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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.42 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD) och 
Jan Johansson (VF). 

Tjänstgörande ersättare Lars Brihall (VF) 

Ersättare Martina Jansson (S) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlson, Martin Karlsson 
§ 109-110, Karolina Rellme § 109-110 och Maria Isacsson. 

Utses att justera Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansli 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 109-118 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Jan Johansson 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Datum när protokollet publiceras: 

Datum när anslaget tas bort: 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 
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§ 109 

Samråd för Översiktsplan, Eksjö kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun vill som synpunkter på framtaget förslag till ny översiktsplan för Eksjö 
kommun framföra följande: 

Vad gäller transportinfrastruktur inom länet vill Vetlanda kommun framföra vikten av att 
Höglandskommunerna arbetar utifrån en gemensam målbild för framtida tågförbindelser där 
både Eksjö och Vetlanda har direktförbindelser med Jönköping. 

Beträffande förslag som rör utbyggnad av vindkraft i Eksjö kommun noterar Vetlanda 
kommun att det i avsnittet om mellankommunala frågor står angivit att förslag på nya 
områden som gränsar till annan kommun finns mot Ydre och Hultsfreds kommuner. I 
förslagsdelen framgår dock att områdena Tornkullen (V3/V4) och Heda (V5) gränsar till 

frågor så att det tydligt framgår att så är fallet. 

Ärendebeskrivning 

utsänt på samråd under perioden 14 april till den 14 juni 2022. Vetlanda kommun har som 
grannkommun beretts tillfälle att lämna synpunkter på upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Förslag till ny översiktsplan för Eksjö kommun 

Förslag till beslut 
Vetlanda kommun vill som synpunkter på framtaget förslag till ny översiktsplan för Eksjö 
kommun framföra följande: 

Vad gäller transportinfrastruktur inom länet vill Vetlanda kommun framföra vikten av att 
Höglandskommunerna arbetar utifrån en gemensam målbild för framtida tågförbindelser där 
både Eksjö och Vetlanda har direktförbindelser med Jönköping. 

Beträffande förslag som rör utbyggnad av vindkraft i Eksjö kommun noterar Vetlanda 
kommun att det i avsnittet om mellankommunala frågor står angivit att förslag på nya 
områden som gränsar till annan kommun finns mot Ydre och Hultsfreds kommuner. I 
förslagsdelen framgår dock att områdena Tornkullen (V3/V4) och Heda (V5) gränsar till 

frågor så att det tydligt framgår att så är fallet. 
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Ärendenr KLF 2022/150 

Vetlanda kommun. Detta bör, inför granskningsskedet, revideras i avsnittet mellankommunala 

Eksjö kommun har tagit fram förslag till ny kommunomfattande översiktsplan. Planförslaget är 

Vetlanda kommun. Detta bör, inför granskningsskedet, revideras i avsnittet mellankommunala 
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§ 110 Ärendenr KLF 2022/42 

Svar på motion om krav på översyn av kommunens nuvarande 
vindbruksplan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vindbruksfrågan ska hanteras tillsammans med övriga allmänna intressen i arbetet med ny 
kommunomfattande översiktsplan och därmed anses motionen vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Framåtanda har lämnat in en motion om ”Krav på översyn av kommunens 
nuvarande vindbruksplan”. 

Vindbruksplanen utgör bilaga till gällande kommunomfattande översiktsplan, antagen 2010. 
Översiktsplanens huvuddokument innehåller viktiga delar av vindbruksplanen och 
kommunens ställningstaganden kring vindkraft. Vindbruksplanen innehåller mer detaljerad 
information kring frågan. Översiktsplanen inklusive bilaga och ändringar genom fördjupning är 
aktualitetsförklarad 2014, 2016 och 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 
Motion 2022-01-31 

Förslag till beslut 
Planavdelningen anser att vindbruksfrågan ska hanteras tillsammans med övriga allmänna 
intressen i arbetet med ny kommunomfattande översiktsplan och anser därmed motionen 
vara besvarad. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att motionen bifalls. 

Monica Samuelsson (KD), Henrik Tvarnö (S) och Daniel Berner (C) tillstyrker det upprättade 
förslaget till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på det upprättade förslaget till beslut och Jan Johanssons 
förslag att motionen bifalls. Han finner att arbetsutskottet tillstyrker det upprättade förslaget 
till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 111 Ärendenr KLF 2022/179 

Yttrande över utökning av naturreservat Sällevadsåns dalgång 

Arbetsutskottets beslut 
Vetlanda kommun har inte något att erinra mot planerna med utökning av naturreservat 
Sällevadsåns dalgång. Kommunen förutsätter att god dialog med markägare sker i samband 
med utökningen av naturreservatet. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig i tidigt samråd över planerna 
för utökning av naturreservatet Sällevadsåns dalgång, som omfattar del av fastigheterna 
Harshult  och Råshult  i Vetlanda kommun. 

Syftet med utökningen är att: 

- Bevara biologisk mångfald knuten till brandpräglad skog, hällmarksmiljöer och gamla 
tallar. 

Hela utökningen är sammanlagt 32 hektar och utgörs av två områden. Det ena området har 
ett äldre tallbestånd på moränartad mark där rödlistade mykorrhizasvampar noterats. Här har 
bland annat kötticka och raggbock hittats. Det andra delområdet utgörs delvis av ett hygge 
med gammeltallar och grov solbelyst tallved. Området har hög potential att hysa 
värmeälskande insekter knutna till död tallved. För att uppnå syftet utgörs skötseln av 
naturvårdsbränning i första hand. Även frihuggning av tallar kan ingå i skötseln. Det planeras 
inte några anordningar för friluftslivet i utökade delar. 

Området ligger inom den utpekade värdetrakten ”Sällevad” och har konnektivitet med 
närliggande naturreservat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Samrådshandling 2022-05-12 
Karta 2022-05-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Vetlanda kommun inte har något att 
erinra mot planerna med utökning av naturreservat Sällevadsåns dalgång. Kommunen 
förutsätter att god dialog med markägare sker i samband med utökningen av naturreservatet. 

Beslutet skickas till 
Naturvårdhandläggare, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 112 

Integrationspris 2022 

Arbetsutskottets beslut 
Integrationspriset 2022 tilldelas Stocksbergskyrkan, Korsberga, för uthålligt engagemang med 
sitt Språkkafé. Språkkaféet har varit en viktig mötesplats för kvinnor och barn från olika 
kulturer, där man tränat svenska, lagat mat och gjort andra aktiviteter i gemenskap under 
flera år. 

Ärendebeskrivning 
Visionen för integrationsarbetet i Vetlanda kommun är ett samhälle som präglas av lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. I 
Integrationspolicy för Vetlanda kommun framhålls vikten av civilsamhället för ett 
inkluderande samhälle där socialt deltagande är möjligt för både kvinnor och män. 
I Korsberga har en grupp i Stocksbergskyrkan sedan 2016 uthålligt bjudit in till språkkafé på 
måndagskvällarna med målet att integrera nyanlända kvinnor i det svenska samhället. 

Från språkträning och läxhjälp till matlagning och trädgårdsskötsel. Genom att dela livet, 
umgås, skratta och gråta tillsammans, coacha och stötta varandra. 
Stocksbergskyrkans språkkafé bidrar i hög grad till uppfyllande av Vetlanda kommuns mål i 
integrationspolicyn 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 

Förslag till beslut 
Integrationspriset 2022 tilldelas Stocksbergskyrkan, Korsberga, för uthålligt engagemang med 
sitt Språkkafé. Språkkaféet har varit en viktig mötesplats för kvinnor och barn från olika 
kulturer, där man tränat svenska, lagat mat och gjort andra aktiviteter i gemenskap under 
flera år. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF) och 
Lars Brihall (VF) tillstyrker förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Åselotte Andersson 
Glenh Zachrisson 
Annika Synnes Lindberg 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 113 Ärendenr KLF 2022/173 

Riktlinje för visselblåsning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar riktlinje för visselblåsning. 

Ärendebeskrivning 
2022-07-01 måste alla arbetsgivare med fler än 50 anställda ha en visselblåsarfunktion. 
Vetlanda kommun, kommunens bolag samt Höglandets Räddningstjänstförbund och 
Höglandsförbundet inrättar denna funktion genom Höglandsförbundet. 
Visselblåsarfunktionen skall vara tillgänglig för anställda. Riktlinjen slår bland annat fast vilken 
information som ligger till grund för utredning om visselblåsning. Visselblåsarfunktionen 
beslutar om och hur en anmälan eskaleras. Anmälan kan t.ex. behöva lämnas över till 
respektive organisation för ytterligare utredning. Lagen skyddar anmälaren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Visselblåsarfunktion Höglandsförbundet, bilaga. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinje för visselblåsning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 114 

Prognos per april 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad prognos per april 2022. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Christina Carlsson redovisar prognos per april 2022. 

Kommunstyrelsen visar ett överskott mot budget med ca 17 mnkr, till stor del beroende på 
kommunstyrelsens utvecklingsreserv. Tekniska nämnden lämnar en sammanlagd prognos för 
driften på 630 tkr i överskott mot budget. Barn- och utbildningsnämndens prognos per april 
visar -1 300 tkr i avvikelse mot budget. Det är 2 400 tkr bättre jämfört med föregående 
prognos. Förändringen förklaras till största del att förskolan och grundskolan redovisar en 
bättre prognos. Vård- och omsorgsnämndens andra prognos för 2022 visar på ett överskott 
mot budget på ca 4,2 mnkr. Detta bygger på att nämnden inte kommer att bli 
återbetalningsskyldiga avseende statsbidrag. Det finns dock osäkra faktorer och dessa kan 
påverka prognosen över året. Socialnämnden prognostiserar sammantaget en nettokostnad 
på 132,7 mnkr. Det är ett underskott om 16,9 mnkr, men 2,5 mnkr bättre än prognosen efter 
februari. De smärre avvikelser som förekommer inom olika verksamheter för kultur- och 
fritidsnämnden tyder inte på några betydande avvikelser mot budget för året. Det 
sammanlagda resultatet för nämnderna visar på 5 604 tkr. Från årets första prognos till den 
andra har Finansförvaltningens prognosticerade överskott ökat kraftigt. Totalt sett uppgår nu 
överskottet till 53,1 mnkr jämfört med 39,5 mnkr i prognosen från februari. Det beräknade 
årsresultatet uppgår till 98 954 tkr. 

Den totala beräknade investeringsvolymen uppgår till 180 780 tkr. 

Beslutsunderlag 
Prognos per april 2022 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att meningen ”På kommunkansliet överstiger fasta arvoden till 
oppositionen budget med ca 550 tkr” på sidan tre ändras till ”På kommunkansliet överstiger 
fasta arvoden budget med ca 550 tkr på grund av den nya regeringsbildningen.” 

Henrik Tvarnö (S) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker upprättat prognos per april 2022. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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2022-05-23 

§ 114 Ärendenr KLF 2022/170 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på upprättad prognos per april 2022 och Jan Johanssons 
förslag. Han finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat 
prognos per april 2022. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 

Ja-röst för upprättad prognos per april 2022. 

Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med tre ja-röster och två nej-röster föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att godkänna 
upprättad prognos per april 2022. 

Omröstningslista 
Ledamot Ja-röst Nej-röst 

Henrik Tvarnö (S) 
Daniel Berner (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Jan Johansson (VF) 
Lars Brihall (VF) 

X 
X 
X 

X 
X 
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§ 115 

2023-2027 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisat förslag till majoritetens investeringsplan antas. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar driftbudgetförutsättningar samt förslag på 
majoritetens investeringsplan. 

Förslag på driftbudget kommer att presenteras på kommunstyrelsens sammanträde. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker majoritetens 
förslag till investeringsplan. 
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§ 116 

Disposition av bank- och plusgirokonton, komplettering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera tidigare beslut om disposition av kommunens 
bank- och plusgirokonton. Från och med 2022-06-01 får disposition även ske av Noor Agha, 
Elisabeth Johnsson, Benita Sidorius och Lotten Sjöquist. 

Ärendebeskrivning 
Disposition av bank- och plusgirokonton, komplettering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera tidigare beslut om disposition av kommunens 
bank- och plusgirokonton. Från och med 2022-06-01 får disposition även ske av Noor Agha, 
Elisabeth Johnsson, Benita Sidorius och Lotten Sjöquist. 
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§ 117 

Uppdrag från fullmäktige att ta in yttrande gällande motion 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Motion om att inrätta fixartjänst i Vetlanda kommun remitterades 2019-11-20 för beredning 
till Witalabostäder, räddningstjänsten och vård- och omsorgsnämnden. Vård- och 
omsorgsnämnden skulle också ta svar från kommunala pensionärsrådet. Yttrande har 
inkommit från Witalabostäder och Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden 
har i sitt svar vägt in synpunkterna från kommunala pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige §59, 2022-04-20 

Förslag till beslut 
Notera informationen till protokollet 
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§ 118 

Information om hi:tech (Teknikens hus) 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Magnus Färjhage informerar arbetsutskottet om det fortlöpande arbetet. 
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		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Överhoppat		Relevant kapsling






Till början


