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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14:27 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordförande, Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), Jan 
Johansson (VF) 

Tjänstgörande ersättare Lars Brihall (VF) 

Ersättare Martina Jansson (S) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Karolina Rellme § 102-103, Martin Karlsson § 102-103, 
Pierre Thorell § 105, Maria Isacsson och Elmesed Smaka 

Utses att justera Monica Samuelsson 

Justeringens plats och  Kommunkansliet 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 102-108 
Elmesed Smaka 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Monica Samuelsson 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Datum när protokollet publiceras: 

Datum när anslaget tas bort: 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

Föredragningslista 
§ 102 Uppdrag att upprätta förslag till ny kommunomfattande 2019/428 3 

översiktsplan 

§ 103 Uppdrag till planavdelningen att ta fram en 2022/162 4 
planeringsstrategi för kommunens översiktsplanering 

§ 104 Granskningsyttrande över Oskarshamns kommuns förslag 2022/155 5 - 6 
till ny översiktsplan 

§ 105 Bilersättning till personal i Vetlanda Kommun 2022/134 7 

§ 106 Rädda Barnen Ansökan kommunala medel till hyra. 2022/154 8 

§ 107 Svar på motion om att sälja eller hyra ut digitala 2021/180 9 - 10 
infartsskyltar 

§ 108  Information om Teknikens Hus            2022/27    11 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

    

 

 
 

 

  
  

 
 

 

  

   

 
                                                                                                                               

 

 
     

 

~ Vetlanda 

§ 102 

Uppdrag att upprätta förslag till ny kommunomfattande 
översiktsplan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Precisering av uppdrag om ny översiktsplan enligt bilaga godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Planavdelningen har inlett arbetet med ny översiktsplan där bland annat områden där 

skett och tidig dialog med kommundelsråden har inletts. Vidare har workshops i 
referensgruppen för översiktsplanering genomförts och diskussioner med Länsstyrelsen, 
Regionen och Trafikverket om planeringsförutsättningar och planens avgränsning är inledd. 
Arbetsgrupperna beräknas vara på plats under våren 2022 då utredningar som rör 

liksom organisationen för fortsatt arbete i mer detalj. 

Karolina Rellme, Planchef och Martin Karlsson, Planarkitekt redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25        
PM - Uppdrag att upprätta förslag till ny kommunomfattande översiktsplan 

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen godkänner precisering av uppdrag om ny översiktsplan enligt bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

Ärendenr KLF 2019/428 

särskilda utredningar behövs har identifierats, resurssättning för de olika arbetsgrupperna har 

uppdatering av underlag också påbörjas. I bilaga redovisas bakgrund och syfte med uppdraget 
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lS Vetlanda 

_________________________ 

§ 103 

Uppdrag till planavdelningen att ta fram en planeringsstrategi 
för kommunens översiktsplanering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Att planavdelningen får i uppdrag att arbeta fram en planeringsstrategi för kommunens 
översiktsplanering.  

Ärendebeskrivning 
Plan- och bygglagen (PBL) anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 

vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Flera ändringar har gjorts i PBL i syfte att stärka översiktsplaneringen och förtydliga 
lagstiftarens avsikt med ett kontinuerligt arbete med sådan planering. Ett nytt lagkrav som 
infördes 2020 anger att kommunerna senast i september 2024 ska anta en planeringsstrategi. 

I strategin ska fullmäktige ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse 
för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. 
Planeringsstrategin ersätter således kravet på aktualitetsprövning. Strategin kan ändras fram 
till nästa ordinarie val. Krav på antagande av en planeringsstrategi gäller dock inte om 
fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom samma tid. Planeringsstrategin ska 
fortsättningsvis tas fram under första halvan av perioden mellan två ordinarie val. 

Planavdelningen har inlett arbetet med ny kommunomfattande översiktsplan men gör 
bedömningen att ett beslut om antagande av planen ligger efter september 2024 varför en 
separat planeringsstrategi behöver tas fram. 

Karolina Rellme, Planchef och Martin Karlsson, Planarkitekt redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 

Förslag till beslut 
Att planavdelningen får i uppdrag att arbeta fram en planeringsstrategi för kommunens 
översiktsplanering.  

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och 
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lS Vetlanda 

§ 104 

Granskningsyttrande över Oskarshamns kommuns förslag till 
ny översiktsplan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Att Vetlanda kommun inte har några synpunkter på upprättat granskningsförslag till ny 
översiktsplan för Oskarshamns kommun. 

Ärendebeskrivning 
Översiktsplan för Oskarshamns kommun består av tre huvudsakliga delar: Den första delen 
redogör för nuläget. Här beskrivs relevant kommunfakta och de platsspecifika 
planeringsförutsättningarna i kommunen som ligger till grund för översiktsplanens 
ställningstaganden. Aktuella allmänna intressen skildras liksom redovisning av kommunens 
riksintressen. 

I den andra delen presenteras planförslagets elva hållbara utvecklingsstrategier avseende de 
tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet liksom den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

dessa i den fortsatta planeringen. 

I den tredje delen redogörs den tänkta utvecklingen för specifika geografiska områden. De 

som åtgärder samt planmässiga anspråk. 

I bilaga redovisas miljökonsekvensbeskrivning över planförslaget. 

Vetlanda kommun gränsar inte till Oskarshamns kommun men vissa frågor som redovisas i 
översiktsplanen är av mellankommunal eller regional betydelse. Till exempel ligger båda 
kommunerna inom Emåns avrinningsområde och riksväg 37/47 förbinder Vetlanda med 
Oskarshamn och dess hamn. Detta stråk, som i del också innefattas av järnvägen mellan 
Oskarshamn och Nässjö, är tydligast när det gäller godstransport. Även färjetrafiken till 
Gotland ingår här. 

30 000 invånare år 2030. För att nå dit och nå en långsiktigt hållbar mark- och 
vattenanvändning har 11 övergripande utvecklingsstrategier tagits fram för översiktsplanen. 
Dessa ska vara vägledande för att nå en ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt hållbar 
utveckling mot 2030. Kortfattat pekar planförslaget ut ett antal orter, och stråk mellan dem, 
där utvecklingen främst ska ske, det beskriver att utvecklingen ska ske i balans med naturen 
och att man vill skapa förutsättningar för ett samhälle med god vardag för alla. Gällande 
regionala frågor föreslår kommunen och Region Kalmar län en upprustning av riksväg 37/47 
mellan Oskarshamn och Bockara under aktuell planperiod för Regional transportplan Kalmar 
län 2022–2033. Vetlanda kommun gör bedömningen att förslaget gällande upprustning av 
vägen inte föranleder några särskilda synpunkter. Vetlanda kommun har heller inga 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

Ärendenr KLF 2022/155 

Utvecklingsstrategierna konkretiseras av ett antal viljeinriktningar för kommunens arbete med 

hållbara utvecklingsstrategierna med tillhörande viljeinriktningar appliceras här och prioriteras 

I upprättat planförslag redovisar Oskarshamns kommuns en målsättning att kommunen ska ha 
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lS Vetlanda 

synpunkter på övriga mellankommunala och regionala frågor som lyfts i planförslaget. 
Avslutningsvis kan nämnas att Oskarshamns kommun väljer att invänta en regional analys 
gällande vindkraft innan nya ställningstaganden tas fram i frågan. Det tematiska tillägget för 
vindkraft, antaget 2011, fortsätter att gälla tills vidare. 

Sammantaget är bedömningen att Oskarshamns kommuns upprättade planförslag inte direkt 
påverkar Vetlanda kommun eller planeringen av mark- och vattenanvändningen inom 
Vetlanda kommun.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-21        
Förslag till ny översiktsplan för Oskarshamns kommun och Vetlanda kommuns översiktsplan 
med tillhörande fördjupningar utgör underlag för ärendet. 

Förslag till beslut 
Att Vetlanda kommun inte har några synpunkter på upprättat granskningsförslag till ny 
översiktsplan för Oskarshamns kommun. 

Yrkanden 

Jan Johansson (VF) tillstyrker förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-09 
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______________________ 

§ 105 

Bilersättning till personal i Vetlanda Kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Att inte snabbutreda bilersättningen till personal i Vetlanda kommun 

Att fortsatt följa kollektivavtalet Bilersättningsavtal, BIA 

Att notera att HR-cheferna på höglandet har tillskrivit Sveriges kommuner och regioner om 
behovet av översyn av ersättningsnivån i gällande avtal 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen om att snabbutreda vilken 
ersättning för resor med egen bil som ska gälla. Nämnden påpekar vikten av att ersättningen 
ska täcka alla kostnader som uppstår vid resor i tjänsten med egen bil. 

Vetlanda kommun betalar ut reseersättning vid resor med egen bil i tjänsten enligt 
kollektivavtalet, bilersättningsavtal – BIA, i lydelse 2010-09-23. Här regleras villkoren för 
bilersättning i tjänsten. I detta framgår att ersättningen är för närvarande 2,90 kr/km. 
Arbetgivarorganisationen, Sveriges kommuner och regioner, SKR, som Vetlanda kommun är 
medlem i, har det samlade uppdraget att teckna kollektivavtal gällande löner och andra 
anställningsvillkor. Vetlanda kommun följer normalt dessa. HR-chefsnätverket på höglandet 
har i en skrivelse till SKR påtalat vikten av att se över gällande kollektivavtal, BIA. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-04-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Att inte snabbutreda bilersättningen till personal i Vetlanda kommun 

Att fortsatt följa kollektivavtalet Bilersättningsavtal, BIA 

Att notera att HR-cheferna på höglandet har tillskrivit Sveriges kommuner och regioner om 
behovet av översyn av ersättningsnivån i gällande avtal 

Yrkanden 
Monica Samuelsson (KD) tillstyrker förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

Ärendenr KLF 2022/134 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

§ 106 Ärendenr KLF 2022/154 

Rädda Barnen Ansökan kommunala medel till hyra. 

Arbetsutskottets beslut 
Bevilja Rädda Barnen Vetlanda bidrag till läxhjälpsverksamheten med 31 000 kr per år 2022-
2024. Bidraget finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsen arbetsutskotts 
budget för oförutsedda kostnader. 

Ärendebeskrivning 
Rädda Barnen bedriver läxhjälpsverksamhet i en lokal man hyr på fabriksgatan i Vetlanda. 
Föreningen har 13 läxhjälpare som arbetar ideellt. I Rädda Barnen är inte deltagarna 
medlemmar och betalar inte någon avgift, det gör att föreningen inte kan söka det vanliga 
föreningsbidraget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Rädda Barnen registrerad 22-04-21 

Förslag till beslut 
Bevilja Rädda Barnen Vetlanda bidrag till läxhjälpsverksamheten med 31 000 kr per år 2022-
2024. Bidraget finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsen arbetsutskotts 
budget för oförutsedda kostnader. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C), Jan Johansson (VF) och Lars 
Brihall (VF) tillstyrker förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Ekonomi    
Kommundirektör 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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lS Vetlanda 

§ 107 

Svar på motion om att sälja eller hyra ut digitala infartsskyltar 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att motion med förslag om försäljning eller uthyrning av de 
digitala infartsskyltarna avslås. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) föreslår att Vetlanda kommun överlåter den 
digitala skyltningen vid Vetlandas tillfarter åt privat företag. Detta kan enligt motionen 
antingen ske genom försäljning eller uthyrning. I motionen argumenteras det för att den 
digitala skyltningen inte ingår i kommunens kärnverksamhet. Vidare lyfts även att en 
försäljning/uthyrning skulle innebära en intäkt, samtidigt som det resulterar i en besparing 
medelst minskad arbetstid kopplat till hanteringen av de digitala skyltarna. 

Det finns ingenting som juridiskt hindrar Vetlanda kommun från att sälja eller hyra ut de 
digitala skyltarna vid Vetlandas infarter enligt juridiskt sakkunnig på Sveriges kommuner och 

problem kopplat till upphandling av tjänst. 

De digitala skyltarna är en viktig plattform för Vetlanda kommun att föra dialog med 
kommuninvånarna och kommer att vara så även fortsättningsvis. En försäljning kan därför 
innebära snedvriden konkurrenssituation då Vetlanda kommun först säljer de digitala 
skyltarna och sedan kan tvingas betala ett överpris för nyttjandet av de samma då andra 
alternativ saknas. Drift av en privat aktör görs i vinstsyfte och då skulle sannolikt Vetlanda 
kommuns kostnader för annonsering öka om ambitionen är att hålla samma annonsvolymer i 
framtiden. Rekommendationen från juridiskt sakkunnig på SKR är att avstå från 
försäljning/uthyrning av de digitala skyltarna för att på så sätt undvika eventuella 
upphandlingsproblem i framtiden. 

Vad som däremot är vanligare är att kommunen hyr ut plats på de digitala skyltarna och 
därmed får en blandning mellan det kommunala budskapet och det privata budskapet i form 

många kommuner, antingen till en kostnad för den privata aktören eller helt kostnadsfritt. I 
Vetlanda kommun tas det sedan 2018 ut en mindre avgift för detta. 

Beslutsunderlag 
Motion om försäljning/uthyrning av de digitala skyltarna. 

Tjänsteskrivelse 2022-04-29 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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regioner (SKR). Däremot är det ytterst ovanligt att så sker och det kan medföra ett antal andra 

av att föreningar och andra kommersiella aktörer marknadsför evenemang. Detta görs redan i 
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~ Vetlanda 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige att motion med förslag om försäljning eller uthyrning av de 
digitala infartsskyltarna avslås. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) yrkar bifall till motionen. 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD) och Daniel Berner (C) tillstyrker förslag till beslut 
att motionen avslås. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska avslås eller bifallas. Han finner att 
arbetsutskottet föreslår att motionen avslås enligt förslag till beslut 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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_____________________ 

§ 108 

Information om Teknikens Hus 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Magnus Färjhage informerar att projekten Teknikens Hus byter namn till 
Hi:Tech. 
Just nu pågår arbete för att kunna ta fram kostnadsförslag för själva investeringen med tanke 
på den aktuella prisutvecklingen. Inplanerad öppet möte med lägesrapport mellan styrelsen 
och alla företag den 07 juni. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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