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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 14.00 till 17.38 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S), 
Carina Bardh (M), Douglas Thor (M) § 33-35, Dan Ljungström (C) § 33-47, 
Andreas Elamsson (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg 
(VF), Mikael Loberg (SD) och Monica Samuelsson (KD). 

Tjänstgörande ersättare: Carina Strömbäck (S), Aneth Amundsson (S) § 48-49 
och Anton Sigfridsson (M) § 37-49. 

Ersättare: Aneth Amundsson (S), Anton Sigfridsson (M), 
Susanne Sundberg (SD) och Claes Sjöberg (VF). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Gunnar Elmeke § 34-37, Annelie Jönsson 
§ 34-44, Pierre Thorell § 34-35, Christina Karlsson § 35-38, Lena Ottosson § 
34-36, Maria Gromer § 37-47, Marianne Steene § 46-47 och Anna Flitt. 

Utses att justera Carina Strömbäck och Lola Frödeberg 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 33-49 
Anna Flitt 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Carina Strömbäck och Lola Frödeberg 

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

Anslaget: 2020-04-08 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-04-29 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Föredragningslista 
§ 33 Information från Kalmarsundsregionens Renhållare 2019/429 

(KSRR) 

§ 34 Begäran om yttrande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken om 2015/262 
anläggning för vindkraft-uppförande och drift av upp till 
två vindkraftverk inom fastigheten Stora Moshult 1:12 i 
Vetlanda kommun. 

§ 35 Återrapportering av projekt ”aktiv matchning" 2020/32 

§ 36 Hämtlunch åt gymanasieelever 2020/119 

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

§ 38 Utvärdering av gemensamt kontaktcenter mellan 2020/74 
Vetlanda och Sävsjö kommuner 

§ 39 Verksamhetsrapport för Konsument Höglandet 2019 2020/86 

§ 40 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 2020/121 

§ 41 Meddelanden 2020/102 

§ 42 Information om budgetprocessen 2020/116 

§ 43 Ändring i delegationsordning 2020/117 

§ 44 Mötesplats Kopparsmedjan 2020/118 

§ 45 Överenskommelse om förtroendevaldas bemanning 2020/120 

§ 46 Reviderad Folhälsopolicy för Vetlanda kommun 2020/65 

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

§ 48 Deltagande i sammanträden på distans 2020/115 

§ 49 Information om kommunens verksamhet i coronaläget 2020/122 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 
  

 

 

 

§ 33 

Information från Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Jan Forss projektledare vid Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) informerar tillsammans 
med Carl Odelberg, Njudung Energi om förbundets verksamhet. KSRR är ett gemensamt 
förbund för hantering av hushållens avfall. Förbundet har ca 80 anställda som bland annat 
servar 182 000 hushåll och genomför 5 500 tömningar per dag. Därutöver finns även bland 
annat 8 återvinningscentraler. Investeringar exempelvis gjorts i avfalls-anläggningar, fordon 
och nytt huvudkontor. Diskussioner förs nu med Höglandskommunerna om att de ska ingå i 
förbundet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Ärendenr KLF 2019/429 
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§ 34 

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. 

Kommunstyrelsens beslut 
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 
Monica Samuelssons (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF) och Mikael Loberg (SD) motsätter sig 
mot fastighetsägarens inkomna önskemål om att höja de i Miljö o Byggnadsnämnden tidigare 
tillstyrkta vindkraftverk från en total höjd av 150 meter upp till 220 meter. 

Ärendebeskrivning 

ska prövas. Det har föreslagit att fyra verk ska godkännas i sin tjänsteskrivelse. 

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. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Ärendenr KLF 2015/262 

Planchef Jan-Åke Jonsson och miljöinspektör Mats Adolfsson ger kort information om vad som 

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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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.” 

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. 

Arbetsutskottets förslag 
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. 

Yrkanden 
Monica Samuelsson (KD) yrkar på att nuvarande bygglov gäller även fortsatt 2 x 150 meter 
höga vindkraftverk. Vi ser inte att något nytt inkommit som gör att Miljö och Byggnämndens 
beslut från 2016 bör ändras.  

Jan Johansson (VF) tillstyrker Monica Samuelssons yrkande. 
Mikael Loberg (SD) tillstyrker Monica Samuelssons yrkande. 

Carina Bardh (M), Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C) och Lennart Lööw (S) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Monica 
Samuelssons förslag och sedan om kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. Votering begärs och efter sammanräkning konstaterar ordföranden 
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 
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Omröstningsresultat 
Vid rösträkning konstateras 8 röster för arbetsutskottets förslag och 5 röster för Monica 
Samuelssons (KD) förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Östergötland 
Tekniska kontoret 
Miljö- och byggförvaltningen 

Ajournering  kl 15.10 -  15.17 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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2020-04-01 

6



  
  

 

 
  

 

  

 

§ 35 

Återrapportering av projekt ”aktiv matchning" 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Pierre Thorell informerar kort om projekt ”aktiv matchning”. 
Våren 2017 fattade Kommunstyrelsen beslut om projekt ”aktiv matchning”. Där målgruppen 
var nyanlända personer med utbildning som stod nära arbetsmarknaden, kvinnor och män. 
Målet var att kunna matcha deras kompetens mot kommunala anställningar, alternativt att 
komplettera deras kompetens med kortare utbildning eller praktik så att personerna blir 
anställningsbara. 

Målet var att 40 personer skulle göra praktik och 25 personer skulle erhålla en anställning av 
någon av typerna tillsvidare, vikariat eller allmän visstid. 

Kommunstyrelsen avsatte 1,2 mnkr under två år till denna satsning. 

Projektet har medverkat till att 187 personer har fått en anställning i någon form i 
kommunens verksamheter. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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2020-04-01 

Ärendenr KLF 2020/32 
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§ 36 

Hämtlunch åt gymnasieelever 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kostchef Lena Ottosson får i uppdrag att erbjuda kommunens 
gymnasieelever två lunch i veckan till och med 29 april, dock längst till skolrestaurangen är i 
drift igen.  

Ärendebeskrivning 

hämtlunch åt gymnasieelever en eller två dagar i veckan från kommunens restauranger. 

I och med att gymnasieeleverna inte vistas i skolan på grund av risk för smittspridning av 
coronavirus är heller inte skolans restaurang igång. Råvarukostnaden som måltidsservice har i 
budget för gymnasieeleverna kan därmed bekosta en sådan hämtlunch i veckan. 

Liknande varianter förekommer redan i andra kommuner i syfte att stödja näringslivet. Det är 
enbart aktuellt med mat som hämtas och alla kommunens restauranger ska kunna visa 

och ett vegetariskt alternativ. 

Visst förarbete är redan gjorts så projektet kan troligen påbörjas under veckan. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kostchef Lena Ottosson får i uppdrag att erbjuda kommunens 
gymnasieelever två lunch i veckan till och med 29 april, dock längst till skolrestaurangen är i 
full drift igen.  

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Lennart Lööw (S), Lars Brihall (VF), Mikael Loberg (SD), 
Carina Strömbäck (S) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kostchef Lena Ottosson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Ärendenr KLF 2020/119 

Kostchef Lena Ottosson informerar om måltidsservices möjlighet att  under en period bekosta 

intresse för att delta.  Priset uppskattas till 70 kronor per lunch och det ska erbjudas ett vanligt 
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§ 37 

Prognos per 2020-02-29, Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättad prognos per den 2020-02-29 för Vetlanda kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Biträdande ekonomichef Christina Karlsson informerar. 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 
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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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Arbetsutskottets förslag 
Upprättad prognos per den 2020-02-29 för Vetlanda kommun godkänns. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

§ 38 Ärendenr KLF 2020/74 

Utvärdering av gemensamt kontaktcenter mellan Vetlanda och 
Sävsjö kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 
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. 

Arbetsutskottets förslag 
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. 

Beslutet skickas till 
Kommunikationschefen 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 39 

Verksamhetsrapport för Konsument Höglandet 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
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. 

Arbetsutskottets förslag 
Verksamhetsberättelse för Konsument Höglandet 2019 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Konsument Höglandet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 40 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-24, 2020-03-09 och 2020-03-23. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

§ 41 Ärendenr KLF 2020/102 

Meddelanden 

Beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Protokoll Witalabostäder AB 2020-02-17 
KLF 2020/39 

Protokoll AB Vetlanda industrilokaler 2020-02-17 
KLF 2020/40 

Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan 2020-01-30 
KLF 2020/101 

Beslut från Energimarknadsinspektionen om förlängning av nätkoncession för linje för en 52 
kV (konstruktionsspänning) ledning från Sjöbogöl till Kvillsfors i Hultsfreds och Vetlanda 
kommuner, Kalmar och Jönköpings län 
KLF 2020/107 

Beslut från Energimarknadsinspektionen om förlängning av nätkoncession för linje för en 52 
kV (konstruktionsspänning) ledning från Brunnshult till Sjunnen i Vetlanda kommun, 
Jönköpings län 
KLF 2020/108 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om bifall med villkor gällande dispens från 
biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) för att göra en högstubbe av ett 
alléträd på fastigheten Tångerda 1:1 i Vetlanda kommun 
KLF 2020/109 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om avslag samt delvis bifall gällande dispens från 
biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) för avverkning av alléträd på 
fastigheten Katteryd 1:8 i Vetlanda kommun 
KLF 2020/110 

Protokoll från Länsstyrelsen Östergötlands inspektion av Höglandets överförmyndarnämnd 
KLF 2020/111 

Verksamhetsredogörelse överförmyndarverksamheten 2020 

Protokoll Vetlanda Stadshus AB 2020-03-17 
KLF 2020/112 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Beslut från Energimarknadsinspektionen om förlängning av nätkoncession för linje för en 52 
kV (konstruktionsspänning) ledning från Kvillsfors till Järnforsen i Hultsfreds och Vetlanda 
kommuner, Kalmar och Jönköpings län 
KLF 2020/113 

Förslag till beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Protokoll Witalabostäder AB 2020-02-17 
KLF 2020/39 

Protokoll AB Vetlanda industrilokaler 2020-02-17 
KLF 2020/40 

Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan 2020-01-30 
KLF 2020/101 

Beslut från Energimarknadsinspektionen om förlängning av nätkoncession för linje för en 52 
kV (konstruktionsspänning) ledning från Sjöbogöl till Kvillsfors i Hultsfreds och Vetlanda 
kommuner, Kalmar och Jönköpings län 
KLF 2020/107 

Beslut från Energimarknadsinspektionen om förlängning av nätkoncession för linje för en 52 
kV (konstruktionsspänning) ledning från Brunnshult till Sjunnen i Vetlanda kommun, 
Jönköpings län 
KLF 2020/108 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om bifall med villkor gällande dispens från 
biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) för att göra en högstubbe av ett 
alléträd på fastigheten Tångerda 1:1 i Vetlanda kommun 
KLF 2020/109 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om avslag samt delvis bifall gällande dispens från 
biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) för avverkning av alléträd på 
fastigheten Katteryd 1:8 i Vetlanda kommun 
KLF 2020/110 

Protokoll från Länsstyrelsen Östergötlands inspektion av Höglandets överförmyndarnämnd 
KLF 2020/111 

Verksamhetsredogörelse överförmyndarverksamheten 2020 

Protokoll Vetlanda Stadshus AB 2020-03-17 
KLF 2020/112 

Just sign Utdragsbestyrkan 

15



     

Beslut från Energimarknadsinspektionen om förlängning av nätkoncession för linje för en 52 
kV (konstruktionsspänning) ledning från Kvillsfors till Järnforsen i Hultsfreds och Vetlanda 
kommuner, Kalmar och Jönköpings län 
KLF 2020/113 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 
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§ 42 

Information om budgetprocessen 

Beslut 
Delar av budgetberedningens arbete skjuts fram till hösten. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö informerar om årets arbete i budgetprocessen. 
Det är nu inte ett bra läge för budgetarbetet i och med coronapandemin som medför många 
oklarheter kring budgeten. Skattesatsen kan minska samtidigt som kommunen kan få ökat 
ansvar för försörjning till medborgare. 

Delar av budgetarbetet skjuts fram till hösten. Det innebär att budgetramarna blir frysta en 
tid. Investeringarna tas innan sommaren medan resterande del av budgeten tas efter 
sommaren. 

Magnus Färjhage kommer att behandla frågan i kommunens ledningsgrupp för att komma 
fram till en process som kan presenteras vid nästa kommunstyrelse. 

Vetlanda har dock ett försprång som har påbörjat arbetet nu jämfört med många andra 
kommuner som tar det arbetet i augusti -

Ordförandens förslag till beslut 
Delar av budgetberedningens arbete skjuts fram till hösten. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Ärendenr KLF 2020/116 

september. 
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§ 43 

Ändring i delegationsordning 

Beslut 
Komplettera delegationsordningen med ny punkt 1.11 Bevilja förening lån i syfte att hantera 
akut kris. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör delegat. 

Komplettera delegationsordningen med en ny punkt 1.12 Upptagande av lån inom av 
kommunfullmäktige beslutad låneram. Ekonomichefen utgör delegat. 

Ärendebeskrivning 
Coronakrisen drabbar både föreningar och företag. Företagens stöd är en viktig del i 
föreningarnas finansiering och den påverkas starkt av krisen. Kommunstyrelsens 
delegationsordning kompletteras med möjlighet för kommunstyrelsens arbetsutskott att 
bevilja förening lån i syfte att kunna hantera akut kris. 

Kommunfullmäktige beslutar i budgetbeslutet om en låneram. Upplåning inom denna ram är 
en konsekvens av budgetbeslutet och hanteras lämpligen av ekonomichefen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning 

Förslag till beslut 
Komplettera delegationsordningen med ny punkt 1.11 Bevilja förening lån i syfte att hantera 
akut kris. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör delegat. 

Komplettera delegationsordningen med en ny punkt 1.12 Upptagande av lån inom av 
kommunfullmäktige beslutad låneram. Ekonomichefen utgör delegat. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Ärendenr KLF 2020/117 
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§ 44 

Mötesplats Kopparsmedjan 

Beslut 
Utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för Vetlanda kommuns arbete kring 
mötesplats kopparsmedjan. 

Ärendebeskrivning 
Östra Härads Fastighets AB har tagit kontakt med Vetlanda kommun och uttryckt intresse av 
att utveckla kvarteret Boken med bostäder och en ny central mötesplats – mötesplats 
kopparsmedjan. 

Östra Härads Fastighets AB har renoverat den gamla bankfastigheten i hörnet Storgatan-
Kopparslagargränd som blivit ett vackert inslag i gatubilden i centrala Vetlanda. Nu går 
fastighetsbolaget vidare med en nyetablering på parkeringsytorna bakom HM-huset och upp 
mot biografen i kvarteret Boken. 

Planavdelningen jobbar just nu med att ta fram detaljplanen för kvarteret, vilken beräknas 
vara klar att tas upp för politisk behandling till hösten. 

Östra Härads Fastighets ambition är att göra något bra och positivt med denna centrala tomt 
genom att skapa en attraktiv mötesplats med bostäder, biograf, restaurang, kommersiell 
verksamhet, föreningslokaler och scenlokal. 

Vetlanda kommun behöver utreda behov och undersöka möjligheterna att bidra till 
utvecklingen av Vetlanda genom deltagande i projektet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
utgör styrgruppen för arbetet. 

Förslag till beslut 
Utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för Vetlanda kommuns arbete kring 
mötesplats kopparsmedjan. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Ärendenr KLF 2020/118 

19



 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

§ 45 

Överenskommelse om förtroendevaldas bemanning 

Beslut 
Gruppledarna får i uppdrag att komma överens om hur arbetet i nämnder och 
kommunfullmäktige kan bemannas under rådande Coronaläge. 

Ärendebeskrivning 

under rådande coronaläge. 

Överenskommelse mellan kommunfullmäktiges gruppledare i Vetlanda 
kommun 

Gruppledare för de i fullmäktige representerade partierna är överens om nedanstående 
frivilliga sammanträdesordning för minimering av risker och spridning av Covid-19 

1. 

används digitala hjälpmedel. 
2. Nämndernas presidier tillsammans med förvaltningschef bedömer inför varje 

sammanträdet in. 
3. 

förtroendevald tillhör riskgrupp, dvs äldre än 70 eller personer med nedsatt 
immunfunktion uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe. 

4. Antalet medverkande tjänstepersoner under sammanträdena minskas till det 

endast då det absolut krävs. 
5. 

bedömer och avgör inför varje sammanträde vilka ärenden som är 

efter samråd med kommunstyrelsens presidium att ställa in sammanträdet. 
6. 

Vänsterpartist, 1 Liberal. 
De 9 ledamöterna i kommunstyrelsen fördelas enligt 2 Socialdemokrater, 2 
Moderater, 1 Centerpartist, 2 Vetlanda Framåtanda, 1 Sverigedemokrat, 1 
Kristdemokrat. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Ärendenr KLF 2020/120 

Henrik Tvarnö presenterar följande förslag för hur nämnder och fullmäktige kan bemannas nu 

Samtliga sammanträden för instanser som inte är beslutsfattande, det vill säga 
beredningar, råd och kommittéer rekommenderas att mötet ställs in eller om möjligt 

sammanträde vilka ärende som är verksamhetskritiska och därför behöver handläggas 
av nämnden. För de tillfällen då inga verksamhetskritiska ärenden föreligger ställs 

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under sammanträdet minskas i fullmäktige till 
25 ledamöter, kommunstyrelse 9 ledamöter,  och nämnderna till 5 ledamöter. Om 

minimum som krävs för att genomföra sammanträdet. Dragningar av ärenden hålls 

Kommunfullmäktiges ordinarie presidium, efter rekommendation från förvaltningen 

verksamhetskritiska och därför behöver handläggas av kommunfullmäktige. För de fall 
inga verksamhetskritiska ärenden föreligger inför sammanträdet beslutar presidiet 

De 25 ledamöterna i fullmäktige fördelas enligt 6 Socialdemokrater, 4 Moderater, 3 
Centerpartister, 4 Vetlanda Framåtanda, 3 Sverigedemokrater, 3 Kristdemokrater, 1 
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majoriteten och 2 till oppositionen. Varje nämndspresidie avgör själv vilka 

presidiet. Rekommendation för fördelning i nämnderna finns i bilaga. 

för att säkerställa att vi alltid är fullt antal ledamöter vid beslut. 
7. Ersättare uppmanas att stanna hemma och kallas vid behov, endast i 

kommunfullmäktige önskas enstaka ersättare för att säkerställa att vi alltid är 
beslutsmässiga. 

Överenskommelse mellan kommunfullmäktiges gruppledare i Vetlanda 
kommun 

Gruppledare för de i fullmäktige representerade partierna är överens om nedanstående 
frivilliga sammanträdesordning för minimering av risker och spridning av Covid-19 

Bilaga 1 rekommendation fördelning nämnder 

Tek S, M, C, VF, KD 

Bun S, M, C, VF, SD 

KoF S, M, C, VF, SD 

MoB S, M, C, VF, SD 

Soc S, M, C, L, VF 

VoO S, M, C, VF, KD 

Det är möjligt för partierna inom de olika koalitionerna att byta mandat med varandra för att 
säkerställa att vi alltid är fullt antal ledamöter vid beslut. 

Beslutsunderlag 
Henrik Tvarnös underlag. 

Ordförandens förslag till beslut 
Gruppledarna får i uppdrag att komma överens om hur arbetet i nämnder och 
kommunfullmäktige kan bemannas under rådande Coronaläge. 

Yrkanden 
Mikael Loberg (SD) är positiv till förslaget. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Samtliga nämnder rekommenderas att minska antalet ledamöter till 5 fördelat 3 

ledamöter/partier som ska beredas plats, dock ska valresultat och fullmäktiges 
tidigare fördelning mellan partierna eftersträvas. Vid oenighet avgör kommunstyrelse 

Det är möjligt för partierna inom de olika koalitionerna att byta mandat med varandra 

Denna överenskommelse gäller längst till 2020-06-30, därefter får nytt beslut fattas. 
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§ 46 

Reviderad Folhälsopolicy för Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås besluta anta reviderad Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 
som styrdokument för folkhälsoarbetet för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. 

Ärendebeskrivning 

såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, Kommunfullmäktiges mål och andra i 
sammanhanget relevanta dokument. Policyn skall visa på folkhälsoarbetets betydelse för en 
positiv samhällsutveckling i Vetlanda kommun. Den ska också tydliggöra  vikten av 
förvaltningsövergripande samverkan för att sträva mot de övergripande nationella målen. 
Dessa mål handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en jämlik hälsa i hela 
befolkningen och att sluta de potentiellt påverkbara klyftorna i hälsa inom en generation. 

Folkhälsopolicyn skall ange en tydlig riktning för kommunens folkhälsoarbete. Den ska  vara 
tillräckligt specifik för att alla berörda skall känna till inriktningen för arbetet och våra 
prioriterade områden. Samtidigt ska policyn vara tillräckligt generell för att utrymme ges för 
till exempel samverkan inom angränsande områden där synergier inom folkhälsoområdet kan 
förväntas. Policyn ska ge möjlighet att föreslå nytänkande och kreativa arbetssätt för att nå 
resultat inom fokusområdena och att göra justeringar inom fokusområdena om de lokala 
omständigheterna förändras. 

Folkhälsoarbetet innebär planerade och systematiska hälsofrämjande och förebyggande 
insatser som ofta kräver samordning av olika verksamheter, gemensam finansiering, och som 
görs utöver verksamheternas kärnuppdrag. Folkhälsoarbetet utgår ifrån ett hälsofrämjande 
och behovsanpassat perspektiv, stödjer sig på  evidens och beprövad kunskap, samt beaktar 
hälsoekonomiska aspekter vid prioritering, planering och genomförande. Kommunen tar 
ansvar för folkhälsan genom att integrera folkhälsoarbetet i politiska beslut och i ordinarie 
styrning och ledning i den egna organisationen. Folkhälsoarbetet ger goda 
samverkansmöjligheter, vilka förutsätter att involverade aktörer tillsammans tar sitt ansvar. 

Revideringen av den befintliga policyn innebär en uppdatering av vissa källhänvisningar, 
knyter an till Agenda 2030, förtydligar våra sedan tidigare beslutade fokusområden och 
förtydligar det gemensamma ansvaret för folkhälsoarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12. 

Reviderad folkhälsopolicy 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Ärendenr KLF 2020/65 

Vetlanda kommuns folkhälsopolicy ska på ett tydligt sätt knyta an till kommunens arbete med 
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§ 46 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta anta reviderad Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 
som styrdokument för folkhälsoarbetet för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Ärendenr KLF 2020/65 
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§ 47 

Bokslut 2019, Vetlanda kommun och kommunkoncern 

Kommunstyrelsens beslut 
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 
Utvecklingsstrateg Maria Gromer informerar om efterlevnaden av kommunfullmäktiges mål 
medan HR-konsult Marianne Steene informerar om bokslut för personal och ekonomichef 
Andreas Eliasson informerar om bokslutet för ekonomi. 

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. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

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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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. 

Enligt reglerna i kommunallagen ska kommunstyrelsen som ett uttryck för sin uppsiktsplikt i 

beslutade ändamålen och dels ska verksamheten bedömas i förhållande till de kommunala 
befogenheterna som skrivits in i respektive bolagsordning. 

Personalbokslutet redovisas i bilaga. 

Miljöbokslutet redovisas i bilaga 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
Personalbokslut 2019 
Miljöbokslut 2019 

Arbetsutskottets förslag 
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. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

årliga beslut bedöma dels om bolagen bedrivit sin verksamhet i enlighet med de av fullmäktige 

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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§ 48 

Deltagande i sammanträden på distans 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att vid sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga 
nämnder i Vetlanda kommun får deltagande ske på distans, om särskilda skäl föreligger. 

Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor, i enlighet 
med bestämmelser i kommunallagen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Ärendebeskrivning 
Det rådande läget i samhället med Coronavirusets spridning har aktualiserat frågan om 
möjligheten att delta i politiska sammanträden på distans i Vetlanda kommun. 

Av 5 kap. 16 § Kommunallag (2017:725) framgår att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Föreskrifter om detta ska finnas i fullmäktiges 
arbetsordning. 

Av 6 kap. 24 § samma lag framgår sen att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande vid nämndens sammanträde. Föreskrifter om detta ska finnas i nämndens 
reglemente. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att vid sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga 
nämnder i Vetlanda kommun får deltagande ske på distans, om särskilda skäl föreligger. 

Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor, i enlighet 
med bestämmelser i kommunallagen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Ärendenr KLF 2020/115 
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§ 49 

Information om kommunens verksamhet i coronaläget 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Magnus Färjhage informerar om hur arbetet i kommunens verksamheter 
sker under rådande coronaläge. 
Det finns en särskild grupp i kommunen som träffas regelbundet för att ta upp frågor 
relaterade till corona och kommunens ledningsgrupp har haft extra möten med anledning av 
corona. Verksamheterna fungerar i stort och alla insatser genomförs. Bemanningscenter har 
varit engagerade i stor omfattning. 

har som mest 80 procent av barnen varit frånvarande. För närvarande planeras för 
samordning av förskoleverksamheterna. Samtidigt görs översyn för att se vilka barn som har 
föräldrar i samhällsviktiga befattningar och därför behöver förskola om det blir stängning. 

Information är viktigt både internt och externt på hemsidor. Utskick kommer göras till alla 
som är 70+ eftersom de är en viktig grupp att skydda och de använder inte sociala medier i så 
stor utsträckning.  

Kommunen deltar i regionalt och nationellt arbete och konferenser. Fredagar har F-
samverkansgrupp möten där räddningschef Jonas Petri är med för Vetlandas räkning. Det är 
en utmaning för centrala myndigheter att hantera den här situationen. En fråga som 
diskuteras ofta är tillgång på skyddsmaterial. Det är viss brist men inte akut brist så vi 
förväntas klara uppdraget. Farhågorna är i stället att vi måste lämna ifrån oss det material vi 
har. 

Frågor kommer ofta från anställda är om man får veta om någon på arbetsplatsen är smittad 

i tjänst efter att ha varit sjuk och det är när man känner sig frisk i övrigt men kanske har kvar 
lite rethosta. 

Det kommer frågor från leverantörer om betalning i förväg och liknande och då finns det 
ingen generell lösning utan det får göras en bedömning i varje enskilt fall.  

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Ärendenr KLF 2020/122 

I skolan och förskolan har det varit 15-25 procents personalfrånvaro och bland barn i förskolan 

av Corona, och det får man inte då det är en sekretessbelagd uppgift. En enskild kan dock själv 
berätta om sin situation. Smittskyddsläkare har hjälpt till med tolkning om när man kan återgå 
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