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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 14.00 till 14.10 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S), 
Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M), Dan Ljungström (C), 
Andreas Elamsson (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), 
Mikael Loberg (SD) och Monica Samuelsson (KD). 

Tjänstgörande ersättare Nils-Erik Olofsson (S) och Tommy Glans (VF) 

Ersättare Aneth Amundsson (S), Glenn Zackrisson (S), Marielle Almquist (C), 
Daniel Berner (C), Claes Sjöberg (VF) och Willis Josefsson (L). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Maria Gromer, Andreas Eliasson och Maria Isacsson. 

Utses att justera Lennart Lööw (S) och Lars Brihall (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 134-137 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Lennart Lööw (S) Lars Brihall (VF) 

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 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Föredragningslista 
§ 134 Yttrande över förslag till beslut om bildande av 

naturreservatet Hällarydskogen i Vetlanda kommun 
2020/283 

§ 135 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§ 136 Meddelanden 2020/22 

§ 137 Delårsbokslut 2020 2020/278 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

         
    

  
            
           

   

 
              

       
     

           
           

            
           

                
               

            
            

      

      

           
          

           
            

       
              

 
  

        

   
            
           

   

~ Vetlanda 

§ 134 

Hällarydskogen i Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun har inte något att erinra om bildande av naturreservat Hällarydskogen 
inklusive skötselplan under förutsättning att god dialog skett med markägare samt 
angränsande markägare. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig över förslag till beslut om 
bildande av naturreservatet Hällarydskogen inklusive skötselplan. Naturvårdshandläggare 
Hanna Karlsson presenterar ärendet. 

Området kring Hällarydskogen är naturskogsartad barr- och lövblandskog med inslag av 
översvämningspåverkad mark och blockrika vattendrag med kvillar och åmader. Större delen 
av naturreservatet berörs av en nyckelbiotop. Trädkontinuitet på fuktig och näringsrik mark 
skapar goda förutsättningar för områdets krävande växter med flera signalarter. Höga 
naturvärden i skogen knutna till död ved och grova träd, främst tall, bidrar till den varierade 
naturen i området och innebär livsmiljöer för ett stort antal arter. I området har strömstare, 
kungsfiskare, tibast och dunmossa noterats och flera skyddsvärda organismer är kopplade till 
vattenmiljöerna så som utter, flodpärlmussla och safsa. Området är också ett attraktivt 
rekreationsområde med promenadstråk och kanotled. 

Syftet med naturreservatet är att: 

- bevara och vårda en naturskogsartad barrblandskog, lövblandskog och tallskog på 
näringsrik mark med dess biologiska mångfald och varierande hydrologi 

- bevara ett blockrikt strömmande vattendrag med åmader och kvillområde 
-

spridningsvägar för bland annat öring och flodpärlmussla 
-

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-06 
Bildande av naturreservatet Hällarydskogen i Vetlanda kommun 2020-09-30 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun har inte något att erinra om bildande av naturreservat Hällarydskogen 
inklusive skötselplan under förutsättning att god dialog skett med markägare samt 
angränsande markägare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Ärendenr KLF 2020/283 

Yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet 

bevara och vårda vattendragets biologiska mångfald, inklusive lämpliga habitat och fria 

ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv i ett tätortsnära naturreservat 
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~ Vetlanda 

§ 134 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Ärendenr KLF 2020/283 
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~ Vetlanda 

§ 135 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-12. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 
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~ Vetlanda 

§ 136 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Revisionsrapport Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning 
KLF 2020/287 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Gislaveds kommun gällande översyn av 
samordningsförbunden i Jönköpings län 
KLF 2020/247 

Protokoll Vetlanda Stadshus AB 2020-10-06 
KLF 2020/112 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Ärendenr KLF 2020/22 
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~ Vetlanda 

§ 137 

Delårsbokslut 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Delårsresultatet per 2020-08-31 uppgår till 109,5 mnkr att jämföra med det beräknade 

förändringen av semesterlöneskulden per 2020-08-31 (28,7 mnkr inklusive sociala avgifter) är 
resultatet 80,8 mnkr. Justeras detta vidare för de extra statsbidrag som periodiserats fram 
över året i enlighet med redovisningsrekommendationer (16,6 mnkr) är det beräknade 
årsresultatet 97,4 mnkr. 

Nämndernas summerade helårsprognos avseende driftbudget per 2020-08-31 visar på ett 
överskott med 20,2 mnkr mot budget. Vård- och omsorgsnämnden har under året fått ett 
ramtillskott med 15 mnkr samtidigt som socialnämnden fått ett tillskott med 10 mnkr, totalt 

ovanstående tillskott är den enda nämnd som uppvisar negativ prognos för helåret 
socialnämnden med -11,3 mnkr. Övriga nämnder redovisar positiva resultat eller i linje med 
budget. Totalt summerat delårsresultat för hela kommunkoncernen uppgår till 139 mnkr. 

Prognoserna för investeringarna under 2020 pekar på en nettoinvesteringsvolym som är cirka 
230,4 mnkr för helåret. 

Vid en sammanvägd bedömning per delårsbokslutet 2020-08-31 har kommunen delvis klarat 
av att uppfylla de verksamhetsmål kommunfullmäktige har ställt upp och detsamma gäller de 
finansiella målen där tre av fyra uppfylls. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2020 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Ärendenr KLF 2020/278 

resultatet för motsvarande period föregående år som uppgick till 48,4 mnkr. Bortser man från 

25 mnkr. Grunden till dessa tillskott är de utökade statsbidrag som skjutits till under året. Efter 
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