
  

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 15.36 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), 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, Christina Carlson (§ 93-98), 
Stewe Jonsson (§ 94), Laszlo Pálffy (§ 84-85), Jan-Åke Johansson (§ 86-91), 
P-O Högstedt (§ 88-94), Mohamad Al-Hindi (§ 93-94), 
Emma Isaksson (§ 86-89), Ola Rosander (§ 91-93),
Åselotte Andersson deltog på distans (§ 86-87) och Maria Isacsson. 

Utses att justera Carina Bardh 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 84-101 
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 
2020-05-25 

Föredragningslista 
§ 84 Personalstatistik 2020 2020/175 

§ 85 Julgåva 2020 2020/152 

§ 86 Integrationspris 2020 2018/193 

§ 87 Avveckling av mottagningsenheten Navet 2020/160 

§ 88 Nytt gatunamn, Värnevägen 2020/157 

§ 89 Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda 2018/100 

§ 90 Yttrande över Uppvidinges kommuns reviderade 2020/155 
översiktsplan 

§ 91 Riktlinje för tidiga exploateringsfrågor 2020/178 

§ 92 Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 2019/142 
planbeskrivning 

§ 93 Bildande av kommunalförbund för avfallssamarbete 2019/429 

§ 94 Styrgrupp Kopparsmedjan 2020/118 

§ 95 Ytterligare samverkan på Höglandet 2020/158 

§ 96 Satsning på vuxenutbildningen - Budgetförstärkning 2020/164 
Vetlanda Lärcentrum 2020 

§ 97 Bokslutsprognos per 30 april 2020 2020/169 

§ 98 Investeringsplan 2021-2025 2020/168 

§ 99 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2020/149 

§ 100 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 2018/280 

§ 101 Årsstämma Inera AB 2020/177 

Just sign Utdragsbestyrkan 



  

 

~ Vetlanda 

§ 84 

Personalstatistik 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet samt att HR-kontoret får i uppdrag att undersöka 
möjligheten att kunna redovisa anledningen till ohälsa. 

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 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att informationen noteras till protokollet samt att HR-kontoret får i 
uppdrag att undersöka möjligheten att kunna redovisa anledningen till ohälsa. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Ärendenr KLF 2020/175 
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~ Vetlanda 

§ 85 

Julgåva 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Julgåvan 2020 för alla anställda i Vetlanda kommun ska vara Vetlandakortet, ett presentkort 
á 150 kronor. 

Ärendebeskrivning 
HR-avdelningen föreslår att 2020 ska julgåvan till alla anställda i Vetlanda kommun vara 
Vetlandakortet laddat med 150 kronor. Genom att ge Vetlandakortet gynnas Vetlanda 
kommuns handel. Dessutom blir hanteringen och distributionen till chefer smidig. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29 

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

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Ärendenr KLF 2020/152 
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~ Vetlanda 

§ 86 

Integrationspris 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Integrationspriset 2020 tilldelas föreningen Kvar i Vetlanda. Föreningens insatser är av stor 
vikt för att bidra till en trygg livssituation för ensamkommande ungdomar. Genom upprepade 
insatser har ungdomar fått stöd att fullfölja gymnasieutbildningen, erbjudits trygga 
vuxenkontakter och en god boendesituation. Kvar i Vetlanda har en nära samverkan med 
kommunens socialtjänst. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 att ett årligt Integrationspris ska delas ut i Vetlanda. 

människor med olika kulturell och etnisk bakgrund. Pristagare kan vara privatpersoner eller 
föreningar. 

Allmänheten har möjlighet att nominera pristagare som utmärkt sig inom 
integrationsområdet till och med 15 april varje år. 
Ärendet bereds av en arbetsgrupp med tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen, 
socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 

Beslutet skickas till 
Zyla Otovic 
Ann-Marie Forsberg 
Åselotte Andersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Ärendenr KLF 2018/193 

Priset består av en summa på 10 000 kr och ett diplom. Det ska delas ut på Nationaldagen, för 
ideella insatser inom integrationsområdet som främjar samarbete och bidrar till möten mellan 
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~ Vetlanda 

§ 87 

Avveckling av mottagningsenheten Navet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att mottagningsenheten/integrationsenheten Navet 
avvecklas. 

i uppdrag att organisera sina respektive uppdrag med anknytning till flyktingmottagandet 
inom sina ordinarie verksamheter. 

Ärendebeskrivning 
I maj 2016 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en sammanhållen funktion för att ta 
emot nya invånare, en mottagningsenhet/integrationsenhet. Rektor för skolenheten, 
flyktingsamordnaren och förvaltningscheferna inom barn- och utbildning och 
socialförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med kommunchefen ta fram ett underlag 
för hur verksamhetens skulle utformas. Syftet med Navet var att ge nyanlända familjer och 
vuxna en väg in i Vetlanda kommun. 

Under 2019 och 2020 har antalet nykomna elever med migrationsbakgrund och antalet 
kommunmottagna flyktingar och skyddsbehövande minskat, både nationellt och kommunalt. 
Behovet av en sammanhållen mottagnings och integrationsenhet har därför förändrats. 

2020 öppnades kommunens Kontaktcenter, med en väg in till kommunen för alla invånare. 
Behovet av vägledning och information till nyanlända kan hanteras på Kontaktcenter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-07 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Ärendenr KLF 2020/160 

Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen ges 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

§ 88 Ärendenr KLF 2020/157 

Nytt gatunamn, Värnevägen 

Arbetsutskottets beslut 
Värnevägen antas som gatunamn. 

Ärendebeskrivning 
Namnförslaget har tagits fram eftersom det inte i dagsläget finns ett officiellt namn på 
vägen. Att den får ett namn kommer att underlätta vid adressättning i anslutning till 
vägen. Gatunamnet blir unikt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

§ 89 Ärendenr KLF 2018/100 

Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Norrby 3:1, 
Norrvägen. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder med blandad 
bebyggelse i form av radhus, kedjehus samt fristående enbostadshus intill Norrgårdens 
rekreationsområde. Planområdet ligger cirka 1,5 km norr om Vetlanda centrum. Området 
gränsar i norr till villabebyggelse på Mellangårdsvägen och öster om ett rekreationsområde. 

Ett planförslag upprättat den 12 november 2019 har varit utställt för granskning fr.o.m. 8 april 
t.o.m. 5 maj 2020. 

Framförda synpunkter från granskningen är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterad 
2020-05-06. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 
Planbeskrivning 2020-03-20 
Plankarta med bestämmelser 2019-03-23 
Granskningsutlåtande 2020-05-05 
Samrådsredogörelse 2020-01-20 
Behovsbedömning 2019-10-03 
Fastighetsförteckning 2020-05-07 med kartbilaga 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 90 

Yttrande över Uppvidinge kommuns reviderade översiktsplan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun har ingen erinran om upprättat förslag till reviderad översiktsplan för 
Uppvidinge kommun men föreslår att följande förtydligande arbetas in i förslag till ny 
översiktsplan: 

Vid etablering av vindkraft närmare än två kilometer från kommungräns ska samråd ske med 
angränsande kommun. 

Vid etablering av område för landsbygdsutveckling i strandnära läge i anslutning till sjö som 
sträcker sig över kommungräns ska dialog föras med angränsande kommun. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har som grannkommun beretts tillfälle att yttra sig över Uppvidinge 
kommuns förslag till ny översiktsplan. Planförslaget är utsänt för samråd under perioden 
5 maj, 2020 t.o.m. 7 augusti, 2020. Förslag till beslut är framtaget av Vetlanda kommuns 
planavdelning efter avstämning med kommunkansliet och NUVAB. 

Översiktsplan 2035 för Uppvidinge kommun är en revidering av tidigare översiktsplan från 
2011. Planen innehåller en preliminär vision, nio övergripande fysiska mål, en 
utvecklingsstrategi och mer ämnesspecifika och geografiskt kopplade förslag som rör mark- 
och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i 

utpekade riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd och miljö- och riskfaktorer. 
Planförslagets konsekvenser redovisas i särskilt kapitel där också miljökonsekvenserna finns 
beskrivna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Uppvidinge kommuns förslag till reviderad översiktsplan till 2035  
Uppvidinge kommuns antagna översiktsplan från 2011. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Ärendenr KLF 2020/155 

Uppvidinge kommun. Vidare innehåller planförslaget en redovisning av hur det förhåller sig till 
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~ Vetlanda 

§ 91 

Riktlinje för tidiga exploateringsfrågor 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Riktlinje för tidiga exploateringsfrågor antas. 

Ärendebeskrivning 
I utvecklingen av Vetlanda kommun ingår att utveckla nya områden för boende och eller 
verksamhet. I det tidiga skedet innan planuppdrag och markanvisning, behövs riktlinjer som 
tydliggör hur kommunen utifrån planmonopolet hanterar initiativ från externa parter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Riktlinje för tidiga exploateringsfrågor 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Ärendenr KLF 2020/178 
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~ Vetlanda 

§ 92 

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunen tillstyrker förslagen i teknisk mening men anser att staten ska ta det ekonomiska 
ansvaret för merkostnader för programvaror som idag inte finns utvecklade. 

Kommunen lämnar följande synpunkter i svarsfilen till remissen: 
- I första hand ska Staten ersätta kommunerna för kostnadsökningen som föranleds av 

kravet i kapitel 3 § 3. 

- I andra hand avvaktas beslut om kapitel 3 § 3 i förslaget tills det hos 
programleverantörerna finns utvecklade funktioner som stödjer detta och att 
kostnadsbilden då är klarlagd. 

- I tredje hand bör kapitel 3 § 3 tills vidare utformas som ett allmänt råd. 

Ärendebeskrivning 
Författningsförslaget har tidigare varit på remiss under våren 2019 men har nu delats i två 
författningar, en för detaljplanen och en för planbeskrivningen. Detta författningsförslag om 
planbeskrivningen har kompletterats med vissa förutsättningar för digital överföring. 

Remiss angående detaljplanen (karta och bestämmelser) behandlades i kommunstyrelsen 
2020-03-04. 

Kravet på att detaljplaner med planbeskrivning ska vara överförbara inträder från 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-30 
Boverket har tagit fram förslag, föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och en 
konsekvensbeskrivning gällande dessa. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Ärendenr KLF 2019/142 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

§ 93 Ärendenr KLF 2019/429 

Bildande av kommunalförbund för avfallssamarbete 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

- att ansluta till kommunalförbundet ”Kretslopp sydost ” verksamt inom kommunal 
avfallshantering enligt miljöbalken 15 kapitlet enligt beslutsunderlaget 

- att kommunalförbundets verksamhetsstart blir 2021-01-01 

- att godkänna förbundsordning enligt bilaga 1 

- att uppdra till kommunalförbundet att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta 
och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för 
medlemskommunerna 

- att utse två ledamöter och två ersättare till kommunalförbundets direktion under 
inneliggande mandatperiod 

- att uppdra åt Njudung Energi Vetlanda AB att efter samråd med befintligt 
kommunalförbund ta fram förslag till budget för verksamhetsåret 2021 

- att utse kommunstyrelsens ordförande i Kalmar (sammankallande), Vetlanda och 
Oskarshamn till en arbetsgrupp med uppdraget att inför nästa mandatperiod utvärdera 
och vid behov komma med förslag på förändringar i förbundsordningen med anledning av 
förbundets utvidgning 

- att uppdra åt Njudung Energi Vetlanda AB att förbereda och ta fram erforderliga avtal och 
handlingar i övrigt 

- att detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
kommunfullmäktige i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, Sävsjö 
och Uppvidinge kommuner 

Ärendebeskrivning 
Det kommunala ansvaret för hantering av hushållsavfall ställs ständigt inför nya utmaningar 
för att svara upp mot nya krav från bl a kunder och myndigheter. Krav kommer på olika nivåer 
allt från EU-direktiv till lokalt uppsatta mål och riktlinjer, främst beträffande miljö och 
serviceutbud. För att svara upp till dessa krav krävs en stark, fokuserad, kompetent och 
effektiv organisation. 

De framtida utmaningarna förväntas i första hand beröra följande områden: 

- Tillsammans med företrädare för producenter av förpackningar och tidningar utveckla ett 
system för bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

- Arbeta proaktivt med rådgivning och information i syfte att minska uppkomsten av avfall. 
- Utveckla cirkulära affärsmodeller för ökat återbruk och återvinning. 
- Arbeta aktivt för att minska verksamhetens påverkan på klimatet. 
- Vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera kompetenta medarbetare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 93 

- Ständigt utveckla servicen efter medborgarnas behov. 
- Tillvarata storskalighetsfördelar och synergier för bästa möjliga kostnadseffektivitet. 
- Möjliggöra större satsningar och investeringar. 

Genom att bilda ett kommunalförbund bedöms de inblandade kommunerna ges möjlighet att 

inom kommunal avfallshantering. Förslaget är att bilda ett nytt utvidgat kommunalförbund 
där kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås för närvarande ingår. 

ett av Sveriges största med medlemskommuner från 3 olika län och det nya namnet bidrar till 
en ny gemensam identitet och ett modernt uttryck (kretslopp) frikopplat från 
kommunmedlemmar samtidigt som det öppnar för fler medlemskommuner i framtiden. 

Det nya förbundet ska svara för det kommunala ansvaret att samla in, transportera och 
omhänderta hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken. Till grund för ansvaret ligger den av 
respektive medlemskommuns av fullmäktige beslutade förbundsordning, som tillsammans 
med av kommunfullmäktige beslutade renhållningsordning bestående av lokala föreskrifter 
och avfallsplan, sätter ramarna för förbundets verksamhet. 

Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga miljömässiga motiv och är därför lämpligt 
som samverkansområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nytt kommunalförbund avfallshantering 2020-05-04 
Förbundsordning Kretslopp Sydost 2020-05-04 (Bilaga 1) 
Beslutsunderlag nytt kommunalförbund avfallshantering 2020-05-04 (Bilaga 2) 
Lokala konsekvenser i kvarvarande verksamhet 2020-05-04 (Bilaga 3) 
Njudung Energis tjänsteskrivelse 2020-05-12 
Protokollsutdrag Njudung Energi Vetlanda AB § 40/20 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25

       Ärendenr KLF 2019/429 

tillsammans anta dessa framtida utmaningar med effektivitet och ett starkt fokus på frågorna. 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner har utrett bildande av en gemensam organisation 

Det nya kommunalförbundet föreslås ändra namn till Kretslopp Sydost. Det nya förbundet blir 
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~ Vetlanda 

§ 94 

Styrgrupp Kopparsmedjan 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Östra Härads Fastighets AB har tagit kontakt med Vetlanda kommun och uttryckt intresse av 
att utveckla kvarteret Boken med bostäder och en ny central mötesplats – Mötesplats 
Kopparsmedjan. Företaget har renoverat den gamla bankfastigheten i hörnet Storgatan-
Kopparslagargränd som blivit ett vackert inslag i gatubilden i centrala Vetlanda. Nu går 
fastighetsbolaget vidare med en nyetablering på parkeringsytorna bakom HM-huset och upp 
mot biografen i kvarteret Boken. Ambitionen är att göra något bra och positivt med tomten 
genom att skapa en attraktiv mötesplats. 

Vetlanda kommun behöver utreda behov och undersöka möjligheterna att bidra till 
utvecklingen av Vetlanda genom deltagande i projektet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
utgör styrgrupp för arbetet och har utsett en arbetsgrupp bestående av 
kommundirektör Magnus Färjhage, kultur- och fritidschef Stewe Jonsson, ekonomichef 
Andreas Eliasson, planarkitekt Mohamad Al Hindi och mark- och exploateringschef 
Pär-Olof Högstedt. 

Arbetsgruppen redovisar pågående arbete för styrgruppen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Ärendenr KLF 2020/118 
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~ Vetlanda 

§ 95 

Ytterligare samverkan på Höglandet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till denna typ av fördjupad samverkan mellan 
höglandskommunerna. 

Ärendebeskrivning 

samt Höglandsförbundet har tagit fram en avsiktsförklaring för att beskriva kommunernas 
viljeinriktning att skapa ett gemensamt ekonomiservicekontor på Höglandet. Kommunerna 
och förbundet har en väletablerad vilja att öka sammabetet och samverkan inom 
administration av ekonomi- och beställningsprocesser inför kommande upphandling av ett 
nytt ekonomisystem. Tanken med ett framtida ekonomiservicekontor är att skapa minskad 
sårbarhet, ökad kvalitet, effektivisering och möjlighet till specialisering för medarbetaren. 
Beslutet om att faktiskt bilda ett gemensamt ekonomiservicekontor är av organisatorisk 
karaktär och fattas av kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-15 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Ärendenr KLF 2020/158 

Ekonomicheferna för de fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

§ 96 Ärendenr KLF 2020/164 

Satsning på vuxenutbildningen - Budgetförstärkning Vetlanda 
Lärcentrum 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå begäran om budgetförstärkning med hänvisning 
till att denna typ av utökade åtgärder i grunden är ett statligt ansvar. Staten bör, exempelvis 
via Arbetsförmedlingen, bidra till finansieringen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden begär, i skrivelse ställd till kommunstyrelsens arbetsutskott 
daterad 2020-04-29, en budgetförstärkning med 3 000 tkr under 2020. De utökade resurserna 
ska användas inom Vetlanda Lärcentrum som är en del av barn- och utbildningsnämndens 
vuxenutbildningsverksamhet. Syftet är att möta ett ökat behov av utbildning på grund av 
inbromsning i världsekonomin. Denna inbromsning kommer sannolikt att leda till ett ökat 
behov av vidareutbildning med sikte på annat arbete eller vidare studier. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Barn- och utbildningsnämnden § 46/20 
Skrivelse 2020-04-29 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

§ 97 Ärendenr KLF 2020/169 

Bokslutsprognos per 30 april 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättad bokslutsprognos per den 2020-04-30 för Vetlanda kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen lämnar en positiv avvikelse mot budget med 20 881 tkr. Den största delen 
avser ej utnyttjad resultatreserv. Vård- och omsorgsnämndens prognos visar på ett underskott 
motsvarande 4 850 tkr. På grund av rådande läge beroende på Covid-19 är prognosen för 
vård- och omsorgsnämnden mycket osäker och bedömning om utveckling är svår att göra i 
nuläget. Socialnämndens underskott med 7 600 tkr beror till största delen på försörjningsstöd 
till enskilda och placeringar. Prognosen för barn- och utbildningsnämnden visar en avvikelse 
mot budget på -2 556 tkr. Avvikelsen beror främst på högre lönekostnader och minskade 
intäkter från restaurang- och livsmedelsprogrammet. Tekniska nämnden lämnar en 
sammanlagd prognos på -700 tkr mot budget. Avvikelsen beror till stor del på minskade 
hyresintäkter samt ökat uppdrag för fastighetsavdelningen. Kultur- och fritidsnämndens 
prognosticerade driftunderskott på 569 tkr är en följd av minskade intäkter avseende 
Bad & Gym respektive lokaluthyrning. Miljö- och byggnämnden visar på en budgetavvikelse på 
-228 tkr. Finansförvaltningen redovisar 2 000 tkr bättre än budget. Det totala beräknade 
årsresultatet uppgår till 44 256 tkr. 

Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 237 902 tkr. Barn- och utbildningsnämnden 
uppskattar att det kommer att behövas ytterligare 250 tkr till investeringar som görs på 
Withalaskolan. Tekniska nämndens investeringsprognos har en avvikelse med ca 60 000 tkr 
mot budget, främst beroende på förskjutning av projekten Withalaskolan och Landsbro skola. 
Kultur- och fritidsnämndens prognosticerade investeringsöverskott på nära 1 100 tkr är en 
följd av att Vetlanda museums lokalhistoriska utställning liksom Zonens nya fritidsgård 
kommer att färdigställas först 2021. 

Beslutsunderlag 
Prognos 2020-04-30 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 98 

Investeringsplan 2021-2025 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna och besluta enligt följande 
förslag till investeringsplan 2021 - 2025: 

En preliminär framräkning av driftramarna för åren 2021-2023 har genomförts utifrån 
innevarande års ramar. Justering har genomförts för bedömd lönerevision och marginell 
kostnads-/intäktsuppräkning. Denna beräkning ligger sedan till grund för bedömning om 
resultatnivå, självfinansieringsutrymme och kommande lånebehov. Detta innebär att 
nämndernas driftramar för kommande år inte är fastställda utan en förnyad beredning av 
dessa kommer att ske under hösten. 

1. Investeringsbudget 2021 - 2025 enligt bilagd sammanställning, 
För år 2021 uppgår investeringsvolymen till 199 881 tkr. 

samt Landsbro skola 7-9 om totalt 50 000 tkr flyttats fram till år 2021. 

2. 

totala budget för den kommande budgetperioden. 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av det rådande pandemiläget har beslut tagits att endast behandla 
investeringsbudgeten 2021-2025 vid kommunfullmäktiges junisammanträde. 
Budgetberedningen återupptar sitt arbete i augusti för att sedan återkomma med förslag till 
driftbudgetramar för åren 2021-2023. 

Beslutsunderlag 
Investeringsplan 2021-2025 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Ärendenr KLF 2020/168 

I budgetförslaget har tidigare beslutade budget för 2020 avseende Bäckseda förskola 

Resterande delar av dokumentet, Preliminär Resultatbudget, Preliminära Driftramar och 
Preliminär Finansieringsbudget är inte beredda och ligger med för att få en total bild av 
nuläget när det gäller kommunens budgetförutsättningar. Förhoppningen är att bilden är 
tydligare under hösten då vidare beredning och beslut tas när det gäller kommunens 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

§ 99 Ärendenr KLF 2020/149 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige beslutade den 22 april 2020, § 31 om att deltagande i sammanträde på distans får 
ske om särskilda skäl föreligger. Av 6 kap. 24 § Kommunallag (2017:725) framgår att 
fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En 
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
Föreskrifter om detta ska finnas i nämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 48/20 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Kommunstyrelsens reglemente 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

§ 100 Ärendenr KLF 2018/280 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige beslutade den 22 april 2020, § 31 om att deltagande i sammanträde på distans får 
ske om särskilda skäl föreligger. Av 5 kap. 16 § Kommunallag (2017:725) framgår att 
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som 
deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Föreskrifter om 
detta ska finnas i fullmäktiges arbetsordning. 

I samband med ovanstående komplettering har även en övergripande granskning och 
uppdatering gjorts av arbetsordningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 31/20 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

§ 101 Ärendenr KLF 2020/177 

Årsstämma Inera AB 

Arbetsutskottets beslut 
Teresa Hansson koncernkontroller, SKR Företag, företräder Vetlanda kommun på årsstämman 
för Inera AB. 

Ärendebeskrivning 
Ineras årsstämma äger rum den 17 juni 2020 kl. 10.00-11.00 i Ineras lokaler, på Tjärhovsgatan 
21 i Stockholm, lokal Dinera. 

Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomfördes den 13 maj 2020. Ägarrådet 
fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman 
den 17 juni 2020. Ägarna i aktieägaravtalet har förbundit sig att på bolagstämman rösta helt i 
enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet. Det är därmed vid ägarrådet som 
ägarna i första hand utövar ägarstyrningen över Inera. Inera rekommenderar därför ägarna ur 
effektivitetssynpunkt att endast prioritera deltagande på ägarrådet.  

Inera kommer inte erbjuda en årsstämma med deltagande och röstförfarande på distans och 
det finns begränsad möjlighet att delta på plats. 

Deltagande vid årsstämman genomförs med fördel genom ombud. Teresa Hansson, 
koncerncontroller, SKR Företag, kan företräda kommunen vid årsstämman om så önskas. 

Beslutsunderlag 
Kallelse till årsstämma i Inera AB 2020-05-14. 

Beslutet skickas till 
Inera AB 
Teresa Hansson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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