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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

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) och Monica Samuelsson (KD) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage och Maria Isacsson. 
Distansdeltagare: Andreas Eliasson, Mikael Wirebrandt (§ 178),
Anneli Jönsson (§ 178-179), Ove Karlsson (§ 178-180), Joakim Öhman 
(§ 178-188), Hanna Karlsson (§ 178-181) och Gunnar Elmeke (§ 188). 

Utses att justera Carina Bardh (M) 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 178-196 
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 
2020-11-23 

Föredragningslista 
§ 178 Vetlanda Arena 2020/327 

§ 179 Utredning av gemensamt kontaktcenter i Sävsjö och 
Vetlanda 

2020/74 

§ 180 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker 

§ 181 Yttrande över bildande av naturreservatet 
Holsbybrunns åsbarrskog 

2020/317 

§ 182 Yttrande över inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 
alt. 2022-2037 

2020/325 

§ 183 Revidering av registreringsavgift och kontrollantarvode 
för lotterier 

2020/322 

§ 184 Tidplan för ekonomiarbetet 2021 2020/279 

§ 185 Prognos per oktober 2020 2020/323 

§ 186 Kommunstyrelsens budget 2020/168 

§ 187 Mål och budget 2021-2023, justering av rambeslut 2020/168 

§ 188 Begäran om investeringsmedel för etablering av 
centrala elevhälsan och särskild undervisningsgrupp vid 
Tomaslundsskolan 

2020/334 

§ 189 Disposition av plus- och bankgiroärenden samt 
postärenden 2021 

2020/319 

§ 190 Firmatecknare 2021 2020/320 

§ 191 Fördelning av partistödet 2021 2020/321 

§ 192 Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens 
samlade ekonomistyrning 

2020/287 

§ 193 Övertagandeavtal - Kretslopp Sydost 2019/429 

§ 194 Taxor för renhållning 2021 2020/333 

§ 195 Protokoll kommundelsråd Korsberga 2020-02-26 och 
2020-09-30 

2020/311 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

§ 196 Protokoll Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2020/312 
2020-10-19 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

       

    
            

           
           

           

 
             

            
             

             
        

         

 
  

  

 
              

        

~ Vetlanda 

§ 178 

Vetlanda Arena AB - anstånd med amortering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge anstånd med amortering för de kommande två kvartalen 
(2020Q4 och 2021Q1) för bolaget Vetlanda Arena. Om förutsättningarna är oförändrade 
under våren kan ett beslut rörande 2021Q2 komma att behöva tas. 

Konsekvensen är att betalningsplanen förskjuts framåt med två (alternativt tre) kvartal. 

Ärendebeskrivning 
Bolaget Vetlanda Arena AB har inkommit med skrivelse där man utifrån den rådande 
situationen med kraftigt försämrad beläggning av bokade tider beroende på Covid-19 önskar 
få skjuta fram amorteringarna för kommande två kvartal (2020Q4 och 2021Q1). Om läget 
fortsatt är lika under våren kan behov av ytterligare ett kvartals amorteringsuppskov finnas. 
Nytt beslut tas i så fall under 2021. 

Vid uteblivet beslut framhåller bolaget risken för akut likviditetsbrist. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2020-11-12 
Tjänsteskrivelse 2020-11-12 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2020/327 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

§ 179 Ärendenr KLF 2020/74 

Utredning av gemensamt kontaktcenter i Sävsjö och Vetlanda 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Utredningen av gemensamt kontaktcenter Sävsjö - Vetlanda läggs till handlingarna som 
information samt att utredningsförslaget sänds på remiss till de politiska partierna och de 
kommunala bolagen innan ytterligare ställning tas i frågan. 

Ärendebeskrivning 
Kommunikationsavdelningarna i Sävsjö och Vetlanda kommuner har sedan flera år samverkat 
kring telefonifrågor. Efter den höglandsgemensamma telefoniupphandlingen som slutfördes 
av Höglandets IT under våren 2020 ökar möjligheterna att utveckla samarbetet. Det är nu 
tekniskt möjligt att svara och bemanna upp för varandra i vardag och kriser och även att 
utveckla ett gemensamt kontaktcenter. Vetlanda kommun lanserade sitt kontaktcenter i 
januari 2020 och har bjudit in Sävsjö för att se över möjligheten till samverkan kring ett 
gemensamt kontaktcenter. 

Kommunstyrelsen i Sävsjö beslutade på sitt sammanträde den 31 mars 2020 (§ 131) att ge 
kommunikationschefen i uppdrag att utreda möjligheten till samarbete med Vetlanda 
kommun när det gäller kontaktcenter. I beslutet står att de förslag som lämnas i utredningen 
ska inrymmas i befintlig budgetram för verksamhetsområdet. 

I Vetlanda beslutade kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 1 april 2020 (§ 38) att ge 
kommunikationschefen i uppdrag att utreda möjligheten till samarbete med Sävsjö kommun. 

Beslutsunderlag 
Utredning av gemensamt kontaktcenter i Sävsjö och Vetlanda kommuner 
Bilaga 1 till utredning – Generell beskrivning av ett gemensamt kontaktcenter 
Bilaga 2 till utredning – Styrkor, svagheter, möjligheter och hot – En SWOT-analys 
Bilaga 3 till utredning – Förslag på lämplig projektorganisation vid ett införande 
Bilaga 4 till utredning – Genomförande och tidsplan 

Yrkanden 
Lars Brihall (VF) föreslår att utredningen av gemensamt kontaktcenter Sävsjö - Vetlanda läggs 
till handlingarna som information samt att utredningsförslaget sänds på remiss till de politiska 
partierna och de kommunala bolagen innan ytterligare ställning tas i frågan. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Lars Brihalls förslag. 

Henrik Tvarnö (S) och Dan Ljungström (C) tillstyrker det upprättade förslaget till beslut att 
utifrån det som redovisas i utredningen ge kommunikationschefen i uppdrag att under 2021 
bevaka frågan i samråd med kommunikationschefen i Sävsjö, för att under hösten 2021 ta 
definitivt beslut om lämplig tidpunkt och omfattning för ett samarbete. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

§ 179 Ärendenr KLF 2020/74 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Lars Brihalls förslag och upprättat beslutsförslag. Han 
finner att arbetsutskottet tillstyrker beslutsförslaget. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för beslutsförslaget. 
Nej-röst för Lars Brihalls förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 2 ja-röster och 3 nej-röster beslutar arbetsutskottet tillstyrka Lars Brihalls förslag att 
utredningen av gemensamt kontaktcenter Sävsjö - Vetlanda läggs till handlingarna som 
information samt att utredningsförslaget sänds på remiss till de politiska partierna och de 
kommunala bolagen innan ytterligare ställnings tas i frågan. 

Ledamöter Ja Nej Nedlagd 

Henrik Tvarnö (S) X 

Carina Bardh (M) X 

Dan Ljungström (C) X 

Jan Johansson (VF) X 

Lars Brihall (VF) X 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

      

  
              

           
     

            

 
              

              
           

     

            
              

 
  

 
              

              
          

          

              

   

~ Vetlanda 

§ 180 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker 

Arbetsutskottets beslut 
Bevilja 556043-2113, Ekoson i Vetlanda AB tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) 
att servera starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin och spritdrycker vid serveringsställe 
Wayne`s Coffee Vetlanda i Vetlanda. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 11:00 till 22:00. 

Ärendebeskrivning 
556043-2113, Ekoson i Vetlanda AB har tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) 
med prövotid fram till den 11 december 2020 om att servera starköl, andra jästa 
alkoholdrycker, vin och spritdrycker vid serveringsställe Wayne`s Coffee Vetlanda i Vetlanda 
med serveringstiden 11:00 till 22:00. 

Det har inte inkommit några klagomål eller negativa synpunkter angående Wayne`s Coffee 
Vetlandas servering. Det finns då inget som talar emot att bevilja ett stadigvarande tillstånd. 

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-11-16 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att 556043-2113, Ekoson i Vetlanda AB beviljas tillstånd enligt 
8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin och 
spritdrycker vid serveringsställe Wayne`s Coffee Vetlanda i Vetlanda. Serveringstillståndet är 
avsett att gälla året runt med serveringstiden 11:00 till 22:00. 

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

Beslutet skickas till 
Alkoholinspektör 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr AlkT 01-2020-00042 
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~ Vetlanda 

§ 181 

Yttrande över bildande av naturreservatet Holsbybrunns 
åsbarrskog 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun inte har något att erinra över planerna på bildandet av naturreservatet 
Holsbybrunns åsbarrskog. 

Kommunen förutsätter att god dialog sker med markägare och grannar. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig i tidigt samråd över planerna 
för bildande av naturreservatet Holsbybrunns åsbarrskog. Det planerade reservatet ligger på 
fastigheten Holsby 8:3 i Vetlanda kommun. 

Syftet med naturreservatet är att: 

- Bevara naturvärden knutna till gran på kalkrik mark och gammal tall på sandig mark. 
-

gammal barrskog och kalkbarrskog. 
- Inom ramen för bevarande utveckla möjligheterna till ett tätortsnära friluftsliv och 

naturupplevelser. 

Holsbybrunns åsbarrskog ligger strax utanför Holsbybrunns samhälle mellan Alsedavägen och 
järnvägen. Det planerade reservatet ligger i värdetrakten ”Övre Emådalen” och omfattar en 
kantzon ner mot Emån norr om järnvägen. Området har prioriterade bevarandevärden och 
flertalet ovanliga svamparter har noterats i området, däribland grantaggsvamp (NT), 

och tidigare nämnda värden gör att området anses ha högt bevarandevärde på beståndsnivå. 
Ärendet startade efter dialog med markägarna som önskade skydda området långsiktigt 
genom bildande av naturreservat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-05 
Samrådshandling 2020-10-22 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2020/317 

Bevara prioriterade värden i form av kontinuitetskrävande mykorrhizasvampar knutna till 

lakritsmusseron (VU) och svart taggsvamp (NT). Kombinationen av de höga bevarandevärdena 
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~ Vetlanda 

§ 182 

Yttrande över inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 alt. 
2022-2037 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättat förslag på yttrande över inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2022-2033 alt. 2022-2037 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län har fått ”Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2022-2033 alt. 2022-2037” på remiss och önskar att involvera länets kommuner i 
framtagandet av ett remissyttrande. 

Dessa planer revideras oftast en gång per mandatperiod. 

som kommer att omfatta åren 2022-2033 alternativt 2022-2037 har inletts. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2020-11-13 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2020/325 

Åtgärder inom den statliga transportinfrastrukturen planeras och beslutas i långsiktiga planer. 

Nu gällande åtgärdsplaner omfattar åren 2018-2029 och arbetet med att ta fram nya planerna 
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~ Vetlanda 

§ 183 

Revidering av registreringsavgift och kontrollantarvode för 
lotterier 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande avgifter enligt Spellag (2018:1138): 

- registreringsavgift om 500 kronor för tillståndsregistrering 

- kontrollantarvode om 3 % av lotteriets planerade försäljning, dock högst 18 % av 
prisbasbeloppet per lotteri. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag (2018:1138) i kraft. Det innebär att kommuner 
numera endast ansvarar för registrering av spel till förmån för allmännyttiga ändamål (så 
kallade registreringslotterier). I Vetlanda kommun sköts uppgiften av kommunstyrelsen. All 
annan tillsyn av lotteriverksamhet ansvarar Spelinspektionen för. 

Registreringsavgiften tas ut för behandlingen av ansökan om registrering att genomföra 

kontrollerar lotteriet. Registreringsavgiften tas ut per registrering och ska motsvara 

den varit sedan 1995. Kontrollantarvodet utgår med 3% av den beräknade omslutningen på 
lotteriet (inklusive sociala avgifter), dock max 18 % av prisbasbeloppet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-13 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2020/322 

registreringslotterier. Kontrollantarvodet är det arvode som kommunen betalar ut till den som 

kommunens omkostnader för handläggningen. Registreringsavgiften är idag 300 kronor, vilket 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

§ 184 Ärendenr KLF 2020/279 

Tidplan för ekonomiarbetet 2021 

Arbetsutskottets beslut 
Upprättat förslag till tidplan för ekonomiarbetet 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Tidplan för ekonomiarbetet 2021 har upprättats och föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Berörda politiker 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

§ 185 Ärendenr KLF 2020/323 

Prognos oktober 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisad prognos per oktober 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett sämre resultat än tidigare prognoser eftersom 7,4 mnkr 
är överförda till socialförvaltningen. Vård- och omsorgsnämndens prognos per oktober visar 
på en beräknad avvikelse på + 8 693 tkr jämfört med budget. Den stora positiva avvikelsen 
beror på ett tillfälligt tillskott till nämnden avseende 2020 motsvarade 15 mnkr samt bidrag 
från staten. Socialnämnden prognostiserar en kraftig förbättring -3 323 tkr att jämföra med 
tidigare prognos -11 280 tkr. Detta inkluderar de 7,4 mnkr i tillskott från centrala medel. 
Prognosen per oktober för barn- och utbildningsnämnden visar en positiv avvikelse mot 
budget på 4 960 tkr. Tekniska nämnden lämnar en sammanlagd prognos på 4 800 tkr i 
överskott mot budget. Kultur- och fritidsnämnden visar på ett överskott på 157 tkr. Miljö- och 
byggnämnden räknar med att kunna hålla budget tack vare statligt bidrag och 
tjänstledigheter. Nämndernas prognoser är i stor del påverkade av Covid-19. Det totala 
beräknade årsresultatet uppgår till 108 653 tkr. 

Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 206 749 tkr. 

Beslutsunderlag 
Prognos oktober 2020 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 186

Kommunstyrelsens budget 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens budget 2021 fastställs med följande justeringar: 

Texten om AI stryks ”Användandet av AI lösningar är ett sätt att förbättra servicen. 
Användandet av AI kommer öka de närmaste åren.” 

Besparingskravet för måltidsservice på 1,4 mnkr minskas till 700 000 kr och besparingskravet 
för kommunikationsavdelningen på 160 000 kr ökas till 860 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Magnus Färjhage redovisar förslag till kommunstyrelsens budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-20 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) föreslår att texten om AI stryks och att besparingskravet för måltidsservice 
på 1,4 mnkr minskas till 700 000 kr och besparingskravet för kommunikationsavdelningen på 
160 000 kr ökas till 860 000 kr. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Carina Bardhs förslag. 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker redovisat förslag till kommunstyrelsens budget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på det redovisade budgetförslaget och Carina Bardhs förslag. 
Han finner att arbetsutskottet tillstyrker Carina Bardhs förslag att texten om AI stryks och att 
besparingskravet för måltidsservice på 1,4 mnkr minskas till 700 000 kr och besparingskravet 
för kommunikationsavdelningen på 160 000 kr ökas till 860 000 kr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2020/168 
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~ Vetlanda 

§ 187 

Mål och budget 2021-2023, justering av ramar 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att justera tidigare beslutade driftramar för åren 2021-2023 
enligt bilagd sammanställning. 

driftramar, 17 mnkr, placeras i en särskild post benämnd ”reglering av den kommunala 
skattesatsen”. 

Då flera budgetposter som ingår i de slutliga driftramarna, som exempelvis slutliga 
kapitalkostnader och konsekvenser av 2020 års lönerevision i dagsläget inte är klara, är de 
redovisade ramarna inte de slutliga utan visar bara konsekvenserna av ovanstående justering. 

Ärendebeskrivning 
Efter budgetbeslutet i kommunfullmäktige 21 oktober avseende de kommande tre åren 
påbörjades arbetet med att bryta ned ramarna i detaljbudget för kommunens olika nämnder. 
Relativt omgående visade det sig att kapitalkostnader hade räknats med på ett felaktigt sätt 
och de beslutade ramarna behöver därför justeras ned. 

som tidigare meddelats från budgetberedningen. Eftersom nämndernas ramar justeras ned 
ger detta ett utrymme som placeras under kommunstyrelsen och möjliggör samma 
prioriteringar som budgetberedningen tidigare skulle haft under 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-15 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att det utrymme som uppstår genom att kapitaltjänstkostnaderna 
exkluderas i tidigare beslut driftramar, 17 mnkr, ska ej läggas i någon omställningspott under 
kommunstyrelsen. Pengarna ska istället placeras i en särskild post benämnd ”reglering av den 
kommunala skattesatsen”. 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker det upprättade förslaget till beslut att kommunfullmäktige 
beslutar att justera tidigare beslutade driftramar för åren 2021-2023 enligt bilagd 
sammanställning. Det utrymme som blir konsekvensen av justeringen läggs som ett utrymme 
under kommunstyrelsen att disponera under 2021. För de därpå kommande budgetåren 
hanteras frågan i budgetberedning som kommer genomföras under 2021. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2020/168 

Det utrymme som uppstår genom att kapitaltjänstkostnaderna exkluderas i tidigare beslutade 

Justeringen innebär att nämnderna har att arbeta utifrån de förutsättningar och prioriteringar 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

§ 187 Ärendenr KLF 2020/168 

Då flera budgetposter som ingår i de slutliga driftramarna, som exempelvis slutliga 
kapitalkostnader och konsekvenser av 2020 års lönerevision i dagsläget inte är klara, är de 
redovisade ramarna inte de slutliga utan visar bara konsekvenserna av ovanstående justering. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Jan Johanssons förslag och det upprättade 
beslutsförslaget. Han finner att arbetsutskottet tillstyrker beslutsförslaget. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för beslutsförslaget. 
Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 2 ja-röster och 3 nej-röster beslutar arbetsutskottet tillstyrka Jan Johanssons förslag att 
det utrymme som uppstår genom att kapitaltjänstkostnaderna exkluderas i tidigare beslutade 
driftramar, 17 mnkr, ska ej läggas i någon omställningspott under kommunstyrelsen. Pengarna 
ska istället placeras i en särskild post benämnd ”reglering av den kommunala skattesatsen”. 

Ledamöter Ja Nej Nedlagd 

Henrik Tvarnö (S) X 

Carina Bardh (M) X 

Dan Ljungström (C) X 

Jan Johansson (VF) X 

Lars Brihall (VF) X 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

       
     

 

  
      

 
            

          
             

         

             
           
            
      

             
           

          
  

 
  

 
            

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

§ 188 Ärendenr KLF 2020/334 

Begäran om investeringsmedel för etablering av centrala 
elevhälsan och särskild undervisningsgrupp vid 
Tomaslundsskolan 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet lämnas utan yttrande till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Sedan tidigare finns ett uppdrag att ta fram beslutsunderlag för användning och 
investeringsbehov i A-huset på Mogärdeskolan och Estethuset (Bättringsvägen, Hus 05). 
De verksamheter som i första hand varit aktuella för lokalerna är musikskolan och 
centrala elevhälsan/särskild undervisningsgrupp, som är i behov av ersättningslokaler. 

I arbetet med att hitta lämplig användning för A-huset och Estethuset konstateras att 
centrala elevhälsan/särskild undervisningsgrupp är i behov av andra lokaler än tidigare 
nämnda. En inventering av befintligt fastighetsbestånd visar att det inte finns några 
lämpliga lokaler i övriga kommunala fastigheter. 

Som ett alternativ till att hyra lokaler externt finns möjlighet att integrera lokalbehovet 
för centrala elevhälsan och särskild undervisningsgrupp tillsammans med planerad om- och 
tillbyggnad på Tomaslundsskolan. Detta skulle ge stora fördelar både ekonomiskt 
och verksamhetsmässigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-18 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet överlämnas utan yttrande till kommunstyrelsen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 189 

Disposition av plus- och bankgiroärenden samt postärenden 
2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar från och med 2021-01-01 ska ske av 
ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i förening med 
ekonomiadministratör Frida Peterson eller ekonomihandläggare Annelie Peterson eller 
ekonomihandläggare Elizabet Gustafsson, eller i händelse av förhinder för endera av dem 
kommunchef Magnus Färjhage i den förhindrades ställe, 

Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnd eller 
förvaltning, ställd check, postväxel, giro - eller postanvisning, ska tillkomma ekonomikontoret 
på samma sätt som ovan beskrivs, 

Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen eller någon 
nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av samhällsinformatör Angelica 
Magnusson, Anna Simonsson, Sandra Sellman, Steff Sten, Khaled Ali Ahmed eller Linn 
Bäckstrand med Maria Isacsson eller Sofia Cedenstedt som ersättare. 

rätt att beslutsattestera löneutbetalningar. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden ska fattas årligen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-12 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2020/319 

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carlemar som ersättare, äger 
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~ Vetlanda 

§ 190 

Firmatecknare 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Till firmatecknare föreslås att fr.o.m. 2021-01-01 för Vetlanda kommun utse 
kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Carina Bardh eller kommunalråd Dan Ljungström i förening med kommundirektör Magnus 
Färjhage eller ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe biträdande ekonomichef 
Christina Carlson. 

Föreslås att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och 

haft invändningar mot fordran. 

Föreslå att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller leasingavtal avseende enskilda 
leasingobjekt under förutsättning att befintliga ramavtal finns. 

Föreslå att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 

som förvaltas av Vetlanda kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-12 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2020/320 

utmätning, samt att företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären 

Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

§ 191 Ärendenr KLF 2020/321 

Fördelning av partistödet 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av det kommunala partistödet 
2021: 

Belopp i kr. 

S VF M C KD SD V L 

165 075 114 283 101 585 76 189 76 189 76 189 38 094 25 396 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet avstår från ställningstagande gällande följande del av beslutsförslaget: 

”Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vänsterpartiet är återbetalningsskyldiga för 
partistöd 2019, 36 510 kr.” 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagens regler och reglementet för partistöd ska kommunfullmäktige varje år 
fatta beslut om fördelnigne av det kommunala partistödet. 

Enligt reglementet skall partistödet justeras med basbeloppets förändring. Det totala beloppet 
för 2021 blir då 673 000 kr. En ökning med 4 000 kr. 

Grundstödet liksom mandatstödet uppgår för 2021 till 12 698 kr. 

Varje parti ska årligen redovisa till fullmäktige på vilket sätt stödet använts. Utdrag ur 
reglementet 

”Varje parti ska årligen redovisa till fullmäktige på vilket sätt stödet använts så att det framgår 
att det använts för rätt ändamål. Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport. 
Redovisningen ska lämnas in senast 30 juni året efter redovisningsåret och hållas tillgänglig för 
allmänheten. Varje parti utser ”sin” granskare. Partistöd betalas inte ut till parti som inte 
lämnar in redovisning och granskningsrapport inom föreskriven tid. Det innebär att parti som 
inte lämnar in redovisning i tid blir återbetalningsskyldig.” 

Vänsterpartiet har inte lämnat någon redovisning för 2019. Liberalerna har lämnat en 
redovisning men den inkom först 2020-08-17. 

Utebliven redovisning innebär att Vänsterpartiet blir återbetalningsskyldiga för partistöd 
2019. Liberalerna skulle formellt bli återbetalningsskyldiga i enlighet med gällande 
reglemente. Redovisning har dock lämnats och bedömningen är att enstaka försening får 
godtas. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

 
  

     

 
           

    

        
     

~ Vetlanda 

§ 191 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-13 
Reglemente för det kommunala partistödet. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att arbetsutskottet avstår från ställningstagande gällande följande 
del av beslutsförslaget: 

”Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vänsterpartiet är återbetalningsskyldiga för 
partistöd 2019, 36 510 kr.” 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2020/321 
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~ Vetlanda 

§ 192 

Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens samlade 
ekonomistyrning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättat svar på revisionsrapport Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning 
antas. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har överlämnat rapporten Granskning av kommunens samlade 
ekonomistyrning till kommunstyrelsen för yttrande senast 7 januari 2021. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig 
ekonomistyrning med helhetsperspektiv och åtgärder för en budget i balans utifrån de 
finansiella mål och krav som i övrigt finns, exempelvis balanskravet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-13 
Revisionsrapport, Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2020/287 
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~ Vetlanda 

§ 193 

Övertagandeavtal - Kretslopp Sydost 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att ingå övertagandeavtal med kommunalförbundet 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), som från 1 januari 2021 övergår i 
Kommunalförbundet Kretslopp Sydost i enlighet med bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås ingår i 
kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). Kommunfullmäktige i 
Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge samt KSRR:s medlemskommuner beslutade under våren 
2020 att bilda nytt förbund, Kretslopp Sydost från 2021-01-01. Förbundets tar från och med 
denna tidpunkt över huvudmannaskapet och svarar för den kommunala avfallsverksamheten 
enligt miljöbalken 15 kapitlet. 

I beslutsunderlag till besluten om bildande av förbund framgick att övertagandeavtal ska 
upprättas mellan de tre nya kommunerna (Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge) och förbundet 
gällande överlåtelsen av avfallsverksamheten och dess anläggningar, maskiner, utrustning, 
markåtkomst, avtal, tillstånd och ekonomiska delar. 

Avtalet har granskats av juridisk expertis. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-10 
Övertagandeavtal 
Beräkning övertagandelikvid 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2019/429 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

§ 194 Ärendenr KLF 2020/333 

Taxor för renhållning 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att renhållningstaxan höjs med 2 % enligt förslag och att ny taxa 
föreslås gälla från och med 2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Vid årsskiftet planeras hushållsavfallet i Vetlanda kommun tas över av kommunalförbundet 
Kretslopp Sydost. Några större förändringar av verksamheten planeras inte under 2021. 
Ohlssons AB kommer att genomföra tömning av hushållsavfall och enskilda brunnar som 
tidigare. Taxa måste ändå justeras för indexerade kostnadsökningar för insamling, behandling, 
påskostnad och transportering. I förslaget till ny taxa att gälla fr o m 2021 har därför höjning 
på 2% gjorts. Några få enskilda tjänster har utöver detta justerats. Detta gör att de totala 
intäkterna ökat med 2,1 %. Vilket ger en total intäktsförstärkning på ca 562 000 kr 

Vid genomgången av taxan har ett antal tjänster strukits, då de inte längre utnyttjats. Tjänsten 
för säsongsboende med tömning endast en gång om året föreslås inte längre kunna 
nytecknas. Tjänsten utnyttjas i dag av 10 kunder. 

Efter taxejusteringen betalar ett normalhushåll 1 511 kr/år vilket är en höjning med 30 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-16 
Taxor Vetlanda kommun 2021 

Yrkanden 
Lars Brihall (VF) och Dan Ljungström (C) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 195 

Protokoll kommundelsråd Korsberga 2020-02-26 och 
2020-09-30 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Korsberga kommundelsråd 2020-02-26 och 2020-09-30 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2020/311 
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~ Vetlanda 

§ 196 

Protokoll Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2020-10-19 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2020-10-19 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

Ärendenr KLF 2020/312 
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