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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.55 

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

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Martina Jansson (S) 

Övriga deltagare Terese Ekbladh (§ 151), Elinborg Kristinsdóttir Karlsson (§ 151), 
Magnus Färjhage, Christina Carlson, Andreas Eliasson, Katarina Hjalmar 
(§ 153-158), Gunnar Elmeke (§ 151-152) och Maria Isacsson. 

Utses att justera Carina Bardh 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 150-158 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Carina Bardh 

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 
2020-09-28 

Föredragningslista 
§ 150 Ansökan om utvidgat serveringstillstånd 

§ 151 Personalstatistik 2020 

§ 152 Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram 
2021-2035 för Jönköpings län 

§ 153 Bokslutsprognos per augusti 2020 

§ 154 Mål och budget 2021-2023 samt investeringsbudget 
2021-2025 

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

§ 156 Budget 2021 samt verksamhetsplan 2022-2023 för 
Höglandsförbundet 

§ 157 Sammanträdesdagar 2021 

§ 158 Delårsuppföljning kommunstyrelsens mål 2020 

02-2020-00036 

2020/175 

2020/79 

2020/263 

2020/168 

2020/253 

2020/182 

2020/257 

2020/266 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 150 

Ansökan om utvidgat serveringstillstånd 

Arbetsutskottets beslut 
Lenanda AB, org.nr 559258-4048 beviljas stadigvarande tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen 
(SFS 2010:1622) att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker året runt 
till allmänheten på serveringsställe Ramkvilla Värdshus i Ramkvilla med serveringstiden 
11:00-22:00. 

Ärendebeskrivning 
Lenanda AB, org.nr 559258–4048, nedan kallat Bolaget, beviljades den 7 juli 2020 årligen 
återkommande tillstånd under perioden 1 maj till 30 september att servera spritdrycker, 
starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på serveringsställe Ramkvilla 
Värdshus i Ramkvilla med serveringstiden 11:00-23:00. 

Bolaget ansöker nu hos kommunsstyrelen om en utökning av befintligt säsongstillstånd att 
istället gälla året runt. Befintlig serveringstid 11:00-23:00 under perioden maj till september 
önskar Bolaget ändra till 11:00 -22:00 året runt, då de inte är i behov av senare serveringstid. 

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-09-22 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Lenanda AB, org.nr 559258-4048 beviljas stadigvarande tillstånd 
enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att servera spritdrycker, starköl, vin och andra 
jästa alkoholdrycker året runt till allmänheten på serveringsställe Ramkvilla Värdshus i 
Ramkvilla med serveringstiden 11:00-22:00. 

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

Beslutet skickas till 
Alkholhandläggare 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

Ärendenr AlkT 02-2020-00036 
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~ Vetlanda 

§ 151 

Personalstatistik 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har i tidigare beslut beställt diverse personalstatistik från HR-kontoret att 
redovisas regelbundet till arbetsutskottet. Följande statistik föreligger i bilaga: 

Rehab, arbetsskador och tillbud 
Sjuklönekostnader dag 1-14 per förvaltning 
Långtidsfriska 
Sjukfrånvaro 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

Ärendenr KLF 2020/175 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

§ 152 Ärendenr KLF 2020/79 

Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för 
Jönköpings län 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

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. Förslag på remissvar redovisas av teknisk chef Gunnar Elmeke. 

Beslutsunderlag 
Förslag på remissvar 2020-09-24 
Förslag till trafikförsörjningsprogram 2021-2035 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 153 

Bokslutsprognos per augusti 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättad bokslutsprognos per augusti 2020 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En ny skatteprognos från augusti visar på en oerhört 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. 

Beslutsunderlag 
Bokslutsprognos per augusti 2020 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

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 

§ 154 

Mål och budget 2021-2023 samt investeringsbudget 2021-2025 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Majoritetens förslag på mål och budget 2021-2023 samt investeringsbudget 2021-2025 för 
Vetlanda kommun redovisas. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

Ärendenr KLF 2020/168 
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~ Vetlanda 

§ 155 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

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 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

§ 156 Ärendenr KLF 2020/182 

Budget 2021 samt verksamhetsplan 2022-2023 för 
Höglandsförbundet 

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

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 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 157 

Sammanträdesdagar 2021 

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

Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar 2021 för 
kommunfullmäktige. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

Ärendenr KLF 2020/257 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

§ 158 Ärendenr KLF 2020/266 

Delårsuppföljning kommunstyrelsens mål 2020 

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

Ärendebeskrivning 
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 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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