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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 14.00 till 17.22 
Ajournering kl. 15.05-15.15 och 16.22-16.28 

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), 
Lola Frödeberg (VF), Mikael Loberg (SD) och Monica Samuelsson (KD). 

Tjänstgörande ersättare Carina Strömbäck (S) 

Ersättare Nils-Erik Olofsson (S), Daniel Berner (C) kl. 14.00-16.13 (§ 120-124), 
Tommy Glans (VF), Claes Sjöberg (VF), Hans Svensson (KD) och 
Willis Josefsson (L). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlson, Elin Bexell § 120, 
Selma Glamocanin (praktikant) § 120-121, Maria Gromer § 120-131, 
Gunnar Elmeke § 120-123, Marcus Tingvall § 120-121, Patrik Styrbjörn 
§ 120-121, Carl-Johan Steifeldt § 120-121, Pär-Olof Högstedt § 122-123 och 
Maria Isacsson. 

Utses att justera Martina Jansson (S) och Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 120-133 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Martina Jansson Jan Johansson 

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 

https://14.00-16.13
https://16.22-16.28
https://15.05-15.15
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Föredragningslista 
§ 120 Information om landsbygdsveckan 2020/277 

§ 121 Tertialrapport från bolagen 2020/148 

§ 122 Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram 
2021-2035 för Jönköpings län 

2020/79 

§ 123 Föreläggande gällande underhåll och ventilation, 
Stocken 7 

2020/249 

§ 124 Bokslutsprognos per augusti 2020 2020/263 

§ 125 Budget 2021 samt verksamhetsplan 2022-2023 för 
Höglandsförbundet 

2020/182 

§ 126 Delårsuppföljning kommunstyrelsens mål 2020 2020/266 

§ 127 Redovisning av intern kontroll 2019 - barn- och 
utbildningsnämnden 

2020/243 

§ 128 Redovisning av intern kontroll 2019 - miljö- och 
byggnämnden 

2020/240 

§ 129 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§ 130 Meddelanden 2020/22 

§ 131 Mål & Budget 2021 – 2023 inklusive vision samt 
investeringsplan 2021-2025 

2020/168 

§ 132 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

2020/253 

§ 133 Sammanträdesdagar 2021 2020/257 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

   

  
    

 
      

             
           

            
         

          
      

         

~ Vetlanda 

§ 120 

Information om landsbygdsveckan 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Projektledare Elin Bexell informerar om landsbygdsveckan. 

Landsbygdsveckan ägde rum 14 till 20 september och har fokuserat på gröna näringar, 
byggnadsvård och natur- och kulturmiljöer. Ett flertal aktiviteter anordnades under veckan, 
bland annat skola på gården, föreläsning om byggnadsvård, korandet av årets landsbygdsbo, 
musikkväll, afternoon tea, vandring med friluftsfrämjandet samt cykelrunda. 

Arbetet med landsbygdsutvecklingen fortsätter med olika projekt, nätverksträffar för lokala 
matproducenter, utställning tillsammans med Hushållningssällskapet, boendeinventering, 
inspirationsföreläsningar, workshop om renovering av äldre hus, temadagar m.m. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/277 
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~ Vetlanda 

§ 121 

Tertialrapport från bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisning av tertialrapport från bolagen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Njudung Energi AB 

VD Marcus Tingvall och ekonomichef Carl-Johan Steifeldt redovisar tertialrapporten och 
nämner därvid bland annat följande: 

Resultatprognosen för helåret för de tre bolagen i Vetlanda uppgår till 31,5 mnkr att jämföra 
med en resultatbudget på 32 mnkr. Inom verksamheterna kopplat till energi är utmaningarna 
betydande på grund av den varma inledningen av året. Volymerna inom fjärrvärme är hittills i 
år ca 5% lägre än förra året. Elkraftproduktionen får en negativ resultatpåverkan på grund av 
de låga elpriserna som har varit under året. Elpriserna har stabiliserats något men fortfarande 
på en låg nivå. Affärsområdet verksamhetsavfall bedöms få ett högre resultat än budgeterat. 
Njudung Energi Sävsjö AB bedöms uppnå ett rörelseresultat på 7,7 mnkr att jämföra med 
budget på 7,6 mnkr. Hittills har investeringar genomförts för 50,5 mnkr i Vetlanda och 14,6 i 
Sävsjö. Största investeringarna har utförts inom VA och Bredband. Ett flertal förändringar har 
gjorts i organisationen och ett flertal nya personer har kommit in i ledande ställning. Ny VD 
sedan mitten av juni, ny VA-chef sedan mitten av juni och ny ekonomichef sedan början av 
augusti. Dessutom har chefen för Affärsstöd valt att avsluta sin tjänst, vilket gör att det pågår 
en organisationsförändring. Den pågående pandemin har hittills inte påverkat 
kärnverksamheten på något radikalt sätt. Sjuk/vab-frånvaron har under vissa perioder varit 
något förhöjd 

Witalabostäder AB 

VD Patrik Styrbjörn inleder med att understryka att verksamheten ska drivas med 
affärsmässiga principer men med ett samhällsansvar. Bolaget arbetar med att ta fram en 
investerings- och underhållsplan. Vakansgraden är fortsatt låg i bolaget. Resultatet för 
perioden är +5 018 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 4 129 tkr. 
Prognosen för 2020 beräknas ge ett resultat om +4 677 tkr med en positiv avvikelse mot 
budget på 3 344 tkr. Noterbart är att sjukfrånvaron varit låg trots pågående pandemi. 

AB Vetlanda Industrilokaler 

VD Patrik Styrbjörn redovisar pågående verksamheter, projekt och investeringar och nämner 
bland annat utbyggnad av Stensåkra Charkuteri ABs lokaler på Tomasängen och att nytt 

Resultatet för perioden är +932 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 
305 tkr. Prognosen 2020 ger ett resultat på +1 025 tkr vilket är en negativ avvikelse mot 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/148 

hyresavtal är tecknat med Schenker Åkeri AB och att delar av deras lokaler kommer renoveras. 
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~ Vetlanda 

§ 121 

budget med -238 tkr. Coronakrisen har påverkat hyresgästerna i olika omfattning och några 
har full beläggning i verksamheten medan andra har fått dra ned på verksamheten. 

Ekonomiskt har hyrorna för bolagets fastigheter blivit inbetalda av hyresgästerna och endast 
två överenskommelser om förskottsbetalning i form av månadshyra istället för kvartalshyra 
finns upprättade. 

Ajournering 15.05-15.15 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/148 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

§ 122 Ärendenr KLF 2020/79 

Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för 
Jönköpings län 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslaget remissvar gällande regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för 
Jönköpings län godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som började gälla 
den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar 
för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva mål och inriktning för all regional 
kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns 
som till störst del består av vardagsresande. Detta eftersom dagens regioner inte alltid slutar 
vid länsgränsen utan kan bestå av större arbetsmarknadsregioner där människor dagligen 
pendlar över länsgränser. 

Vetlanda kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till 
trafikförsörjningsprogram. Teknisk chef Gunnar Elmeke svarar på ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 
Remissvar 2020-10-01 
Förslag till trafikförsörjningsprogram 2021-2035 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), 
Monica Samuelsson (KD), Andreas Elamsson (C), Mikael Loberg (SD) och Lars Brihall (VF) 
tillstyrker upprättat förslag på remissvar. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 123 

Föreläggande gällande underhåll och ventilation, Stocken 7 

Kommunstyrelsens beslut 
Mark- och exploateringschefen ges uppdraget att sälja hela eller delar av fastigheten 
Stocken 7. 

Ärendebeskrivning 

den 1 september 2020: 

-
3C, 3D och 3F. 

-
som inte besiktigats eller inte är godkända. 

Fastigheten Stocken 7, gamla tändsticksfabriken ”Stickan”, består av flera lokalytor som hyrs 
ut till föreningar och företag. Lokalerna är gamla och slitna och kräver nu ett stort underhåll. 
Det största problemet är ventilationen som är utdömd. Görs inga åtgärder eller visar på 
planerade åtgärder så kommer myndigheten att förbjuda användning av lokalerna redan 
under innevarande år. 

Att bara åtgärda ventilation och absolut nödvändigt underhåll i och på fastigheterna kommer 
kosta uppskattningsvis 10 000 tkr. Hyresintäkterna från företagen och föreningarna i 
Stocken 7 täcker inte längre de löpande kostnaderna. Hyran är satt efter den standard som 
lokalerna håller. 

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 44/20 
Tjänsteskrivelse 2020-08-10 
Tjänsteskrivelse, Svar angående förläggande av underhåll och ventilation på fastigheten 
Stocken 7 Dnr MB- 2019-871 
Miljö- och byggnämnden § 155/20 

Arbetsutskottets förslag 

fastigheten Stocken 7. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/249 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2020-06-30 att förelägga tekniska nämnden att senast 

Redovisa en åtgärdsplan för underhåll av byggnaderna med adress Fabriksgatan 3 BB, 

Redovisa en tidsatt handlingsplan för åtgärdande av fastighetens ventilationssystem 

Kommunstyrelsen ger uppdraget till mark- och exploateringschefen att sälja hela eller delar av 
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~ Vetlanda 

§ 123 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), 
Mikael Loberg (SD) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/249 
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~ Vetlanda 

§ 124 

Bokslutsprognos per augusti 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättad bokslutsprognos per augusti 2020 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En ny skatteprognos från augusti visar på en stark förbättring av skatteintäkterna. Dels visar 
slutavräkningen för 2019 nu på en förbättring med ca 8 mnkr, dels visar den preliminära 
slutavräkningen för 2020 på en förbättring med hela 26 mnkr. Även om denna förändring har 
skett så är skatteintäkterna fortfarande cirka 26 mnkr lägre än budgeterat. 

Det som gör att prognosen i sin helhet ändå är oerhört positiv är summan av alla nytillkomna 
statsbidrag i olika former som tillskjutits på grund av Corona. Cirka 50 mnkr har tillförts i form 
av olika generella statsbidrag vilket är +8 mnkr högre än tidigare prognos. I kompensation för 
ett minskat skatteunderlag 2019 efter införandet av periodiseringsmöjlighet erhåller 

utifrån att alla sjuklöner inte är/varit Coronarelaterade, här är förändringen mot föregående 
prognos -3 mnkr. Utöver detta har pensionskostnaderna på grund av felaktiga underlag 
minskat med cirka 6 mnkr för 2020 vilket även detta förbättrar resultatet. Detta fanns inte 
med i tidigare lagda prognoser. 

Nämnderna visar tillsammans på ett positivt beräknat resultat på 20 mnkr, förutom 
socialnämnden vars nettokostnad pekar på 113,7 mnkr, 11,3 mnkr mer än budgetramen på 
102,5 mnkr som ändå förstärkts med 10 mnkr under året. Socialnämndens negativa prognos 
är i hög grad relaterad till effekter av Corona. 

Det totala beräknade årsresultatet uppgår till 95,5 mnkr och beräknad investeringsvolym till 
230 mnkr. 

Ekonomichef Andreas Eliasson och ekonom Christina Carlson redovisar bokslutsprognosen. 

Beslutsunderlag 
Bokslutsprognos per augusti 2020 

Arbetsutskottets förslag 
Upprättad bokslutsprognos per augusti 2020 läggs till handlingarna. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/263 

kommunen cirka 5 mnkr i bidrag vilket är en minskning med -9 mnkr från föregående prognos. 
All erhållen/beräknad ersättning för sjuklöner (11 mnkr) har också lagts till finansförvaltningen 
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~ Vetlanda 

§ 124 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Förvaltningschefer 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/263 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

§ 125 Ärendenr KLF 2020/182 

Budget 2021 samt verksamhetsplan 2022-2023 för 
Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsens beslut 
Budget och verksamhetsplan för Höglandsförbundet för perioden 2021-2023 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunförbundets direktion har fattat beslut om att anta budget och verksamhetsplan för 
2021-2023 och överlämnar dessa för godkännande hos medlemskommunerna. 

Enligt budgetdirektiv budgeterar Höglandsförbundet med ett resultat om 1 108 tkr för år 2021 
vilket i princip innebär 1% av förbundets omsättning. Investeringsvolymen budgeteras till 
10 000 tkr under år 2021 vilket innebär att målet om självfinansiering uppnås. 

Förslaget till budget har varit på samråd i medlemskommunerna men där har inga synpunkter 
på budgetförslaget framkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-20 
Budget 2021 samt verksamhetsplan 2022-2023 
Höglandsförbundet § 26/20 och 27/20 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna budget och verksamhetsplan för 
Höglandsförbundet för perioden 2021-2023. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

§ 126 Ärendenr KLF 2020/266 

Delårsuppföljning kommunstyrelsens mål 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Delårsuppföljning av kommunstyrelsens mål 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsstrateg Maria Gromer presenterar delårsuppföljningen av kommunstyrelsens mål. 

Verksamhetsåret 2020 är det första året med den politiska ledningens målprogram. För 2020 
gäller 4 övergripande fullmäktigemål inom 3 olika sektorer/riktningar för kommunens 
verksamhet. Dessa sektorer/riktningar berör alla nämnderna i stor utsträckning. På 
nämndsnivå har sedan nämndspecifika mål utformats som har koppling till fullmäktiges mål. 
Verksamheterna utformar sedan även egna mål enligt samma principer. 

De tre riktningarna mot år 2030 är: 

- Den attraktiva kommunen 
- Den hållbart växande kommunen 
- Den nytänkande kommunen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-23 
Delårsuppföljning kommunstyrelsens mål 2020 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna framtagen delårsuppföljning av kommunstyrelsens mål 
2020. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 127 

Redovisning av intern kontroll 2019 - barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättad redovisning av intern kontroll 2019 för barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2019 för barn- och utbildningsnämnden föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 35/20 

Arbetsutskottets förslag 
Upprättad redovisning av intern kontroll 2019 för barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/243 
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~ Vetlanda 

§ 128 

Redovisning av intern kontroll 2019 - miljö- och byggnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättad redovisning av intern kontroll 2019 för miljö- och byggnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2019 för miljö- och byggnämnden föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden § 6/20 

Förslag till beslut 
Upprättad redovisning av intern kontroll 2019 för miljö- och byggnämnden godkänns. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/240 
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~ Vetlanda 

§ 129 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-21 och 2020-09-28. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr 
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~ Vetlanda 

§ 130 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

a) Tillstånd till åtgärder på dörr till Skedes kyrkas sakristia 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2020/259 

b) Protokoll från kommunala rådet för funktionshindrade 2020-08-26 
KLF 2020/262 

c) Tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för vindkraft på fastigheten 
Stora Moshult 1:12 i Vetlanda kommun 
Länsstyrelsen i Östergötland 
KLF 2015/262 

d) 
underhåll och samordning av gator och VA-ledningar/anläggningar 
KLF 2020/161 

e) Styrelseprotokoll från Njudung Energi Vetlanda 2020-06-22 
KLF 2020/261 

f) Protokoll från Höglandets samordningsförbund 2020-09-03 
KLF 2020/45 

Ajournering 16.22-16.28 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/22 

Yttrande från tekniska nämnden gällande revisionsrapport Granskning av kommunens 

16
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~ Vetlanda 

§ 131 

Mål och budget 2021 - 2023 inklusive vision samt 
investeringsplan 2021 - 2025 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna och besluta enligt följande förslag till 
Mål och budget 2021 - 2023 inklusive vision samt investeringsplan 2021 - 2025: 

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision. 

2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen. 

3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2021 enligt bilagt 
förslag, externa nettokostnader 1 635 500 tkr. 

4. 

5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2021 till 22,01 %. 

6. Låneram för 2021 uppgår till 150 miljoner kronor vartill kommer lån som 
omsätts/konverteras. 

7. Investeringsbudget 2021 - 2025 enligt bilagd sammanställning. För år 2021 uppgår 
investeringsvolymen till 194 681 tkr. 

8. 
eventuella avgifts-/taxeförändringar. 

9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2021 till 33 151 tkr. 
Anslaget kan komma att justeras efter Nässjö kommuns motsvarande budgetbeslut. 

10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2021 till 2 929 tkr. 

11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2021 en budgetram uppgående till 1 160 tkr. 

12. 
omställningsåtgärder inför kommande år som medför kostnader under 2021. 

13. Borgensavgift för koncernens bolag bibehålls på nivån 0,4%. 

14. Inriktningen att Njudung Energi Vetlanda AB fortsatt skall arbeta med bredbands-
utbyggnad i icke-kommersiella områden i nivån 2 mnkr/år bibehålls. 

15. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad. 

Protokollsanteckning 
Monica Samuelsson (KD) lämnar in följande protokollsanteckning: 
Det är viktigt att barnens förskolor och skolor speglar samhället i stort. Att svenskfödda barn 
och ungdomar får möjlighet att, i det dagliga, lära känna barn och unga som kommit hit från 

upp här i landet och som har svenska som modersmål. Detta gör entrén in i det svenska 
samhället enklare och bidrar till ökad förståelse människor emellan. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/168 

Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2020 respektive 2021 är klara. 

Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina 

Till kommunstyrelsen tillförs ett utrymme om 5 300 tkr att användas för att möjliggöra 

andra delar av världen, liksom de i sin tur får möjlighet att lära känna barn och unga som vuxit 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

§ 131 Ärendenr KLF 2020/168 

Jan Johanssons (VF) lämnar in följande protokollsanteckning: 
Ytterligare besparing VF-förslag: Som en följd av slopandet av förskolan vid Mela försvinner 
även de förändringsåtgärder som skulle krävts vid ett uppförande. Enligt tekniska kontorets 
beräkning, daterad år 2018 , skulle för nödvändiga trafikmiljöåtgärder på Melavägen krävas 
minst 1 milj kr extra. Därtill kommer ännu ej kostnadsberäknade markplaneringsåtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Andreas Eliasson presenterar förslag till mål och budget 2021-2023 inklusive 
vision samt investeringsplan 2021-2025. Beträffande driftramar, prioritering inom 
driftramarna, investeringsplan och finansieringsbudget finns såväl majoritetens som 
Vetlanda Framåtandas förslag redovisat. 

Beslutsunderlag 

Mål och Budget 2021 - 2023 inklusive vision samt investeringsplan 2021 - 2025 

Yrkanden 
Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till majoritetens förslag med följande tillägg/förändringar: 

- att ytterligare sparkrav på 1 miljon kronor läggs på den centrala administrationen inom 
kommunstyrelsens verksamheter. 

- att denna miljon tillförs vård- och omsorgsnämnden som utökning av ram, bredvid de 
riktade statsbidragen på 13 miljoner kronor. 

- att etableringen av nya förskolor, bland annat den i södra centralorten, tar hänsyn till 
kommunens utmaningar inom integrationen. 

Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Lennart Lööw (S) och Carina Bardh (M) yrkar bifall till 
majoritetens budgetförslag. 

Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) yrkar bifall till Vetlanda Framåtandas 
budgetförslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som kommunstyrelsen godkänner. 

Ordföranden ställer proposition på Monica Samuelssons förslag, Vetlanda Framåtandas 
förslag samt majoritetens förslag. Han finner att kommunstyrelsens beslutar tillstyrka 
majoritetens förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 131 

Omröstnings begärs 

Ordföranden meddelar att majoritetens förslag är huvudförslag och att Monica Samuelssons 
förslag och Vetlanda Framåtandas förslag först ställs mot varandra för att utse motförslag. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Omröstning 1 

Ja-röst för Vetlanda Framåtandas förslag. 
Nej-röst för Monica Samuelssons förslag. 

Omröstning 2 

Ja-röst för majoritetens förslag. 
Nej-röst för Vetlanda Framåtandas förslag. 

Omröstningsresultat 
Omröstning 1 

Med 4 ja-röster mot 1 nej-röst samt 8 nedlagda röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka 
Vetlanda Framåtandas budgetförslag. 

Omröstning 2 

Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 nedlagd röst beslutar kommunstyrelsen tillstyrka 
majoritetens budgetförslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/168 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

§ 131 Ärendenr KLF 2020/168 

Omröstning 1 Omröstning 2 

Ledamöter Ja Nej Nedlagd Ja Nej Nedlagd 

Henrik Tvarnö (S) x x 

Martina Jansson (S) x x 

Lennart Lööw (S) x x 

Carina Strömbäck (S) x x 

Carina Bardh (M) x x 

Anders Bengtsson (M) x x 

Dan Ljungström (C) x x 

Andreas Elamsson (C) x x 

Jan Johansson (VF) x x 

Lars Brihall (VF) x x 

Lola Frödeberg (VF) x x 

Mikael Loberg (SD) x x 

Monica Samuelsson x x 
(KD) 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

        
   

    
            

               
      

           
            

          

 
             

              
          

           
                 

             
               

            

            
                  

          
              

        

 
  

  
            

               
      

           
            

          

~ Vetlanda 

---------------------------------

§ 132 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Det förlagslån som Vetlanda kommun lämnat till Kommuninvest Ekonomisk förening om 
4 700 000 kronor som kommer att återbetalas under september 2020, används för att öka 
kapitalinsatsen i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Kommunstyrelsen ges befogenhet att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 
Ekonomisk förening under åren 2021-2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 kronor per invånare baserat på invånarantalet 26 647. 

Ärendebeskrivning 
På grund av ändrat regelverk kommer det av Vetlanda kommun till Kommuninvest Ekonomisk 
förening givna förlagslånet att återbetalas i september 2020. Lånet uppgår till 4 700 000 
kronor och föreslås användas till att öka kapitalinsatsen i föreningen. 

Vid Kommuninvest Ekonomisk förenings föreningsstämma 2020 beslutades om en ändring av 
stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen, i form av en obligatorisk insats, ska gälla för 
samtliga medlemskommuner. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och ska vara uppnådd vid utgången av 2024. Ökningen är kopplad till en årlig 
trappa där kraven på ökad insats ökar successivt under de kommande åren. 

För Vetlanda kommuns del innebär beslutet att medlemsinsatsen höjs från nuvarande 

ungefär hälften finansieras via återbetalningen av ovan nämnda förlagslån. Inbetalningarna 
kommer ej få resultatpåverkan då det enbart handlar om byte av tillgångsslag, från likvida 
medel till finansiell tillgång i form av andelskapital. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-16 

Arbetsutskottets förslag 
Det förlagslån som Vetlanda kommun lämnat till Kommuninvest Ekonomisk förening om 
4 700 000 kronor som kommer att återbetalas under september 2020, används för att öka 
kapitalinsatsen i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Kommunstyrelsen ges befogenhet att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 
Ekonomisk förening under åren 2021-2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 kronor per invånare baserat på invånarantalet 26 647. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/253 

23 982 300 kronor till 34 641 100 kronor. Ökningen, som uppgår till cirka 10,7 miljoner, kan till 
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~ Vetlanda 

§ 133 

Sammanträdesdagar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar 2021 för 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
arbetsutskottet föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar 2021 för 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar 2021 för 
kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Sammanträdeskalender 
Vetlanda.se 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-07 

Ärendenr KLF 2020/257 
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