023-2024 för att därefter återgå till Sävsjö. 

I samband med uppdatering har också ändringar som härrör till gasverksamhet och 
renhållning i Sävsjö tagits bort då Njudung Energi inte har någon del i detta längre. 
Bolagsordningen för Njudung Energi Sävsjö AB ska godkännas av kommunfullmäktige i både 
Vetlanda och Sävsjö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-18 
Protokollsutdrag styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2021-02-18, § 8 
Bolagsordning för Njudung Energi Sävsjö AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/85 

gemensamägda bolag. Istället för att ansvaret ligger på samtliga kommuner roterar uppdraget 

två-årscykler vilket innebär att Sävsjö kommun har ansvaret 2021-2022 och Vetlanda kommun 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

§ 59 Ärendenr KLF 2021/98 

Bolagsordning Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad bolagsordning för 
Sävsjö-Vetlanda fiber AB. 

Ärendebeskrivning 
I samband med kommunrevisorerna i Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Tranås och Vimmerby har 
ingåtts ett samverkansavtal om att dela upp revisionsuppdraget sinsemellan för 
gemensamägda bolag. Istället för att ansvaret ligger på samtliga kommuner roterar uppdraget 
mellan de ägande kommunerna. För att detta ska kunna ske behöver bolagsordning för 
samtliga gemensamhetsägda bolag uppdateras. För Sävsjö-Vetlanda Fiber AB del är uppdraget 
i två-årscykler vilket innebär att Vetlanda kommun har ansvaret 2021-2022 och Sävsjö 
kommun 2023-2024 för att därefter återgå till Vetlanda. 

Bolagsordningen bereddes på styrelsemötet för Sävsjö-Vetlanda fiber AB 2021-03-22. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Bolagsordning för Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 2021 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 60 

Fusioner Njudung Energi avfallshantering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

kommunfullmäktige godkänna upprättad fusionsplan. 

Ärendebeskrivning 
Njudung Energi avfallshantering AB är ett helägt dotterbolag till Njudung Energi Vetlanda AB 
som bedriver våtkemisk rening av industrivatten ute på Flishult. 

Vid köp av dåvarande Avfallskemi Sydost AB, nuvarande Njudung Energi avfallshantering AB, 
fanns en ambition att för att underlätta administrationen fusionera in det i dåvarande 
Vetlanda Energi och Teknik AB. Detta utfördes inte, delvis på grund av att hålla en tydlig linje 
med vad som är hushållsavfall och verksamhetsavfall. 

Beslut angående fusionering är att betrakta som fråga av principiell beskaffenhet och måste 
därför ha kommunfullmäktiges godkännande. Vid en fusion ska en fusionsplan upprättas och 
den måste godkännas av båda styrelserna samt ägarna till bolaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Fusionsplan 
Protokollsutdrag styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2021-02-18, § 9 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/83 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB i uppdrag 
att fusionera Njudung Energi avfallshantering AB in i Njudung Energi Vetlanda AB samt föreslå 
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~ Vetlanda 

§ 61 

Yttrande över val av kriterier för bredbandsstöd 

Arbetsutskottets beslut 
Följande kriterier förordas: 

-
person är folkbokförd. 

- Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter. 
- Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare. 

Ärendebeskrivning 
I det nya nationella bredbandsstödet har regionerna möjlighet att välja kriterier inför 
regionala prioriteringar för Post- och telestyrelsens (PTS) utlysning av stödmedel för 
utbyggnad av bredband under 2021. 

inför den regionala prioriteringen. 

Av de 8 kriterier som finns att tillämpa för de regionala prioriteringarna är de 3 föreslagna de 
som följer Vetlanda kommuns bredbandspolicy närmast. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Önskan om inspel till kriterier för regionala prioriteringar 2021-03-19 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Joachim Winther 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/102 

Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst en 

Region Jönköpings län vill inhämta Vetlanda kommuns inspel inför urval och beslut av kriterier 

24



 

     

        

    
          

            
        

 
              

          

          
     

    
                  
        

       
      

   
               

 

 
  

    
    

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

§ 62 Ärendenr KLF 2021/75 

Redovisning av intern kontroll 2019 - tekniska nämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisningen av intern kontroll för tekniska nämnden 2019 godkänns. 

Utifrån utfallet av genomförd internkontroll ska handlingsplan för att åtgärda brister och 
fortsatt arbete med internkontroll avseende 2020 följas upp. 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll avseende år 2019 för den tekniska nämnden har av personalskäl blivit kraftigt 
försenad. Den har nu slutförts och redovisas därmed för kommunstyrelsen. 

Internkontrollen omfattar enligt planen åtta kontrollområden och nedan tas de 
kontrollområden upp där avvikelser registrerats. 

Kontrollområde 2 Fakturahantering. 
Ett arbete bör genomföras för att se över behovet av fler ramavtal samt att där de finns idag 
bör beställningar i första hand ske mot ramavtalsprodukter. 

Kontrollområde 3 Anskaffning av varor och tjänster 
Se över behovet av fler ramavtal 

Kontrollområde 4 Representation 
Vikten av att notera deltagare och syfte bör lyftas i organisationen, systemstödet för detta har 
förbättrats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Tekniska nämnden § 12/21 
Tjänsteskrivelse tekniska kontoret 2020-12-30 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 63 

Svar på motion om att upphäva beslut om nedläggning av 
Vetlanda bårhus 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) 

Ärendebeskrivning 
Carina Bardh (M)och Jan Johansson (VF) föreslår i motion inlämnad 2020-12-16 ”Krav på 
omprövning av nedläggningsbeslut, Bårhuset i Vetlanda” att kommunstyrelsen, skyndsamt 

upphävas”. 

Region Jönköpings län ansvarar för bårhusverksamheten och bekostar densamma. Det finns 
ett underhållsbehov på bårhuset i Vetlanda. Med anledning av att underhållsfrågan 
aktualiserats har regionstyrelsen beslutat lägga ned bårhuset i Vetlanda och Sävsjö med 
hänvisning till att det finns nytt bårhus i Eksjö med tillräcklig kapacitet för hela höglandet. 

Den politiska ledningen i Vetlanda har träffat företrädare för den politiska ledningen i 
regionen för att föra dialog om beslutet och konsekvenserna för kommunerna och dess 
invånare. Utifrån denna inledande dialog har samtliga gruppledare bjudits in till möte med 
Region Jönköping. Vid detta möte redovisades underlag för regionens beslut. I samband med 
Kom Hem avtalet och skatteväxlingen av hemsjukvården tydliggjordes det att det är regionen 
som ansvarar för frågan. Kommunen kan om vi vill bedriva egen bårhusverksamhet – i så fall 
utan ersättning från regionen. Regionen uttalar tydligt att det inte är en ekonomiskt fråga 
utan en fråga om värdigt hantering och god arbetsmiljö. Det är också en fråga om likvärdighet 
i regionen. I länet är det Tranås som sticker ut med eget bårhus, Tranås är en av två 

för bårhus. 

Pensionärsföreningarna i det kommunala pensionärsrådet har skickat skrivelse till regionen 
som också skickats till Vetlanda kommun. Man anför miljöbelastningen vid ökade resor samt 
ökade kostnader för den enskilde. 

Vård och omsorgsnämnden överlämnar motionen till kommunstyrelsen utan att ta egen 
ställning. 

Motionen syftar till att kommunstyrelsen skall protestera. Med hänvisning till den dialog som 
kommunen haft med regionledningen anses motionen besvarad. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2020/360 

och utan dröjsmål, kraftfullt protesterar hos Regionstyrelsen för att nedläggningsbeslutet skall 

kommuner i landet som har ansvar för begravningsverksamheten, därav har man också ansvar 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

§ 63 Ärendenr KLF 2020/360 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-11 
Motion: Krav på omprövning av nedläggningsbeslut, Bårhuset i Vetlanda 
Skrivelse från pensionärsorganisationerna i KPR 
Yttrande från Vård och omsorgsnämnden 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) yrkar på att motionen bifalls. 

Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD) och Henrik Tvarnö (S) yrkar på att motionen 
anses besvarad. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på gjorda yrkanden och finner att arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att motionen anses besvarad. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 

Ja-röst för att motionen anses besvarad. 
Nej-röst för att motionen bifalls. 

Omröstningsresultat 
Med tre ja-röster mot två nej-röster föreslås kommunstyrelsen att motionen anses besvarad. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja Nej 

Henrik Tvarnö (S) X 
Dan Ljungström (C) X 
Monica Samuelsson (KD) X 
Jan Johansson (VF) X 
Carina Bardh (M) X 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 64 

Motion om nedmontering och försämring av service i Vetlanda 
kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Motionen remitteras till kommunkansliet för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Den 12 februari 2021 lämnade Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), 
Maria Forsberg-Brihall (VF), Roger Eriksson (VF), Malin Brihall (VF), Tommy Glans (VF) och 
Monica Högberg (VF) in en motion om ”att kommunen omgående och mera kraftfullt, snarast 
visar mod och vilja att agera till förmån för våra kommunmedborgares bästa och sätta stopp 
för fortsatta nedmonteringar av närservice. De verksamheter som för nuvarande diskuteras 
inom regionen är nedläggning av såväl barn- och ungdomsmottagning som Vetlanda bårhus. 
Därför krävs kraftfulla ageranden från ansvariga kommunpolitikers sida innan vi annars 
återigen kan nödgas acceptera färdiga verkställandebeslut till följd av olyckliga eftergifter. 

En fortlöpande redovisning och återrapportering skall ske med information över vidtagna 
åtgärder som ligger i linje med motionens intentioner.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-02-12. 
Kommunfullmäktige § 33/21. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen remitteras till kommunkansliet för beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/46 
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~ Vetlanda 

§ 65 

Kommundelsråd Vetlanda-Bäckseda 2021-02-08 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas ta kontakt med kommundelsrådet 
inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2021-02-08 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Ärendenr KLF 2021/88 
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