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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 13.15 till 15.40 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordförande, Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) 

Tjänstgörande ersättare: 

Övriga deltagare Martina Jansson (S) 
ersättare 

Övriga ersättare Magnus Färjhage, kommundirektör, Andreas Eliasson, ekonomichef, Christina 
tjänstemän Carlson, ekonom, Pierre Thorell, förhandlingschef, Annelie Jönsson, 

kommunikationschef § 48-53, P-O Högstedt, mark- och exploateringschef, 
Jan-Åke Johansson, planchef § 50-52, Mats Adolfsson, miljöinspektör § 50-52, 
Romeo Samuelsson, praktikant § 50-52, Magnus Claesson, Nuvab § 48, Marie 
Willysdotter Wennerberg, sekreterare 

Utses att justera Carina Bardh (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-03-26 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 48-57 
Marie Willysdotter Wennerberg 

Ordförande 
Henrik Tvarnö (S) 

Justeringsperson 
Carina Bardh (M) 

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

Anslaget: 2020-03-26 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-04-16 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Föredragningslista 
§ 48 Coronaläget 2020/103 

§ 49 Miljöstyrningsråd 2020/94 

§ 50 Bokslut 2019, Vetlanda kommun och kommunkoncern 2020/44 

§ 51 Prognos per 2020-02-29, Vetlanda kommun 2020/80 

§ 52 Begäran om yttrande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken om 
anläggning för vindkraft-uppförande och drift av upp till 
två vindkraftverk inom fastigheten Stora Moshult 1:12 i 
Vetlanda kommun. 

2015/262 

§ 53 Utvärdering av gemensamt kontaktcenter mellan 
Vetlanda och Sävsjö kommuner 

2020/74 

§ 54 Verksamhetsrapport för Konsument Höglandet 2019 2020/86 

§ 55 Undantag från policy om utdelning av Vetlandas 
kommuns förtjänsttecken 

2020/98 

§ 56 Kurser och konferenser 2020/99 

§ 57 Nyupplåning av 80 mnkr 2020/105 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

 

 

  

    
 

 

 

~ Vetlanda 

§ 48 

Coronaläget 

Arbetsutskottets beslut 
Förvaltningar och bolag rekommenderas att skyndsamt titta på möjliga åtgärder för att 
underlätta för näringslivet. 

Antalet tillsyner minskas till att endast omfatta de som är av absolut nödvändig karaktär. 

Betalningsrutiner ska ses över. 

P-O Högstedt får uppdrag att arbeta med de kommunala hyresgästerna. 

Öppnande av uteserveringar tidigareläggs. 

Debitering av tillsynsavgifter för alkoholtillstånd skjuts fram sex månader. 

Ärendebeskrivning 
Diskussion om möjliga åtgärder för att underlätta för näringslivet i kommunen med anledning 
av det ansträngda samhällsläget. Möjlighet bör ges förvaltningarna till snabbare 
beslutsfattande och återrapportering av dessa delegationsbeslut ska ske löpande. 
Konsekvensanalyser över detta ska upprättas. Det råder hög prioritet på dessa frågor och 
ytterligare åtgärder kan komma att sättas in. 

Sammanställning av vidtagna åtgärder i andra kommuner föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar och bolag 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Ärendenr KLF 2020/103 
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~ Vetlanda 

§ 49 

Miljöstyrningsråd 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet utgår på grund av sjukdom. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Ärendenr KLF 2020/94 
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~ Vetlanda 

§ 50 

Bokslut 2019, Vetlanda kommun och kommunkoncern 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 

Årsredovisning 2019 för Vetlanda kommun inklusive koncernen godkänns. Årets resultat för 
Vetlanda kommun innebär en ökning av det egna kapitalet med 29 242 284,79 kr. Kommunen 
har därmed klarat balanskravet för 2019 och dessutom återställt merparten av det negativa 
balanskravsresultatet från föregående år. Det som återstår att reglera sker i första hand 

resultatutjämningsreserv utnyttjas i samband med bokslutet för år 2020. 

I samband med bokslutet ges ett ökat medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund 
för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för år 2019. Totalt uppgår det ökade 
bidraget till 1 922 000,00 kr. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 

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

Beslutet delges fullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens årsresultat uppgår till 29,2 mnkr vilket är 2,2mnkr lägre än det budgeterade 
resultatet för 2019 vilket var 31,4 mnkr. Nämndernas verksamhet visar en negativ avvikelse 
mot det budgeterade resultatet med -28,6 mnkr. Detta uppvägs till stor del av ett positivt 
utfall inom Finansförvaltningen med ett överskott mot budget som uppgår till 26,4 mnkr. 

En hög investeringsvolymen 2019 summeras till 175,8 mnkr vilket kan ställas mot den 
budgeterade volymen på 204,8 mnkr. Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar 
uppgår till 47,8 mnkr 

Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till 69,0 mnkr. Stadshuskoncernen redovisar ett 
resultat som uppgår till 39,4 mnkr, varav största delen kommer från Njudung Energi AB vars 
resultat uppgår till 37,1 mnkr. 

En sammanlagd bedömning av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges verksamhetsmål är 
att mål 1 (Attraktiv kommun) och mål 5 (Organisation och resurshushållning) bedöms som 
uppfyllda, mål 2 &3 (Välfärd) bedöms som delvis uppfyllda medan mål 4 (Näringsliv, 
samhällsbyggnad och miljö) bedöms som ej uppfyllt. 

Av de finansiella målen uppfylls de två resultatorienterade målen (resultatnivå och 
verksamhetens nettokostnad) delvis medan målen om självfinansiering och minskning av 
låneskulden ej är uppfyllda. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Ärendenr KLF 2020/44 

genom ett positivt resultat under år 2020, i andra hand sker återställandet genom att befintlig 

Konstaterar att de av Vetlanda kommun helägda bolagen under 2019 bedrivit verksamhet som 
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~ Vetlanda 

§ 50 

Personalbokslutet redovisas i bilaga. 

Miljöbokslutet redovisas i bilaga 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
Personalbokslut 2019 
Miljöbokslut 2019 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

        Ärendenr KLF 2020/44 
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~ Vetlanda 

§ 51 

Prognos per 2020-02-29, Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättat prognos per den 2020-02-29 för Vetlanda kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret lämnar en avvikelse mot budget på 1 123 tkr. Drygt hälften avser överskott 
på försäkringar. Resterande del beror på vakanta tjänster. Måltidsservice lämnar en försiktig 
prognos. Om allt går enligt plan så kommer det bli ett visst överskott, men "Corona" kan få 
stor påverkan på både personalkostnader och intäkter. Vård- och omsorgsnämnden visar på 
ett underskott på -16 317 tkr, vilket till stor del beror på ökade kostnader för externa 
placeringar och hemtjänsten. Socialnämnden visar på ett underskott på -14,7mnkr, där den 
största avvikelsen mot budget, 5,6 mnkr, återfinns inom försörjningsstödet. Barn- och 
utbildningsnämnden visar en avvikelse mot budget på - 2 729 tkr. Avvikelsen beror främst på 
höga lönekostnader när det gäller särskilt stöd för enskilda elever. Tekniska nämnden lämnar 
en sammanlagd prognos på -1 800 tkr mot budget. Orsaken till den förväntade avvikelsen är 
behov av åtgärder i driftverksamheten för gata och ökat uppdrag för fastighetsavdelningen 
samt minskade hyresintäkter. 

Miljö- och byggnämndens utfall är osäkert, mycket beror på om byggnationen på 
Himlabackarna kommer igång ordentligt. En försiktig uppskattning är gjord men resultatet 
förutsätter ökad byggnation. Kultur- och fritidsnämnden har en viss osäkerhet i prognosen för 

men det är högst osäkert om de kommer att betalas ut under 2020 eller om de vid årsskiftet 

är också osäkra. Finansförvaltningen visar per februari ett resultat motsvarande budget. Det 
totala beräknade årsresultatet uppgår till 3 722 tkr. 

Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 249 184 tkr. Tekniska nämnden lämnar en 
investeringsprognos med en avvikelse på ca 49 mnkr mot budget. Avvikelsen beror främst på 
förskjutning av projekten Withalaskolan och Landsbro skola. Vad gäller kultur- och 
fritidsnämndens investeringar är prognosen att renoveringsinsatsen i Ädelfors gruvmuseum 
inte kommer att genomföras under 2020 och att inte hela investeringssumman för 
lokalhistorisk utställning på Vetlanda museum kommer att förbrukas under 2020 utan delvis 
under 2021. Övriga nämnder räknar inte med någon större avvikelse avseende investeringar. 

Beslutsunderlag 
Prognos per 2020-02-29, Vetlanda kommun. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Ärendenr KLF 2020/80 

driften. Ca 450 tkr av anslaget för föreningsbidrag är öronmärkt till Vetlanda Skateboardklubb, 

får föras över till 2021. Bad & Gyms intäkter kan komma att påverkas av Corona-epidemin och 
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~ Vetlanda 

§ 52 

Begäran om yttrande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken om 
anläggning för vindkraftuppförande och drift av upp till två 
vindkraftverk inom fastigheten Stora Moshult 1:12 i Vetlanda 
kommun. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Att tillstyrka uppförande av 2 vindkraftverk, med en högsta höjd om 220 meter, enligt 
ansökan. 

Kommunstyrelsen noterar för miljödelegationens kännedom att närboende inte är nöjda med 
samrådsprocessen. 

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

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Östergötland, miljöprövningsdelegationen, har tillfrågat kommunen om 

vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. 

Åkesson & Bjerknaes AB Ansöker enligt miljöbalken tillstånd för drift och uppförande av upp 
till upp till fyra vindkraftverk inom fastigheten Stora Moshult 1:12 i Vetlanda kommun. 

Tillstånd söks enligt miljöbalken för drift och uppförande av: 

 i första hand alternativ A med upp till fyra verk med en högsta höjd om 220 meter 

 i andra hand alternativ B med upp till två verk med en högsta höjd om 220 meter 
(de 2 nordligaste verken) 

 i tredje hand alternativ A med upp till fyra verk med en högsta höjd om 150 meter 

år 2015. Yttrandet gällde etablering av 2 av de nu ingående verken och behandlades av 
Kommunstyrelsen 2015-09-02 §122. 

Beslutet var då avstyrkan enligt följande: ”Ansökan om uppförande av vindkraftverk inom 
fastigheten Stora Moshult 1:12 enligt ingiven ansökan avstyrks. Samrådsförfarandet och 
informationen har enligt kommunens uppfattning icke genomförts på ett tillfredsställande 
sätt.” 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Ärendenr KLF 2015/262 

tillstyrkan av rubricerat projekt. Enligt Miljöbalken 16 kap 4 § får tillstånd till en anläggning för 

Frågan om etablering av vindkraft på fastigheten har tidigare behandlats av Kommunstyrelsen 
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~ Vetlanda 

§ 52 

Till kommunen har även nu inkommit synpunkt på att boende inte tycker att samrådet 
fungerat samt att man anser att 4 verk inte är förenligt med översiktsplanens B-område. 
Personen som lämnat in synpunkten säger sig ha fullmakt för 40 boende i närområdet. 

Angående synpunkten om hur samrådet bedrivits så är detta en fråga som 
miljöprövningsdelegationen har att ta ställning till. 

Noteras kan också att Miljö och byggnämnden 2016-04-05 gav bygglov till 2 verk med en 
totalhöjd på 150 meter, dessa är i samma läge som de 2 nordligaste verken som nu ingår i 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) yrkar avslag på ansökan. Lars Brihall (VF) tillstyrker Jan Johanssons förslag. 

Dan Ljungström (C) yrkar att utskottet tillstyrker alternativ B med upp till två verk med en 
högsta höjd om 220 meter (de 2 nordligaste verken), och att kommunstyrelsen noterar för 
miljödelegationens kännedom att närstående inte är nöjda med samrådsprocessen. Henrik 
Tvarnö (S) tillstyrker Dan Ljungströms förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på gjorda yrkanden och finner att utskottet beslutar enligt 
Dan Ljungströms (C) förslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 
Med tre röster för Dan Ljungströms (C) förslag mot två röster för Jan Johanssons (VF) förslag 
finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar enligt Dan Ljungströms förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Ärendenr KLF 2015/262 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

§ 53 Ärendenr KLF 2020/74 

Utvärdering av gemensamt kontaktcenter mellan Vetlanda och 
Sävsjö kommuner 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunikationschefen får i uppdrag att under år 2020 utreda möjligheterna till samverkan 
med Sävsjö kommun när det gäller en gemensam funktion för kontaktcenter, innehållande en 
redogörelse av hantering av medborgarkontakter mellan kommunerna, budget samt 
potentiell effektivisering och medborgarnytta. 

Ärendebeskrivning 
Medborgarnas förväntningar på den kommunala servicen har förändrats mycket de sista 
10-15 åren, idag förväntas det att kommunen i mycket högre utsträckning löser medborgarens 
fråga i första kontakten. Dessutom förväntar man sig att samma fråga inte uppkommer igen. 
Detta kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete utifrån de ärenden som medborgaren 
kommer in med till kommunen. Detta sammantaget har gjort att många kommuner i Sverige 
har infört kontaktcenter med ett tydligt uppdrag för vad de ska kunna hjälpa medborgarna 
med, medarbetare med en bred utbildning och kunskap inom de frågor som medborgarna 
kommer in med samt en tydlig plan för hur det kontinuerliga utvecklingsarbetet ska ske. 

Idag har ca 120 kommuner ett kontaktcenter där man samlar alla medborgarkontakter. 
Utvärderingar visar att rätt uppsatt så kan ett kontaktcenter lösa upp emot 70 % av alla de 
frågor som medborgarna ställer redan i en första kontakt. Detta gör att servicen ökar, 
tillgängligheten ökar och att kommunerna dessutom kan minska kostnaden för sitt arbete 
med medborgarkontakterna med upp till 50 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-28. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 54 

Verksamhetsberättelse för Konsument Höglandet 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Verksamhetsberättelse för Konsument Höglandet 2019 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun köper tillsammans med Aneby, Eksjö, Tranås, Vimmerby, Sävsjö och Ydre 
kommuner konsumentvägledning av Nässjö kommun. Nässjö kommun har en 
konsumentvägledare som är organiserade tillsammans med budget och skuldrådgivningen. 
Totalt har 1046 ärenden registrerats, ungefär samma antal som 2018. Verksamheten är 
uppskattad. Vetlanda kommun hamnar på plats 43 i riket, placeringen för de samverkande 
kommunerna sträcker sig från 5:e plats till 103 plats enligt ranking som görs av Sveriges 
konsumenter. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse för Konsument Höglandet 2019. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Ärendenr KLF 2020/86 
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~ Vetlanda 

§ 55 

Undantag från policy om utdelning av Vetlandas kommuns 
förtjänsttecken 

Arbetsutskottets beslut 
Utdelning av förtjänsttecken skjuts fram till hösten. 

Ärendebeskrivning 
Av policy om förtjänsttecken framgår att förtjänsttecknen till samtliga anställda och 

en särskild middag som hålls under april eller maj månad. Utdelning sker till de anställda och 
förtroendevalda som under föregående år kvalificerats till förtjänsttecken. 

organ och till anställda i kommunen. Undantag från det kan göras om kommunstyrelsens 
arbetsutskott är enig. Även undantag från reglerna om meritkrav för erhållande av 
förtjänsttecken kan beviljas genom enhälligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

För att anställda och förtroendevalda ska kunna delta i den särskilda middagen, utifrån att 
smittspridning ska förhindras och bemanningsläget påverkas av rådande Convid-19, behöver 
ett medvetet undantag mot gällande policy göras avseende tidpunkt för utdelning av 
förtjänsttecken. Utdelning av förtjänsttecken flyttas därför fram till hösten. 

Beslutsunderlag 
Policy om utdelning av Vetlanda kommuns förtjänsttecken, beslutad av kommunfullmäktige 
(2019-09-18 § 122). 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Ärendenr KLF 2020/98 

förtroendevalda inom kommunkoncernen delas ut av fullmäktiges ordförande i samband med 

Vetlanda kommuns förtjänsttecken utdelas till förtroendevalda på ordinarie plats i de politiska 
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~ Vetlanda 

§ 56 

Kurser och konferenser 

Arbetsutskottets beslut 
Ordföranden och presidiet medges att delta vid Länets Digitaliseringsråd och SKR:s dag med 
digital kompensutveckling den 14 maj respektive 16 september. 

Dan Ljungströms (KD) yrkande om att Monica Samuelsson (KD) medges att delta vid 
utbildningen LOU för politiker bifalls. Kommunen står för anmälningsavgiften. 

Ärendebeskrivning 
Inbjudan till en dag med digital kompetensutveckling från Länets Digitaliseringsråd 
tillsammans med SKR, föreligger i bilaga. 

Monica Samuelsson (KD) önskar gå utbildningen LOU för politiker. 

Yrkanden 
Dan Ljungström (C) yrkar att Monica Samuelsson (KD) medges att delta i utbildningen LOU för 
politiker och att kommunen står för anmälningsavgiften. 

Beslutet skickas till 
Monica Samuelsson (KD) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Ärendenr KLF 2020/99 
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~ Vetlanda 

§ 57 

Nyupplåning 80 mnkr 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ekonomichefen i uppdrag att upphandla nytt lån om 
80 mnkr för att skapa en finansiell stabilitet över den närmaste tiden. 

Upplåningen ryms inom beslutad låneram i budgetbeslut för 2020. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har mot bakgrund av bland annat en hög investeringsnivå för närvarande 
ett behov av att fylla på likviditet. I ett läge där det dessutom råder stor osäkerhet om vilka 
konsekvenser den pågående situationen runt Coronaviruset får kombinerat med ett relativt 
lågt ränteläge bör kommunen se till att säkra en stabil situation som sträcker sig över den 
närmaste tiden. 

I den mån en överlikviditet uppstår placeras denna så den löper med ränta varför 
nettokostnaden för Vetlanda kommun bedöms vara relativt låg. 

Om det visar sig att behovet framöver av någon anledning inte kvarstår över tid så regleras 
den totala lånenivån ned vid kommande låneomsättningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-23 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Ärendenr KLF 2020/105 
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