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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.29 

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

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson (§ 159-161), Morgan Miledal (§ 159), 
Hanna Karlsson (§ 159-160) och Maria Isacsson 

Utses att justera Dan Ljungström 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 159-163 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Dan Ljungström 

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 
2020-10-12 

Föredragningslista 
§ 159 Information från folkhälsosamordnaren om Hälsocenter 2020/292 

§ 160 Yttrande över förslag till beslut om bildande av 2020/283 
naturreservatet Hällarydskogen i Vetlanda kommun 

§ 161 Delårsbokslut 2020 2020/278 

§ 162 Ädelfors bruksmiljö 2020/285 

§ 163 Protokoll från Ekenäs kommundelsråd 2020-09-09 2020/271 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

     

  
            

      

 
          

   

             
                 

                
          

              
               
                

             
        

             
           

          
            

                
               

         

           
         

      

 
            

           

              

   

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

§ 159 Ärendenr KLF 2020/292 

Information från folkhälsosamordnaren om Hälsocenter 

Arbetsutskottets beslut 
Folkhälsosamordnaren får uppdraget att fortsätta arbetet med att utreda införandet av ett 
hälsocenter samt tillsätta en lokal arbetsgrupp. 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsosamordnare Morgan Miledal informerar om Hälsocenter och nämner därvid bland 
annat följande: 

Många av våra vanligaste sjukdomar idag är livsstilsrelaterade. Diabetes typ 2, högt blodtryck, 
kolesterol är exempel på sjukdomar som ofta beror på val i våra liv. Sjukvården är av tradition 
sett inne på att medicinera och behandla symptom som skulle kunna gå att påverka genom att 
förändra livsstilen. Ökad fysisk aktivitet, kostråd, stresshantering, sömnskola, deltagande i 
kurser och aktiviteter är exempel på åtgärder som kan förbättra hälsa och livskvalitet. Idag 
saknas en plats där kommunens invånare kan få stöd att förändra sina levnadsvanor för en 
bättre, eller bibehållen hälsa. Det är här ett hälsocenter kommer in i bilden. Syftet med ett 
hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till att 
förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. 

Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på att utveckla 
hälsocenter i länet tillsammans med civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är en 
samverkansmodell som drivs lokalt genom ett samarbete mellan kommuner, vårdcentraler 
och ideell sektor. Invånarna kommer till ett hälsocenter efter rekommendation från sin 
vårdcentral men kan även söka sig dit på egen hand. För en etablering i kommunen avsätter 
Region Jönköpings län 461 tkr årligen som ska finansiera en hälsocoach 31 timmar i veckan. 
Kommunen har arbetsgivaransvaret för hälsocoachen samt tillhandahåller lämplig lokal. 

Hälsocentrets verksamhet leds genom en lokal styrgrupp med obligatorisk representation från 
kommun, vårdcentral(er), Folkhälsa RJL och invånarrepresentation. Lokalt kan styrgruppen 
utökas med berörda parter och civilsamhälle. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att folkhälsosamordnaren får uppdraget att fortsätta arbetet med 
att utreda införandet av ett hälsocenter samt tillsätta en lokal arbetsgrupp. 

Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och Lars Brihall (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till 
Folkhälsosamordnaren 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 160 

Hällarydskogen i Vetlanda kommun 

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

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

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

Syftet med naturreservatet är att: 

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

- bevara ett blockrikt strömmande vattendrag med åmader och kvillområde 
-

spridningsvägar för bland annat öring och flodpärlmussla 
-

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Ärendenr KLF 2020/283 

Yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet 

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

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

§ 160 

Yrkanden 
Dan Ljungström (C) föreslår att Vetlanda kommun inte har något att erinra om bildande av 
naturreservat Hällarydskogen inklusive skötselplan under förutsättning att god dialog skett 
med markägare samt angränsande markägare. 

Henrik Tvarnö (S), Lars Brihall (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker Dan Ljungströms förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Ärendenr KLF 2020/283 
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~ Vetlanda 

§ 161 

Delårsbokslut 2020-08-31 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2020 lämnas utan yttrande till kommunstyrelsen på grund 
av senkommet beslutsunderlag. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Anderas Eliasson redovisar delårsbokslut per den 31 augusti 2020. 

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2020 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att delårsbokslutet per 31 augusti 2020 lämnas till 
kommunstyrelsen utan yttrande på grund av senkommet beslutsunderlag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Ärendenr KLF 2020/278 

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

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

§ 162 

Ädelfors bruksmiljö 

Arbetsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får ansvaret för att genomföra en utredning som klarlägger 
vilka kulturmiljövärden som finns i Ädelfors bruksmiljö. Utredningen överlämnas till 
projektledningen för saneringsprojektet för Ädelfors bruksmiljö. 

Ärendebeskrivning 
Projektet Ädelfors Amalgameringsverk har drivits av Vetlanda kommun sedan 2016. Projektet 
syftar till att ta fram en plan för och finansiering av en sanering av mark i Ädelfors bruksmiljö 
som förorenats under den tid gruvdrift pågick. 

Inom ramen för projektet har kulturmiljöfrågorna satts i fokus, eftersom den förorenade 

Markområdet i sig är också en kulturmiljö, påverkad av gruvdriften. Slaggmassor har använts 
för att fylla ut området invid Emån och därmed förändrade gruvdriften landskapsbilden i 
Ädelfors. 

Markägare och närboende har uttryckt en önskan att kulturmiljöns värden ska tas tillvara. 
Samma ambition finns hos Vetlanda Museum, som idag driver Ädelfors Gruvmuseum och 
förvaltar Bielkes mineralsamling. Länsstyrelsen har under projektets gång uttryckt att det 
måste finnas en tydlig koppling mellan de olika alternativ som finns för sanering och 
kulturmiljövärdena. Länsstyrelsen vill också ha en dialog om framtida gestaltning av området 
efter saneringen. 

Från miljö- och byggförvaltningen, som är tillsynsmyndighet för projektet Ädelfors 
Amalgameringsverk, har lagts ett förslag om att en projektgrupp för kulturmiljöfrågor tillsätts 
som undergrupp till huvudprojektet. Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit sig att ta 
ansvar för att leda projektgruppen. 

Projektgruppens uppdrag blir att: 

-
i Ädelfors bruksområde. 

- utreda hur kulturmiljövärdena ska hanteras i samband med saneringen. 
- bevaka om kostnader för hantering av kulturmiljö kan ingå i saneringsprojektet. 

Projektgruppen ska arbeta med två referensgrupper, dels det kommunala turistrådet, dels 
närboende/markägare. På så vis breddas kunskapsbasen med såväl vad turismaspekten som 
det lokala engagemanget bidrar med. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Ärendenr KLF 2020/285 

marken också är att betrakta som värdefull kulturmiljö. Från driften av gruvan och utvinningen 
av guld, koppar och nickel finns vissa byggnader och lämningar av byggnader fortfarande kvar. 

utreda hur kommunen/länsstyrelsen/riksantikvarieämbetet vill bevara kulturmiljövärdena 
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~ Vetlanda 

§ 162 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-25 

Yrkanden 
Dan Ljungström (C) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Ärendenr KLF 2020/285 
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~ Vetlanda 

§ 163 

Protokoll från Ekenäs kommundelsråd 2020-09-09 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Ekenäs kommundelsråd 2020-09-09 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Witalabostäder AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Ärendenr KLF 2020/271 
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