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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.58 

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

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Lars Brihall (VF) 

Övriga deltagare Elinborg Kristinsdóttir Karlsson § 216, Martin Karlsson § 216-220, 
Irina Friden § 216-220, Andrea Johansson § 216-220, 
Joakim Öhman § 216-217, Ove Karlsson § 218-224, 
Pär-Olof Högstedt § 218-221, Therese Ekbladh § 225-226, Andreas Eliasson, 
Magnus Färjhage och Maria Isacsson. 

Utses att justera Monica Samuelsson (KD) 

Justeringens plats och Kommunkansli 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 216-226 
Maria Isacsson 

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 
2022-12-12 

Föredragningslista 
§ 216 Personalstatistik 2022 

§ 217 Information om badhusutredningen 

§ 218 Planbesked Falken 16 

§ 219 Nytt gatunamn Hagabergsvägen 

§ 220 Nytt gatunamn Ankarsnäsvägen 

§ 221 Markanvisning del av Ekenäs 2:51 

§ 222 Ansökan om medel från ks utvecklingsfond -
Rekrytering och kompetensutveckling vårdpersonal 

§ 223 Kommunala pensionärsrådets reglemente 

§ 224 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker 

§ 225 Information om Hi:tech 

§ 226 Stämningsansökan från leverantör 
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Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 216 

Personalstatistik 2022 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har i tidigare beslut beställt diverse personalstatistik från HR-kontoret att 
redovisas regelbundet till arbetsutskottet. 

Följande statistik föreligger i bilaga: 

- Sjukfrånvaro 
- Sjuklönekostnader 
- Korttidssjukfrånvaro 
- Pågående sjukfall 
- Diagnosfördelning 
- Tillbud och arbetsskador 

HR-konsult Elinborg Kristinsdóttir Karlsson presenterar personalstatistiken. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

Ärendenr KLF 2022/177 
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~ Vetlanda 

§ 217 

Information om badhusutredningen 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Joakim Öhman informerar arbetsutskottet om de uppdateringar som gjorts i 
badhusutredningen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

Ärendenr KLF 2021/177 
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~ Vetlanda 

§ 218 

Planbesked Falken 16 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott meddelar positiv planbesked för Falken 16 i Vetlanda stad 

som ligger på 14 500 kr är beräknad i enlighet med Vetlanda kommuns fastställd taxa. 
Fakturan utsändes/skickas separat. 

Ärendebeskrivning 
Witalabostäder AB har ansökt om planbesked för ändring av detaljplan på fastigheten 
Falken 16 (Norra Bollgatan/Kyrkogatan). Syftet med ansökan om planbesked för 
detaljplaneändring är att tillskapa större byggrätt och på så sätt möjliggöra ett utökat utbud 
av hyresrätter i centrala Vetlanda. Witalabostäder AB äger fastigheten som är idag bebyggd 
med ett flerbostadshus i två våningar med 20 hyreslägenheter. 

Den föreslagna åtgärden ligger i linje med fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort 
antagen 2020-02-19 och med andra kommunala strategiska dokument. Lämpligheten 
redovisas i bifogad ”Bedömning av ansökan om planbesked”. 

Planarkitekterna Martin Karlsson och Irina Friden informerar arbetsutskottet om processen 
vid planbesked samt om planbeskedet för Falken 16. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-25 
Ansökan om planbesked 
Bedömning av ansökan om planbesked 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott meddelar positiv planbesked för Falken 16 i Vetlanda stad 

som ligger på 14 500 kr är beräknad i enlighet med Vetlanda kommuns fastställd taxa. 
Fakturan utsändes/skickas separat. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (-), Monica Samuelsson (KD) och Jan Johansson (VF) tillstyrker 
upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

Ärendenr KLF 2022/326 

och kommun. En avgift för planbesked tas enligt Plan -och bygglagen (PBL) 5 kap 5 §. Summan 

och kommun. En avgift för planbesked tas enligt Plan -och bygglagen (PBL) 5 kap 5 §. Summan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

§ 219 Ärendenr KLF 2022/63 

Nytt gatunamn Hagabergsvägen 

Arbetsutskottets beslut 
Förslaget Hagabergsvägen för vägen i Farstorp godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Vägen är utpekad i detaljplanen dp nr313, 06-NYE-332 för bostad, därför är det brukligt att 
gatan har ett namn. Idag är gatan en grusväg, men fastigheter är redan avstyckade för 
tomtplatser. Enligt historiska kartor har platsen använts som hagmark. Platsen är högre 
belägen än Mickelstorpsvägen och jordlagret är tunt med platser av berg i dagen. I kommunen 
finns gatunamnet Hagagatan på flera ställen. I och med dessa grunder är förslaget på 
gatunamn Hagabergsvägen. 

Förslaget har skickats på remiss till Lantmäteriet, Vetlanda museum, projekteringsavdelningen 
och aktuell hembygdsförening. Enligt hembygdsföreningen är namnet Hagabergsvägen 
beslutat på 90-talet, vägskylt ska finnas på platsen. Några dokument på beslutet har inte 
kunnat hittas därför bör ett beslut ändå tas i frågan. Resterande remissinstanser bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 

Förslag till beslut 
Godkänna förslaget Hagabergsvägen för vägen i Farstorp. 

Beslutet skickas till 
GIS-avdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

6



~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

§ 220 Ärendenr KLF 2022/63 

Nytt gatunamn Ankarsnäsvägen 

Arbetsutskottets beslut 
Förslaget Ankarsnäsvägen för vägen mellan Korsberga och Ankarsnäs godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Ett nytt bostadsområde byggs i anslutning till en namnlös väg i Korsberga. Vägen går mellan 
Korsberga och Ankarsnäs. Angränsade bebyggelse befintliga adresser är gatuadresser. För att 
ha enhetligt satta adresser bör även det nya bostadsområdet ha gatuadresser. Detta medför 
att vägen behöver ett namn. I och med dessa grunder är förslaget på gatunamn 
Ankarsnäsvägen. 

Förslaget har skickats på remiss till Lantmäteriet, Vetlanda kommuns projekteringsavdelning, 
Vetlanda museum och aktuell hembygdsförening. Lantmäteriet förordar och rekommenderar 
att namnet Ankarsnäsvägen fastställs som gatunamn för den aktuella vägen. Inga övriga 
synpunkter på förslaget har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-14 

Förslag till beslut 
Godkänna förslaget Ankarsnäsvägen för vägen mellan Korsberga och Ankarsnäs. 

Beslutet skickas till 
GIS-avdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 221 

Markanvisning del av Ekenäs 2:51 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun anvisar ett område om ca 15 000 m² på del 
av fastigheten Vetlanda Ekenäs 2:51 till SH i Småland Projekt 11 AB för möjligheten att bygga 
bostäder. 

Ärendebeskrivning 
Inom detaljplan, 368 Mossbråsa Stora 1:2, finns ett större markområde avsett för 
bostadsändamål och servicehus där tidigare äldreboendet Ekebo låg. 

Företaget Småländska hem, som är en bostadsutvecklare som samarbetar med andra 
husleverantörer, har visat intresse för detta område och har presenterat idéer om hur 
området skulle kunna bebyggas. Tanken är att kunna uppföra ett gruppboende inom LSS för 
annan kunds räkning och på den större delen av marken ses möjligheten att uppföra 
lägenehter i bostadsrättsform eller hyresrättsform. 

Företaget önskar nu en markanvisning på området där man då under ett och ett halvt år går 
vidare med sina planer med målet att köpa hela eller del av marken och bygga bostäder. 

Avtal om köp och exploatering sker först i nästa steg och beslutas i särskild ordning. 
Köpeskillingen är fastslagen i markanvisningsavtalet till 50 kr per kvadratmeter. 

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-18 
Markanvisningsavtal 2022-11-10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun anvisar ett område om ca 15 000 m² på del 
av fastigheten Vetlanda Ekenäs 2:51 till SH i Småland Projekt 11 AB för möjligheten att bygga 
bostäder. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

Ärendenr KLF 2022/403 
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~ Vetlanda 

§ 222 

Ansökan om medel från ks utvecklingsfond - Rekrytering och 
kompetensutveckling vårdpersonal 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Avslå ansökan från vård och omsorgsnämnden med hänvisning till att insatsen inte hinner 
påbörjas 2022 och att utrymme för att bevilja ytterligare ansökningar ur utvecklingsreserven 
2023 saknas. 

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsnämnden ansöker om medel ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv för att 
tillsätta en tjänst på rekyteringsenheten som arbetar riktat mot vård och 

vägar att rekrytera och utbilda personer som idag inte finns i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-25 
Vård- och omsorgsnämnden § 112/22 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04 
Skrivelse till vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
Avslå ansökan från vård och omsorgsnämnden med hänvisning till att insatsen inte hinner 
påbörjas 2022 och att utrymme för att bevilja ytterligare ansökningar ur utvecklingsreserven 
2023 saknas. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

Ärendenr KLF 2022/347 

omsorgsförvaltningen för att utveckla och behålla den kompetens förvaltningen har samt hitta 
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~ Vetlanda 

§ 223 

Kommunala pensionärsrådets reglemente 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om uppdaterat reglemente för 
kommunala pensionärsrådet. 

Ärendebeskrivning 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet är uppdaterat så att det stämmer med 
arbetsformer för rådet. Uppdraget för pensionärsrådet är oförändrat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
Kommunala Pensionärsrådet § 48/22 
Förslag till reglemente 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om uppdaterat reglemente för 
kommunala pensionärsrådet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

Ärendenr KLF 2022/397 
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~ Vetlanda 

§ 225 

Information om Hi:tech 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Magnus Färjhage informerar om nuläget i Hi:tech. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 226 

Stämningsansökan från leverantör 

Arbetsutskottets beslut 
Fordran bestrids och motstämning med viteskrav lämnas. 

Ärendebeskrivning 
HR-chef Therese Ekbladh informerar arbetsutskottet om en stämningsansökan från 
Bitoreq AB, se bilaga. 

Ett avtal har tecknats där Nässjö kommun utgör beställare och Bitoreq AB utgör leverantör. 
Avtalet gäller leverans av ett RPA-system inklusive konsulttjänster. Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö och Vetlanda kommuner ingår i avtalet. Nässjö kommun har bestridit leverantörens 
fakturor som har svarat med en stämning. Förslag på förlikning har gjorts som inte godtagits. 
Kommunerna kan antingen välja att godkänna yrkandena i stämningsansökan eller bestrida 
fordran och göra en motstämning med viteskrav. Nässjö kommun har anlitat ett juridiskt 
ombud. 

Beslutsunderlag 
Stämning Eksjö Tingsrätt mål nr T 2090-22 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att fordran bestrids och att det lämnas en motstämning med 
viteskrav. 

Beslutet skickas till 
HR-chef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

Ärendenr KLF 2022/440 
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