
1

 

 

  

 

   

  
    

  

  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.12 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (-). 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Karolina Rellme § 136-137, Irina Fridén § 136-137, 
Anders Bernberg § 130-131 och Maria Isacsson. 

Utses att justera Daniel Berner (C) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 130-141 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Daniel Berner 

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 
2022-08-22 

Föredragningslista 
§ 130 Renhållningsordning 2023-2030 - Kretslopp Sydost 2022/174 

§ 131 Remissvar på det regionala åtgärdsprogrammet Hälsans 
miljömål 

2022/195 

§ 132 Komplettering av internkontroll 2021 för vård- och 
omsorgsnämnden 

2022/133 

§ 133 Protokoll från Korsberga kommundelsråd 2022-04-13 2022/205 

§ 134 Protokoll från Ökna-Karlstorp kommundelsråd 
2022-04-08 

2022/207 

§ 135 Protokoll från Lannaskede-Myresjö kommundelsråd 
2022-06-13 

2022/232 

§ 136 Ansökan om bidrag för 2023 - Bris region väst 2022/225 

§ 137 Avbrytande av detaljplan för Svalan 12 och del av 
Tjustkullen 1:2 

2021/87 

§ 138 Revidering av avtal med Nuvab 2022/235 

§ 139 Bolagsordning mm Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets 
AB 

2022/236 

§ 140 Lån till hi:tech 2022/237 

§ 141 Skrivelse till länsstyrelsen angående vargrevir 2022/252 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

    

 

 

 

 
 

 

  

  

  

 
    

 
 

 

 
 

 

 

~ Vetlanda 

§ 130 

Renhållningsordning 2023-2030 - Kretslopp Sydost 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås bifalla bilagd renhållningsordning, bestående av Avfallsplan 
2023-2030 inklusive bilagor och Avfallsföreskrift 2023.   

Ärendebeskrivning 
Varje kommun måste enligt lag ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och 
avfallsföreskrifter i enlighet med miljöbalken. 

I Vetlanda kommun och övriga medlemskommuner är det kommunalförbundet Kretslopp 
Sydost som har det lagstadgade renhållningsansvaret, det vill säga det övergripande ansvaret 
för avfallshantering och avfallsplanering för kommunalt avfall. 

Renhållningsordningen består av två delar, dels en avfallsplan, dels avfallsföreskrifter. 
Avfallsplanen beskriver inriktningen för hur avfall ska hanteras och behandlas och är viktig i 
arbetet med att förebygga att avfall uppkommer. Avfallsföreskrifterna innehåller 
bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarig 
för vad, kommunen, den enskilde eller Kretslopp Sydost. 

Renhållningsordningen bygger på EU:s avfallshierarki-avfallstrappan som är implementerad i 
svensk lagstiftning. Renhållningsordningens målsättning är att tydliggöra och underlätta 
hanteringen av hushållsavfall. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-01 
Renhållningsordning med bilagor 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller bilagd renhållningsordning, bestående av Avfallsplan 2023-2030 
inklusive bilagor och Avfallsföreskrift 2023.   

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

Ärendenr KLF 2022/174 
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lS Vetlanda 

§ 131 

Remissvar på det regionala åtgärdsprogrammet Hälsans 
miljömål 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla remissvar Regionalt åtgärdsprogram – Hälsans miljömål 
2023–2027 enligt bilagt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med Åtgärdsprogram Hälsans miljömål är att bidra till att nå nationella miljömål och de 
globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. 

Åtgärdsprogrammet kommer gälla under åren 2023 till 2027 och berör främst 
miljökvalitetsmålen frisk luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö samt god 
bebyggd miljö. Dessutom berörs ett flertal mål i Agenda 2030. 

Förslaget till åtgärdsprogram har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköping i samverkan med 
aktörer i länet utifrån regionala utmaningar och förutsättningar. Bland annat har Vetlanda 
kommun deltagit i arbetet. 

Åtgärdsprogrammet innehåller 28 förslag på åtgärder som kan genomföras av aktörer 
verksamma i Jönköpings län. 

Åtgärderna redovisas i följande fokusområden, vilka bedöms som särskilt viktiga för att möta 
utmaningarna för Hälsans miljömål. 

1. Giftfri miljö 

2. Hållbar produktion och konsumtion 

3. Livsmiljöer för god hälsa 

4. Hållbara städer och samhällen 

nationella målen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse remissvar hälsans miljömål 2023–2027 
Följebrev 
Remissversion Vattnets miljömål 2023-2027 
Vetlanda kommun svarsfil remiss hälsans miljömål 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

Ärendenr KLF 2022/195 

Ansvar på kommun innebär att vi agerar i vår egen verksamhet och bidrar till de regionala och 
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~ Vetlanda 

§ 131 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla remissvar Regionalt åtgärdsprogram – Hälsans miljömål 
2023–2027 enligt bilagt förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

Ärendenr KLF 2022/195 
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~ Vetlanda 

§ 132 

Komplettering av internkontroll 2021 för vård- och 
omsorgsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kompletterande redovisning avseende ekonomipunkter för vård- och omsorgsnämndens 
interna kontroll 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kompletterande redovisning avseende ekonomipunkter för vård- och omsorgsnämndens 
interna kontroll 2021 föreligger i bilaga. 

När den interna kontrollen redovisades för kommunstyrelsen i maj var redovisningen inte 
fullständig då ekonomikontoret inte hade möjlighet att ta fram uppgifter kring prisanalys och 
köptrohetsanalys vid detta tillfälle. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 69/22 
Intern kontroll 2021 
Kommunstyrelsen § 70/22 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

Ärendenr KLF 2022/133 
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~ Vetlanda 

§ 133 

Protokoll från Korsberga kommundelsråd 2022-04-13 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Korsberga kommundelsråd 2022-04-13 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

Ärendenr KLF 2022/205 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 

7



 

  

    

 

 
 

 

 
 

  
 

~ Vetlanda 

§ 134 

Protokoll från Ökna-Karlstorp kommundelsråd 2022-04-08 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Ökna-Karlstorp kommundelsråd 2022-04-08 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

Ärendenr KLF 2022/207 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
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~ Vetlanda 

§ 135 

Protokoll från Lannaskede-Myresjö kommundelsråd 
2022-06-13 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Lannaskede-Myresjö kommundelsråd 2022-06-13 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

Ärendenr KLF 2022/232 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
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~ Vetlanda 

§ 136 

Ansökan om bidrag för 2023 - Bris region väst 

Arbetsutskottets beslut 
Bidragsansökan från Bris Region väst för 2023 avslås med motiveringen att kommunen 
prioriterar det lokala föreningslivet. 

Ärendebeskrivning 

från Vetlanda kommun. 

samtalsstöd dygnet runt via chatt, mejl och telefon. Varje barn som kontaktar Bris får ett 
tryggt, anonymt och kostnadsfritt stöd av en utbildad kurator. 

Beslutsunderlag 
Bidragsansökan från Bris region väst 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ansökan avslås med motiveringen att kommunen prioriterar det 
lokala föreningslivet. 

Beslutet skickas till 
Bris region väst 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

Ärendenr KLF 2022/225 

Ansökan har kommit in från Bris region väst där man ansöker om 60 000 kr i bidrag för år 2023 

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn som i såväl vardag som kris erbjuder professionellt 
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lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

§ 137 Ärendenr KLF 2021/87 

Avbrytande av detaljplan för Svalan 12 och del av Tjustkullen 
1:2 

Arbetsutskottets beslut 
Vetlanda kommun avser att avbryta detaljplanearbetet för fastigheten Svalan 12 och del av 
Tjustkulle 1:2 på beställarens begäran. 

Tekniska kontoret ges i uppdrag att avbryta detaljplanearbetet. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om planändring inkom 14 oktober 2020, då bolaget RDTH Arena AB (Torngatan 18) 
ansökte om ändring av detaljplan i syfte att kunna använda del av fastigheten Svalan 12 (förre 
detta Kyrkskolan) till café/restaurang och övrig del som bostad. 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2021 om planbesked och planuppdrag för 
fastigheten Svalan 12 (beslut § 44) och gav tekniska kontoret i uppdrag att upprätta 
detaljplanen genom standardförfarande. Kommunstyrelsen beslutade om samråd den 7 
februari 2022 (beslut § 29). 

Planhandlingarna har varit på samråd under 2022-02-16 till och med 2022-03-09. 

Efter samråd har bland annat Länsstyrelsen i Jönköping lämnat in synpunkter på sådant som 
kan aktualisera prövning enligt 11 kap. 10§ PBL. Enligt yttrandet skulle planen kompletteras 
med en riskanalys mot farliggodstransporter, en utökad utredning för förorenat område med 
grundvattenprovtaggning, en utredning för alternativ placering för komplementbyggnad i 
samråd med antikvarisk kompetens och en lågpunktskartering med rinnvägar som visar att 
inga instängda områden skapas genom den tillkommande byggrätten. 

Revideringar i både plankarta och planbeskrivningen har gjorts efter kompletterande 
utredningar och handlingarna förberetts för granskningsskedet samtidigt som inkomna 
synpunkter har samlats i en samrådsredogörelse. 

Under planens prövning framkom det att RDTH Arena AB behöver sälja fastigheten och önskar 
avbryta planarbetet. Fastighetensköparen är inte intresserad av att fortsätta med 
detaljplanen. Nya ägarens intention är att anordna bostäder/flera lägenheter i byggnaden som 
finns idag inom fastigheten, åtgärd som är planenlig enligt nuvarande detaljplan nummer 561, 
laga kraft 2009-03-19. 

Med anledning av detta har RDTH Arena AB representant meddelat tekniska kontorets 
planavdelning att de önskar avbryta planprövningsprocessen, den 2 juni 2022. 

Ett avtal finns tecknat mellan RDTH Arena AB (beställare) och Vetlanda kommuns tekniska 
kontoret. Enligt avtalet skulle beställaren ersätta kommunen för utfört planarbete med 
110 000 kronor, när planen vunnit laga kraft. Avbryts planarbetet på begäran av beställaren, 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ § 

är denna skyldig att ersätta kommunens motsvarande kostnader som uppkommit fram till 
tidpunkten för sådan begäran. 

Planavdelningen har beräknat kostnaderna för handläggning av detaljplanen till en summa 
motsvarande 88 000 kronor. I denna kostnad ingår avgift för givet planbesked och beräknad 
arbetstid för upprättande av samrådshandlingar, samrådsredogörelse och revideringar av 
planhandlingarna inför granskning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
Sammanställda granskningshandlingar 
Samrådsyttrande 
Planavtal 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/21 och § 29/22 

Förslag till beslut 
Vetlanda kommun avser att avbryta detaljplanearbetet för fastigheten Svalan 12 och del av 
Tjustkulle 1:2 på beställarens begäran. 

Tekniska kontoret ges i uppdrag att avbryta detaljplanearbetet. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen, tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22

       Ärendenr KLF 2021/87 
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~ Vetlanda 

§ 138 

Revidering av avtal med Nuvab 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Revidera avtalet med Nuvab. Ansvar för verksamhetsområde besöksnäring återgår till 
Vetlanda kommun, för att skapa en helhet tillsammans med destinationsutveckling fr.o.m. 
2023-01-01, enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
I beslutad rambudget för 2023-2025 finns utrymme för en destinationsutvecklare på halvtid. 
Från och med 2019 har Nuvab ansvarat för besöksnäringsutveckling för att skapa en helhet 
ihop med övrig näringslivsutveckling. Näringslivsutvecklingsfrågorna ligger fortsatt på Nuvab 

2023. Argumentet om att hålla samman näringslivsutveckling på Nuvab är fortsatt giltigt men 
möjligheten till en heltidstjänst/en kontaktperson för aktörer inom besöksnäring prioriteras 
högre. Det är fortsatt viktig med ett tätt samarbete mellan kommunen och Nuvab så att 
företag inom besöksnäringen blir medlemmar och kommer i åtnjutande av Nuvabs utbud 
avseende kompetensutveckling, nätverkande och affärsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09 
Förslag till reviderat avtal. 

Förslag till beslut 
Revidera avtalet med Nuvab, ansvar för verksamhetsområde besöksnäring återgår till 
Vetlanda kommun för att skapa en helhet tillsammans med destinationsutveckling from 
2023-01-01 enligt bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

Ärendenr KLF 2022/235 

men för att skapa en kontaktyta för besöksnäringen och möjligheten till en heltidstjänst flyttas 
ansvaret för besöksnäringsutveckling till Vetlanda kommun och utvecklingsavdelningen fr.o.m. 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

§ 139 Ärendenr KLF 2022/236 

Bolagsordning m.m. Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

Fastställa bolagsordning och ägardirektiv för Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB enligt 
bilaga. 

Bolaget omfattas av kommunens Företagspolicy. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Stadshus AB förvärvade våren 2022 Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB med 
huvudsakligt syfte att förvärva den fastighet på Magasinsgatan där funktionshinderomsorgen 
bedriver verksamhet. För att stämma med kommunala regler och kommunens hantering av 
ägda bolag behöver bolagsordningen ändras och ägardirektiv fastställas. 

Bolaget omfattas också av den företagspolicy som kommunfullmäktige tidigare fastställt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-27 
Bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy i bilaga. 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige: 

Fastställa bolagsordning och ägardirektiv för Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB enligt 
bilaga. 

Bolaget omfattas av kommunens Företagspolicy. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 140 

Lån till hi:tech 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Besluta låna ut max 5 000 tkr till föreningen nju:tek och hi:tech AB. 

Ärendebeskrivning 
2021-12-15 fattade kommunfullmäktige inriktningsbeslut om byggnation av Teknikens hus, 
numera hi:tech. Kommunfullmäktige beviljade också 8 000 tkr i investeringsbudget för 
projektering. 

Uppstart av hi:tech skall finansieras genom bidrag och ansökan om bidrag för förstudie har 
beviljats av regionalfonden. Niclas Lindqvist har anställts som verksamhetsledare. 
Verksamheten skall drivas av hi:tech AB och för att kunna bilda bolaget samt klara likviditeten 
fram till projekt är redovisade och projektmedel flyter in behöver föreningen och bolaget låna 
pengar. Med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut som grund är det rimligt att låna ut 
pengar så att uppstartsarbetet kan gå vidare. De medel som lånas ut av kommunen skall 
återbetalas när verksamheten är igång. Det är svårt att bedöma likviditetsbehovet eftersom 
det är beroende av hur bidragsmedel utbetalas. 5 000 tkr sätts som en övre gräns. Som grund 
för beslutet finns också avsiktsförklaringar från flera av de bolag som varit med i dialogen 
kring uppbyggnaden av hi:tech. Finansiering av både uppstart och löpande verksamhet ingår 
också i verksamhetsledarens uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-26 
Kommunfullmäktiges beslut § 174 2021-12-15. 

Förslag till beslut 
Besluta låna ut max 5 000 tkr till föreningen nju:tek och hi:tech AB. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

Ärendenr KLF 2022/237 
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~ Vetlanda 

§ 141 

Skrivelse till länsstyrelsen angående vargrevir 

Arbetsutskottets beslut 
Henrik Tvarnö (S) får i uppdrag att sammanställa skrivelse till Länsstyrelsen i Jönköpings län 
angående etablering av vargrevir. 

Ärendebeskrivning 
Argument mot etablering av vargrevir har uppkommit vid diskussion med representanter från 
LRF. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att han får i uppdrag att sammanställa en skrivelse till Länsstyrelsen 
i Jönköpings län angående etablering av vargrevir. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-08-22 

Ärendenr KLF 2022/252 
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