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§ 37 Ärendenr KLF 2020/179 

Detaljplan för delar av Mörsebo & Nykyrka, Nye, Vetlanda 
kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Granskning ska ske avseende detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med flera, Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Ett planförslag som möjliggör för ändrad markanvändning i planområdet för både dagens och 
framtida användning. Det gäller främst ändring från allmänt ändamål till bostäder. 

I samband med upprättande av ny detaljplan upphävs del av detaljplan 297, laga kraft vunnen 
1979-10-25. 

Planförslaget har reviderats från samrådsskedet. 

Planarkitekt Johan Karlsson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-17 
Upprättade planhandlingar, plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse och 
fastighetsförteckning.  

Förslag till beslut 
Granskning ska ske avseende detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med flera, Vetlanda kommun. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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§ 38 Ärendenr KLF 2023/68 

Försäljning bostadsrätt 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat 
avtal säljer bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening Stensåkra i Vetlanda med adress 

, 574 40 Vetlanda, till , för ett pris av 
620 000 kr.  

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har ägt en bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening Stensåkra i 
Vetlanda sedan 1971.   

Lägenheten har hyrts ut i andra hand och när den nu blev vakant beslutades att lämna ut den 
till försäljning via mäklare. 

Mäklarhuset i Vetlanda fick uppdraget och har under februari haft lägenheten ute till 
försäljning genom budgivning. Ett tiotal familjer visade intresse varav två valde att buda på 
lägenheten.  

Utgångspriset var 595 000 kr och högsta budet, 620 000 kr, lades av  
 efter avslutad budgivning. 

Beslut om försäljning av bostadsrättslägenheter tas av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt 
riktlinjer för delegation inom kommunstyrelsen även styrelsen för bostadsrättsföreningen 
måste godkänna köparen. 

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-20 
Överlåtelseavtal 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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§ 39 Ärendenr KLF 2021/381 

Revidering av arvodesreglemente 2023-2026 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar arvodesreglementet för 
mandatperioden 2023-2026 enligt underlag. 

Ärendebeskrivning 
Fördelningen av %-andelen av årsarbetstid har justerats enligt underlag enligt politiska 
överenskommelsen i samband med tillträdandet av ny majoritet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-26 
Arvodesreglemente 2023-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar arvodesreglementet för 
mandatperioden 2023-2026 enligt underlag.   
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§ 40 Ärendenr KLF 2023/57 

Redovisning personuppgiftsincidenter 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Informationen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors 
friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina 
uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Det kan vara sekretessen, integriteten eller 
tillgängligheten till personuppgifter som påverkats. 

Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade 
måste anmälan göras till Integrationsskyddsmyndigheten (IMY).  

Under år 2022 inträffade totalt 18 antal personuppgiftsincidenter inom Vetlanda kommuns 
verksamheter. Ingen av incidenterna ansågs vara av den karaktären att de behövde anmälas 
till IMY.  

• Kommunstyrelsen hade 1 incident (Kommunikationsavdelningen). 
• Tekniska nämnden hade inga incidenter. 
• Miljö- och byggnämnden hade inga incidenter. 
• Barn- och utbildningsnämnden hade 3 incidenter.   
• Socialnämnden hade 12 incidenter. 
• Vård- och omsorgsnämnden hade inga incidenter. 
• Kultur- och fritidsnämnden hade inga incidenter. 
• Överförmyndarnämnden hade 1 incident. 
• Witalabostäder hade inga incidenter.  
• Industrilokaler hade inga incidenter. 
• Njudung Energi hade 1 incident. 
• Räddningstjänsten hade inga incidenter.  

Arkivarie Pär Bourghardt redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Förslag till beslut 
Informationen godkänns. 
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§ 41 Ärendenr KLF 2023/49 

Motion om regelverk för utfartsvägar 

Arbetsutskottets beslut 
Motionen remitteras till tekniska nämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Den 9 februari 2023 lämnade Andreas Elamsson (C) in en motion om regelverk för utfartsvägar 
med förslaget: 

 att enskilda vägar utan statsbidrag som uppfyller kommunens krav för utfartsvägar får 
samma summa per löpmeter väg som kommunen betalar till de enskilda vägarna med 
statsbidrag. 

 att bidraget för utfartsvägar indexregleras årligen med samma summa som kommunens 
bidrag för enskilda vägar med statsbidrag. 

 att ansökan om bidrag för utfartsvägar ska digitaliseras och väghållare får ansöka varje år. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 31/23 
Motion 

Yrkanden 
Mikael Loberg (SD) föreslår att motionen remitteras till tekniska nämnden för yttrande. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
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§ 42 Ärendenr KLF 2023/33 

Motion om fria arbetsskor för vård- och omsorgspersonal 

Arbetsutskottets beslut 
Motionen remitteras till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Den 25 januari 2023 lämnade Carina Strömbäck (S) och Lennart Lööw (S) in en motion om fria 
arbetsskor för vård- och omsorgspersonal med förslaget att Vetlanda kommun inför fria 
arbetsskor för vård- och omsorgspersonal. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 30/23 
Motion 

Yrkanden 
Mikael Loberg (SD) föreslår att motionen remitteras till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 43 Ärendenr KLF 2023/60 

Motion om IT-handledare inom äldreomsorgen 

Arbetsutskottets beslut 
Motionen remitteras till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Den 15 februari 2023 lämnade Hans Svensson (KD) och Jan-Erik Josefsson (KD) in en motion 
om IT-handledare inom äldreomsorgen med förslaget:  

 att kommunen genomför försök på några av de större äldreboendena under minst ett år, 
 att någon av de redan anställda erbjuds kompetensutveckling, till exempel med hjälp av 

Mediacenter, för att kunna fylla rollen som lokal "IT-pilot" inom en mindre del av sin 
tjänst, 

 att IT-utrustning ska finnas tillgänglig på boendet för dem som vill pröva sig fram med 
hjälp av"IT-piloten", 

 att "IT-piloten" kan ge råd och introduktion vid en boendes anskaffning av egen 
utrustning,  

 att försöksverksamheten får ligga till grund för en långsiktig, generell lösning av IT-
behovet,  

 att finansiering sker med utvecklingsmedel från kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 32/23 
Motion 

Yrkanden 
Mikael Loberg (SD) föreslår att motionen remitteras till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
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