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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.06 

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

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Monica Samuelsson (KD) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlson,
Emma Isaksson (§ 58-61), Jan-Åke Johansson (§ 58-61), Leif Henriksson 
(§ 58-59), Angelica Wilhelmsson Ek och Maria Isacsson. 

Utses att justera Dan Ljungström (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 58-63 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Dan Ljungström 

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 
2020-04-06 

Föredragningslista 
§ 58 Redovisning av intern kontroll 2019 - 

kommunledningsförvaltningen 
2020/54 

§ 59 Plan för intern kontroll 2020 - 
kommunledningsförvaltningen 

2020/55 

§ 60 Försäljning av aktier i Smålands turism AB 2020/104 

§ 61 Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda 2018/100 

§ 62 Kurser och konferenser 2020/99 

§ 63 Tilläggsbudget 2020, vård- och omsorgsnämnden samt 
socialnämnden 

2020/129 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

~ Vetlanda 

§ 58 

Redovisning av intern kontroll 2019 - 
kommunledningsförvaltningen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisning av intern kontroll 2019 för kommunledningsförvaltningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll för kommunledningsförvaltningen föreligger i bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Ärendenr KLF 2020/54 
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~ Vetlanda 

§ 59 

Plan för intern kontroll 2020 - kommunledningsförvaltningen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Plan för intern kontroll 2020 för kommunledningsförvaltningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Plan för intern kontroll 2020 för kommunledningsförvaltningen föreligger i bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Ärendenr KLF 2020/55 
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~ Vetlanda 

§ 60 

Försäljning av aktier i Smålands turism AB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun säljer sitt aktieinnehav i Smålands turism AB till Region Jönköpings län. 
Aktierna säljs till sitt nominella värde. Ett samverkansavtal upprättas mellan regionens 
kommuner och Smålands Turism AB. Detta beslut gäller under förutsättning att likartat beslut 
fattas, i god tid före bolagsstämman 2020-06-03, i samtliga kommuner i Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning 
I juni 2019 initierade ägarna till Smålands Turism AB en arbetsgrupp som fick i uppdrag att 

dag äger regionen 50 procent av aktierna i bolaget, medan kommunerna äger övriga 50 
procent. Under våren 2020 ska ett samarbetsavtal mellan regionens kommuner och bolaget 
arbetas fram. Avtalet ska reglera formerna för framtida samverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-20. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Ärendenr KLF 2020/104 

utreda förutsättningarna för en försäljning av kommunernas aktier till Region Jönköpings län. I 

5



 

 

 

 

  

 
 

~ Vetlanda 

§ 61 

Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Granskning ska ske avseende detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen. 

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan, behovet av en strategisk 
miljöbedömning föreligger därmed inte 

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

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder med blandad 
bebyggelse i form av radhus, kedjehus samt fristående enbostadshus intill Norrgårdens 
rekreationsområde. Planområdet ligger cirka 1,5 km norr om Vetlanda centrum. Området 
gränsar i norr till villabebyggelse på Mellangårdsvägen och öster om ett rekreationsområde. 

Planen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Ett planförslag som upprättades den 11 nov 2019 och ställdes ut för samråd den 2 dec 2019 
till och med den 13 jan 2020 föreslås härmed godkännas inför granskning. Granskning 
förväntas ske mellan den 8 april 2020 till och med den 29 april 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-12 
Plankarta 2019-03-23 
Planbeskrivning 2020-03-20 
Samrådsredogörelse 2020-01-20 
Fastighetsförteckning 2020-03-17 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Ärendenr KLF 2018/100 
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~ Vetlanda 

§ 62 

Kurser och konferenser 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till en webbsänd remisskonferens gällande 
Kommunutredningen ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” 
(SOU 2020:8). Inbjudan föreligger i bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Ärendenr KLF 2020/99 
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~ Vetlanda 

§ 63 

Tilläggsbudget 2020, vård- och omsorgs-nämnden samt 
socialnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av rådande pandemiläge tilldela vård- och 
omsorgsnämnden en tilläggsbudget om 15 mnkr samt att med samma motivering tilldela 
socialnämnden en tilläggsbudget om 10 mnkr. 

I väntan på slutligt riksdagsbeslut om att Sveriges kommuner och regioner tillskjuts 
20 miljarder extra under 2020 finansieras tilläggsbudgeten över resultatet. När detta beslut 
tagits finansieras åtgärden med det överskott som uppstår inom generella statsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden är de två nämnder inom Vetlanda kommun 
som för närvarande har de största ekonomiska utmaningarna i form av negativa 
budgetavvikelser i upprättade prognoser. Båda nämnderna har att arbeta med denna fråga 
under det löpande året. Inom de verksamheter som bedrivs av Vetlanda kommun bedöms 
socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden vara de som påverkas mest av den rådande 
Corona-pandemin varför arbetet med de negativa prognosavvikelserna till del har fått läggas 
åt sidan. För att bättre klara de ekonomiska konsekvenserna av pandemin tillskjuts de båda 
nämnderna ett budgettillskott om 10 respektive 15 miljoner kronor. 

Merkostnader för nämnderna kommer dessutom att uppstå bland annat i form av ökade 
vikariekostnader, högre kostnader för materialinköp och ett ökat behov av försörjningsstöd. 

Från regeringen har det aviserats om ett kraftigt ökat stöd till Sveriges kommuner och 
regioner för att möta situationen och ett förslag finns nu framme där Vetlanda kommun 
tilldelas ytterligare 27,9 mnkr utöver de 13,9 mnkr som tidigare aviserats och till del beslutats 
om av Riksdagen. I väntan på slutligt beslut finansieras tilläggsbudgeten över resultatet, vilket 
innebär att budgeterat resultat tillfälligt sänks med motsvarande belopp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Ärendenr KLF 2020/129 
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~ Vetlanda 

§ 63 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av rådande 
pandemiläge tilldela vård- och omsorgsnämnden en tilläggsbudget om 15 mnkr samt att med 
samma motivering tilldela socialnämnden en tilläggsbudget om 10 mnkr. 

I väntan på slutligt riksdagsbeslut om att Sveriges kommuner och regioner tillskjuts 
20 miljarder extra under 2020 finansieras tilläggsbudgeten över resultatet. När detta beslut 
tagits finansieras åtgärden med det överskott som uppstår inom generella statsbidrag. 

Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF)tillstyrker 
Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Ärendenr KLF 2020/129 
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