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§ 66

Ärendenr KLF 2021/69

Stöd till coronadrabbade föreningar
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Vetlanda Bandyklubb beviljas bidrag med 150 000 kr som första fördelning av beslutad budget
om 1 000 000 kr.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har fått en extra miljon kronor av kommunfullmäktige för att kunna ge
föreningar ett särskilt pandemistöd. Avsikten är att ge föreningar som lidit ekonomisk skada
av pandemins restriktioner en kickstart in i en normal situation så verksamheten kan
återupptas så fort pandemin är över.
Alla föreningar är välkomna att söka detta extra bidrag. Vetlanda Bandyklubb och Vetlanda
Motorsällskap har redan spontant lämnat in ansökningar. Vetlanda Bandyklubb har brutet
räkenskapsår med bokslut 30/4 och den ekonomiska ställningen är avgörande för kommande
elitlicens. Båda föreningarna har tappat omkring 1 900 000 kr i intäkter under pandemiåret.
Vid fördelning av bidrag görs en bedömning med utgångspunkt från cononapandemins
effekter på föreningens ekonomi. Sökande föreningar skall redovisa vilka ekonomiska
tillgångar föreningen hade vid utgången av nämnda tidsperiod, vilka intäkter som minskat
jämfört med budget under nämnda tidsperiod, vilka kostnader som minskat jämfört med
budget under nämnda tidsperiod, vilka övriga bidrag föreningen fått som kompensation för
den ekonomiska skadan (exempelvis från Riksidrottsförbundet) under nämnda tidsperiod.

Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att Vetlanda Bandyklubb beviljas bidrag med 150 000 kr som första
fördelning av beslutad budget om 1 000 000 kr.
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M) och Dan Ljungström (C)
tillstyrker Jan Johanssons förslag.
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§ 67

Ärendenr KLF 2021/97

Information om personuppgiftsincidenter 2020 Vetlanda
kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Informationen godkänns.

Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors
friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina
uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Det kan vara sekretessen, integriteten eller
tillgängligheten till personuppgifter som påverkats.
Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade
måste anmälan göras till Integrationsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen.
Under år 2020 inträffade totalt 24 personuppgiftsincidenter inom Vetlanda kommuns
verksamheter varav 5 var sådana som anmäldes till Datainspektionen, DI (numera
Integrationsskyddsmyndigheten) och 19 var sådana som inte behövde anmälas.
Kommunstyrelsen hade 1 incident, som inte anmäldes till DI.
Tekniska nämnden hade 1 incident, som inte anmäldes till DI.
Miljö- och byggnämnden hade ingen incident.
Barn- och utbildningsnämnden hade ingen incident.
Socialnämnden hade 15 incidenter varav 5 anmäldes till DI.
Vård- och omsorgsnämnden hade 2 incidenter, som inte anmäldes till DI.
Kultur- och fritidsnämnden hade ingen incident.
Överförmyndarnämnden hade 3 incidenter, som inte anmäldes till DI.
Witalabostäder hade ingen incident.
Industrilokaler hade ingen incident.
Njudung Energi hade 2 incidenter, som inte anmäldes till DI.
Räddningstjänsten hade ingen incident.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-22
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§ 68

Ärendenr KLF 2020/149

Revidering av kommunstyrelsens reglemente begränsningsförordningen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås att följande tillägg till kommunstyrelsens reglemente om
delegering från kommunfullmäktige antas:
10. Vid behov meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på
någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel.

Ärendebeskrivning
I förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 finns kompletterande bestämmelser till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Från om med den 11 mars 2021 får
kommuner i enlighet med 8 kap § 1 i nämnda förordning meddela föreskrifter om förbud mot
att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 får inte sådana föreskrifter innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan
omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte
heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Vidare gäller att innan
kommunen meddelar föreskrifterna ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges
tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Föreskrifter om en särskild begräsning får inte gälla under längre tid eller inom ett större
område än vad som kan motiveras i förhållande till syftet att förhindra smittspridning. På
platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel, vilket innebär att det måste finnas konkreta
omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till
exempel erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av
året. Dessutom ska plats som omfattas av föreskrift anges med namn eller identifieras på
något annat sätt. Om förbud införs bör de kommuniceras med allmänheten genom anslag
eller avspärrningar (proposition 2020/21:79 s 95 och 104).
Rätten att meddela de aktuella föreskrifterna har getts till ”kommunen” och det är vanligtvis
kommunfullmäktige som beslutar om lokala föreskrifter. Eftersom föreskrifterna kan behöva
meddelas med kortare varsel delegeras beslutanderätten kring föreskrifterna från
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
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§ 68

Ärendenr KLF 2020/149

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-25
Kommunstyrelsens reglemente

Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut.
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§ 69

Ärendenr KLF 2021/107

Policy för införandet av Barnkonventionen och
barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun år 2020-2023
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås att framtaget förslag till policy för hur Barnkonventionen ska
implementeras och tillämpas i Vetlanda kommun godkänns.

Ärendebeskrivning
Att medvetet och systematiskt implementera Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv
i kommunens verksamheter och bolag ligger i linje med Vetlanda kommuns vision ”Vetlanda
här växer människor och företag”, kommunens riktning ”Den hållbart växande
kommunen” och kommunfullmäktiges mål ”Hållbarhet i alla led”.
Att tillämpa barnkonventionen handlar om att bygga framtidens Vetlanda där alla får vara
med och där nya idéer utvecklas tillsammans med medborgare, näringsliv och föreningar.
Policyns syfte är att:
-

Stödja implementeringen av Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i nämnder och
styrelser.
Tydliggöra kommunens ambitionsnivå i relation till Barnkonventionens intentioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-25
Policy för införandet av Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun
2020-2023
Checklista barnkonventionen Vetlanda

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och
Dan Ljungström (C) tillstyrker upprättat förslag till beslut.
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§ 70

Ärendenr KLF 2021/116

Medfinansiering av provfiske i Nömmen
Arbetsutskottets beslut
Vetlanda kommun bidrar med 15 000 kr till länsstyrelsens nätprovfiske i Nömmen.

Ärendebeskrivning
Sjön Nömmen uppnår inte god ekologisk status. Målet i vattendirektivet är att alla sjöar ska
uppnå minst god ekologisk status. Ett nätprovfiske ger bra underlag som används i bedömning
av sjöars ekologiska status. Det är ett starkt motiv till att få till dessa undersökningar.
Resultatet kan också användas av fiskevårdsområdesföreningen i deras arbete med
fiskevården och arbetet med att göra fisket i Nömmen så attraktivt som möjligt. Det senare
kommer både kommuninvånare och besökare till kommunen till gagn. Ett sådant provfiske
bör genomföras vart 10:e år enligt länsstyrelsen.
Ett provfiske i Nömmen är budgeterat till drygt 86 000 kr och utförs av länsstyrelsen. För att få
igenom en nätprovfiskeundersökning i Nömmen skulle det kräva att även Vetlanda kommun
bistår med en medfinansiering. Förutom fiskevårdsområdesföreningen så bidrar även Nässjö
kommun med 20 000 kr och Länsstyrelsen själv med 35 000 kr till projektet. Förslaget är att
Vetlanda kommun bidrar med 15 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-06

Beslutet skickas till
Mark- och exploaterings avdelningen
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§ 71

Ärendenr KLF 2021/121

Demokratiåtaganden 2021
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Underteckna deklarationen för en stark demokrati och bidra med beskrivna
åtaganden/aktiviteter som kommer att genomföras under 2021 internt, externt och
kommunikativt.

Ärendebeskrivning
Under 2018 beslutade regeringen om att tillsätta kommittén ”Demokratin 100 år - samling för
en stark demokrati”. Beslutet grundar sig i att det år 2021 är 100 år sedan demokratin fick sitt
genombrott i Sverige genom det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta.
Regeringen ser det också som ett unikt tillfälle att bemöta de utmaningar som demokratin står
inför idag.
Den 23 april 2021 kommer landshövding Helena Jonsson att underteckna
Demokratideklarationen och Länsstyrelsen i Jönköpings läns demokratiåtagande vilket sker
tillsammans med demokratikommissionens ordförande Peter Örn. Landshövding Helena
Jonsson bjuder in länets kommuner att medverka vid undertecknandet och utmanar
kommunerna att ta fram egna åtaganden. Förhoppningen är att flera av länets kommuner
under mötet vill signera egna demokratiåtaganden alternativt delge en avsiktsförklaring.
Målet är att
-

Fler har en god kunskap och medvetenhet om demokratin och vad vårt demokratiska
system innebär.
Fler engagerar sig i demokratin t.ex. genom att delta i samtal om demokrati, påverka
lokala beslutsprocesser, rösta i val, engagera sig i en politisk fråga, i ett parti, eller i en
civilsamhällesorganisation på sin fritid.
Ökat stöd för demokratin och att fler tar tydlig ställning för demokrati som styrelseskick.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-06
Åtaganden 2021-04-06

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