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§ 69 Ärendenr KLF 2022/105 

Ansökan om särskilt bidrag från Ekenässjöns IF 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Bevilja Ekenässjöns IF 150 000 kr i bidrag förutsatt att finansiering erhålls från andra 
bidragsgivare. 

Bidraget finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens budget för oförutsedda 
utgifter. 

Ärendebeskrivning 
Ekenässjöns IF:s klubbhus brann ned 4/9 2021. Åldersavdrag på försäkringen och självrisk 
innebär en stor kostnad för föreningen. Hade man kunnat välja hade man inte valt att göra en 
så stor reinvestering i fastigheten på en gång. Nytt klubbhus kommer byggas under 2022. 
Branden är en icke förutsedd händelse som klubben inte kunnat påverka. Det nya klubbhuset 
kommer att ha solceller och ett gym för klubbens och samhällets bruk. Klubben har sökt 
bidrag hos Svenska fotbollförbundet, stiftelser, SISU-RF och kommunen. Delfinansiering görs 
också med egna medel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Ansökan i bilaga. 

Förslag till beslut 
Bevilja Ekenässjöns IF 150 000 kr i bidrag förutsatt att finansiering erhålls från andra 
bidragsgivare. 

Bidraget finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens budget för oförutsedda 
utgifter. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C), Jan Johansson (VF) och  
Lars Brihall (VF) tillstyrker förslag till beslut.  
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§ 70 Ärendenr KLF 2022/114 

Nytt gatunamn - Stämpelvägen 

Arbetsutskottets beslut 
Godkänna förslaget Stämpelvägen för gatan i kvarteret Stämpeln.  

Ärendebeskrivning 
Vägnamnet Kanalgatan har använts på gatan tidigare men missförstånd händer ibland 
eftersom Kanalgatan förekommer på flera platser i Vetlanda tätort. Därför ser vi att ett annat 
gatunamn bör finnas på denna gata. Det finns i dagsläget två adresser som är mot Kanalgatan 
på denna väg som vi kommer att behöva byta adress för (Kanalgatan 16 och 18). 

Kvarteret som gatan ligger på heter Stämpeln därför anser vi att Stämpelvägen skulle vara ett 
passande namn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-25 

Förslag till beslut 
Godkänna förslaget Stämpelvägen för gatan i kvarteret Stämpeln.  

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
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§ 71 Ärendenr KLF 2022/115 

Nytt kvartersnamn och gatunamn - Ladugården 

Arbetsutskottets beslut 
Godkänna förslaget kvartersnamn Ladugården på det nya kvarteret vid Mellangårdens numera 
rivna ladugård. 

Godkänna förslaget Tröskvägen för den nya gatan i kvarteret.  

Ärendebeskrivning 
En ny fastighet ska bildas enligt detaljplan 634. Kvarteret behöver ett namn. Namnet har valts 
efter det tema som finns i kringliggande kvarter. Vetlanda museum stödjer namnförslaget. 
Ortsnamnsrådet på Lantmäteriet har godkänt förslaget. 

I kvarteret ska en ny väg anläggas som också behöver ett namn. Förslaget från GIS-
avdelningen är Tröskvägen, även det stämmer in med områdets övriga gatunamn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-25 

Förslag till beslut 
Godkänna förslaget kvartersnamn Ladugården på det nya kvarteret vid Mellangårdens numera 
rivna ladugård. 

Godkänna förslaget Tröskvägen för den nya gatan i kvarteret.  

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

5

~ Vetlanda 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-04-04

§ 72 Ärendenr KLF 2022/42 

Motion om krav på översyn av kommunens nuvarande 
vindbruksplan 

Arbetsutskottets beslut 
Motionen remitteras till planavdelningen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Den 31 januari 2022 lämnade Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Roger Eriksson (VF),  
Tommy Glans (VF), Maria Brihall (VF), Petra Brannestam (VF) och Claes Sjöberg (VF) in en 
motion om krav på översyn av kommunens nuvarande vindbruksplan med följande lydelse: 

Den plan som för närvarande används vid bedömning av vindkraftutbyggnaden i vår kommun 
saknar tillräcklig aktualitet varför nya riktlinjer omgående bör skapas för att bättre kunna ligga 
till grund för bedömning av ärenden rörande ansökningar om vindkraftutbyggnad.  

Vetlanda Framåtanda föreslår att kommunen omgående fattar beslut om och genomför en 
översyn av ny gällande vindbruksplan. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-01-31 
KF § 3/22 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) förslår att motionen remitteras till planavdelningen för beredning. 

Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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§ 73 Ärendenr KLF 2022/41 

Motion om stöd till lokalhållande föreningar som drabbats 
extra hårt av coronapandemin samt därtill kraftigt höjda 
energikostnader 

Arbetsutskottets beslut 
Motionen remitteras till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Den 31 januari 2022 lämnade Jan Johansson (VF), Maria Brihall (VF) och Petra Brannestam 
(VF) in en motion om stöd till lokalhållande föreningar som drabbats extra hårt av 
coronapandemin samt därtill kraftigt höjda energikostnader med följande lydelse: 

De lokalhållande föreningarna har under tiden för pandemin drabbats extra hårt då 
intäktssidan påverkats genom kraftigt försämrad uthyrning. Dessa föreningar har samtidigt på 
kostnadssidan fått vidkännas stora merkostnader till följd av extremt höga energipriser vilket 
äventyrar föreningarnas fortsatta verksamhet. 

I kommunstyrelsens budget för år 2022 finns disponibelt anslag som kan användas för detta 
ändamål. De redan upparbetade rutiner som togs fram för ett år sedan, våren 2021, i samråd 
med kultur- och fritidsförvaltningen medför att kommunfullmäktige utan större dröjsmål 
enkelt kan effektuera det angelägna stödet. 

Vetlanda Framåtanda föreslår att kommunen utökar budgeten för år 2022 med 1 000 tkr att 
användas för att stödja kommunens lokalhållande föreningar.  

Beslutsunderlag 
Motion 2022-01-31 
KF § 2/22 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen remitteras till kultur-och fritidsnämnden för 
beredning. 

Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.  

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 74 Ärendenr KLF 2022/108 

Årsredovisning 2021 - Höglandets samordningsförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets 
Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Samordningsförbund har avlämnat årsredovisning, inklusive bilagor för förbundets 
verksamhetsår 2021. 

Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. Insatserna inom den 
finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Årsredovisning 2021  
Revisionsberättelse 2021  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets 
Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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§ 75 Ärendenr KLF 2022/110 

Protokoll Korsberga kommundelsråd 2022-02-09 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Korsberga kommundelsråd 2022-02-09 föreligger i bilaga.  

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
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§ 76 Ärendenr KLF 2021/329 

Hedersplats Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Håkan Larsson, ordförande i Vetlanda Konstförening, tilldelas utmärkelsen Hedersplats 
Vetlanda 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse mottagare av utmärkelsen ”Hedersplats 
Vetlanda”.   

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Håkan Larsson, ordförande i Vetlanda Konstförening, tilldelas 
Hedersplats Vetlanda 2022. 

Monica Samuelsson (KD) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 
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§ 77 Ärendenr KLF 2022/121 

Hantering av personuppgifter på sociala medier 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Återgå till att lägga ut personuppgifter i sociala medier men att då göra det mer restriktivt.   

Vid varje behandling behöver vi hitta stöd i lagar, reglementen/ bolagsordningar eller annat 
och dokumentera detta. Följande frågor ska besvaras:  

- Vilka personuppgifter som behandlas. 
- Vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på. 
- Motivering till varför behandlingen bedöms vara nödvändig. 
- Vilka risker vi ser med behandlingen för de registrerade. 
- En bedömning av vilka konsekvenser det skulle få att sluta med behandlingen. 
- En bedömning av om vi uppfyller dataskyddsförordningens krav på att ge information till 

de registrerade. 

Vetlanda kommun gör som många andra offentliga verksamheter, dvs fortsätter publicera i 
avvaktan på en dom inom området som kan fungera som prejudikat alternativt att USA och EU 
tar fram ett nytt avtal kring överföring av personuppgifter till tredje land. Beslut enligt 
alternativ 2 går emot dataskyddsombudets rekommendation.    

Ärendebeskrivning 
Utifrån den sk Schreems II-domen beslutade kommunstyrelsen i juni 2021 att upphöra med 
att publicera personuppgifter i kommunens konton på sociala medier. Riktlinjen för 
kommunens hantering av konton i sociala medier uppdaterades utifrån detta.  

Beslutet grundade sig i en rekommendation från dataskyddsombud och övriga kommuner 
inom Höglandsförbundet har fattat samma beslut.  

Flera större myndigheter och andra kommuner har efter Shreems-domen fortsatt att 
publicera personuppgifter i sociala medier på samma sätt som tidigare. De fortsätter publicera 
i avvaktan på en dom inom området som kan fungera som prejudikat alternativt att USA och 
EU tar fram ett nytt avtal kring överföring av personuppgifter till tredje land.  

Beslutet att sluta publicera personuppgifter har fått konsekvenser sett till räckvidd och 
engagemang. Kommunen når inte lika många med sin kommunikation längre, vi finns inte där 
våra invånare finns.  

I enlighet med det kommunala uppdraget ska vi erbjuda våra medborgare lättillgänglig service 
och information. Vi ska finnas där medborgarna finns, därför är flera av kommunens 
verksamheter aktiva i sociala medier.  

Vi finns i sociala medier för att möta och samtala med invånare, besökare, föreningar och 
företagare i frågor som rör kommunens verksamhet. Här berättar vi vad vi gör och vad som  
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§ 77 Ärendenr KLF 2022/121 

händer och ger också service. Vi svarar på frågor, diskuterar och får in många bra förslag i 
sociala medier.  

Före juni 2021 har kommunen publicerat bilder i alla våra kanaler, hemsida, tryckt material 
och sociala medier med den lagliga grunden samtycke/avtal.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29 

Förslag till beslut 
Alternativ 1  

Stå fast vid tidigare beslut att inte publicera personuppgifter.   

Alternativ 2 

Återgå till att lägga ut personuppgifter i sociala medier men att då göra det mer restriktivt.   

Vid varje behandling behöver vi hitta stöd i lagar, reglementen/ bolagsordningar eller annat 
och dokumentera detta. Följande frågor ska besvaras:  

- Vilka personuppgifter som behandlas. 
- Vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på. 
- Motivering till varför behandlingen bedöms vara nödvändig. 
- Vilka risker vi ser med behandlingen för de registrerade. 
- En bedömning av vilka konsekvenser det skulle få att sluta med behandlingen. 
- En bedömning av om vi uppfyller dataskyddsförordningens krav på att ge information till 

de registrerade. 

Vetlanda kommun gör som många andra offentliga verksamheter, dvs fortsätter publicera i 
avvaktan på en dom inom området som kan fungera som prejudikat alternativt att USA och EU 
tar fram ett nytt avtal kring överföring av personuppgifter till tredje land. Beslut enligt 
alternativ 2 går emot dataskyddsombudets rekommendation.    

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker alternativ 2 i förslag till beslut. 
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