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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.15-14.40 

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

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Martina Jansson (S) och Monica Samuelsson (KD) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson och Christina Carlson (§ 32-36). 
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg. 

Utses att justera Lars Brihall (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 32-38 
Kristina Odelberg 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justerare 
Lars Brihall 

Anslag av protokollet 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://13.15-14.40
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§ 32 Dnr KLF 2019/74 

Fastighetsförsäljning – Vetlanda Stensåkra 2:2 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås sälja fastigheten Vetlanda Stensåkra 2:2 Vetlanda, ca 4160 m², 
till Bostadsrättsföreningen Sten Ringen för 1 200 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

Den 18 oktober 2017 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Vetlanda kommun och 
Vesslan Intressenter AB, företrädda av Thomas Bergdahl. Avtalet avsåg ett markområde inom 
del av Stensåkra 2:2, intill Ringvägen i Vetlanda. Bolaget hade intresse av att uppföra bostäder 
med tillhörande biluppställningsplatser. Tekniska kontoret fick därefter uppdraget att utreda 
möjligheten att planlägga området i enlighet med bolagets önskemål. Detaljplanearbetet har 
därefter skett i samarbete. 2018-09-19 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen 
för området. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun säljer del av fastigheten Vetlanda Stensåkra 
2:2, ca 4160 m², till Bostadsrättsföreningen Sten Ringen för 1 200 000 kr. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 33 Dnr KLF 2019/75 

Fastighetsförsäljning – del av Brunnsgård 6:1 
Arbetstutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås sälja del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:1, ca 5200 m², till 
Joakim Karlsson Skog och Mark AB till ett pris av 520 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Joakim Karlsson 
Skog och Mark AB såsom köpare avseende del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:1. 

Köpekontraktet innebär bland annat följande: 

Del av Vetlanda Brunnsgård 6:1, ca 5200 m², överlåts till köparen för en köpeskilling om 
100 kr/m². 

Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun säljer del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 
6:1, ca 5200 m², till Joakim Karlsson Skog och Mark AB till ett pris av 520 000 kr. 

Carina Bardh (M) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 34 Dnr KLF 2019/73 

Reviderad riktlinje för utmärkelsen ”Hedersplats Vetlanda” 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Upprättat förslag till riktlinjer för Hedersplats Vetlanda godkänns med den justeringen att 
”Meddela den eller dem som fått stjärnan” blir en uppgift för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderad riktlinje för Hedersplats Vetlanda föreligger i bilaga. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att det blir kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvar att meddela 
den eller dem som fått stjärnan. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 35 Dnr KLF 2019/62 

Ombudget och förskott mellan 2018 och 2019 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till ombudget med avseende på 
driften, totalt 788 000 kr. Beloppet avser 298 000 kr för Daglig verksamhet och sysselsättning 
inom vård- och omsorgsförvaltningen som bedrivs i resultatenhetsform samt 490 000 kr inom 
kommunledningsförvaltningen för projektet Aktiv matchning mot kommunal anställning som 
fortsätter under 2019. 

Arbetsutskottets beslut 

Beträffande investeringar lämnas ärendet vidare till kommunstyrelsen utan yttrande. 

Tekniska kontoret får uppdraget att se över ordinarie investeringsbudget för 2019 och göra en 
översiktlig bedömning att redovisa för kommunstyrelsen den 6 mars av vad man beräknar 
förbruka av årets budget, även relaterat till den ombudget som begärs. 

Ärendebeskrivning 

En sammanställning över förslag till ombudget och förskott mellan 2018 och 2019 avseende 
såväl drift som investeringar föreligger i bilaga. 

Det kan konstateras att det finns ett relativt stort antal investeringsprojekt som inte är 
slutförda under 2018 och där medel kvarstår. Det finns också ett mindre antal 
investeringsprojekt där investeringar genomförts mot ianspråktagande av budgetmedel i 
förskott från 2019. 

När det gäller ombudget på driftsidan berörs betydligt färre poster. Kommunens verksamhet 
rymmer en resultatenhet Daglig verksamhet och sysselsättning inom 
funktionshinderomsorgen. Vid avstämning av resultatet för 2018 uppvisar enheten ett resultat 
om 298 000 kr vilket föreslås överföras till 2019. 

Under 2018 har projektet Aktiv matchning mot kommunal anställning bedrivits. Här kvarstår 
490 000 kr i budgetmedel som inte förbrukats och dessa föreslås ombudgeteras. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får ett uppdrag att se över den ordinarie 
investeringsbudgeten för 2019 och göra en översiktlig bedömning som ska redovisas för 
kommunstyrelsen den 6 mars av vad man beräknar förbruka av årets budgeterade 
investeringsmedel, relaterat till den ombudget som nu begärs. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 36 Dnr KLF 2018/102 

Nyupplåning av 60 000 000 kr 
Arbetsutskottets beslut 

Kommuninvest antas som långivare för ett nytt lån om 60 000 000 kr. Beloppet ryms inom 
beslutad låneram. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har för närvarande en hög investeringsnivå, vilket innebär att likviditeten påverkas 
negativt. Bakgrunden är att kommunen beslutat att genomföra en större satsning på om- och 
tillbyggnad av inte minst kommunala skolanläggningar. I det tagna budgetbeslutet har 
låneramen anpassats till en ökad upplåning. Hittills har detta inte behövt genomföras då 
investeringarna inte haft den genomförandegrad som planerats, men i nuläget behöver 
likviditeten stärkas och det kommer att ske vid ytterligare tillfällen under året. 

Yrkanden 

Jan Johansson (VF) föreslår att Kommuninvest antas som långivare för det nya lånet på 
60 000 000 kr. 

Lars Brihall (VF) tillstyrker Jan Johanssons förslag. 

Beslutet skickas till: 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 37 Dnr KLF 2019/67 

Verksamhetsberättelse för Konsument Höglandet 2018 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Verksamhetsberättelse 2018 för Konsument Höglandet godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport för Konsument Höglandet 2018 föreligger i bilaga. 

Konsument Höglandet är lokaliserat till Nässjö kommun och är ett samarbete mellan Aneby, 
Eksjö, Tranås, Vetlanda, Vimmerby, Sävsjö och Ydre kommuner samt Nässjö. 

Under 2018 har 1102 ärenden inkommit till konsumentrådgivningen, vilket är en ökning med 
355 ärenden jämfört med året dessförinnan. Anledningen är att man för noggrannare statistik 
och har bättre verksamhetssystem samt att man arbetat mer förebyggande och varit mer 
synlig både internt och externt. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 38 Dnr KLF 2019/39, 2019/53 

Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2018-08-29 
samt 2019-02-04 
Arbetsutskottets beslut 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas ta kontakt med kommundelsrådet 
inom en månad. 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från sammanträde med Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2018-08-29 samt 
2019-02-04 föreligger i bilaga. 

Yrkanden 

Jan Johansson (VF) föreslår att protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas ta 
kontakt med kommundelsrådet inom en månad. Informationen noteras i övrigt till 
protokollet. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 
Njudung Energi AB 
Vård-och omsorgsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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