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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.15

Beslutande

Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF) och
Dan Ljungström (C).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Ingemar Sturesson (KD)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson (§ 163-164), Anders Bernberg (§ 159-160),
Stana Zeba (§ 159-160), Michael Nilsson (§ 159), Peter Lundgren (§ 159-160)
och Ove Karlsson (§ 164-165).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 159-169

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Nils-Erik Olofsson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-09-14

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2015/KA0344

Presentation av nya medarbetare
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Stana Zeba har anställts som ledare för projektet om inventering av kemikalier i barns
förskolemiljö. Projektet startar den 28 september och kommer att pågå fram till mitten
av januari 2016.
Michael Nilsson är nyanställd kommunikationschef som kommer närmast från
Helsingborg. Ett första arbetsområde kommer att bli att utarbeta en varumärkesstrategi
för Vetlanda kommun.
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Dnr 2015/KA0077

Projekt ”Regionalt stöd för hållbart resande i Jönköpings län”
Arbetsutskottets beslut
Vetlanda kommun avstår från att medverka i projektet ”Regionalt stöd för hållbart
resande i Jönköpings län”.
Ärendebeskrivning
Energikontor Norra Småland planerar att starta ett projekt benämnt ”Regionalt stöd för
hållbart resande i Jönköpings län” med syfte att minska koldioxidutsläppen från
transportsektorn i länets kommuner och därmed leda till hållbar utveckling och tillväxt.
Genom projektet ska länets kommuner få tillgång till stöd, utbildning och verktyg för att
hantera persontransportfrågor. Närmare projektbeskrivning föreligger i bilaga.
Medverkan i projektet skulle kosta Vetlanda kommun totalt 206 tkr under en period av
fyra år.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun inte medverkar i projektet.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
Anders Bernberg
Energikontor Norra Småland
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Dnr 2015/KA0248

Risk- och sårbarhetsanalys för Vetlanda och Nässjö kommuner 2014
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Risk- och sårbarhetsanalys 2014 antas.
Risk- och sårbarhetsanalysen ligger till grund för nytt handlingsprogram för skydd och
säkerhet.
Risk- och sårbarhetsanalysen skickas till länsstyrelsen senast den 31 oktober 2015.
Ärendebeskrivning
Vart fjärde år sammanställer Höglandets räddningstjänstförbund en gemensam risk- och
sårbarhetsanalys på uppdrag av Vetlanda och Nässjö kommuner. Syftet är att analysera
vilka extraordinära händelser, allvarliga händelser och störningar som kan inträffa och
hur dessa påverkar den kommunala verksamheten och kommunens invånare. Med
utgångspunkt i analysen arbetas sedan ett handlingsprogram för skydd och säkerhet
fram tillsammans med åtgärder och aktiviteter för att höja krisberedskapen och
förebygga störningar och allvarliga händelser. Analys för mandatperioden 2015-2018
föreligger i bilaga. Analysen ska skickas in till Länsstyrelsen i Jönköpings län senast
2015-10-31.
Kommunerna ska kunna förebygga, planera för och hantera både mindre och större
händelser som har en negativ inverkan på invånarnas trygghet och säkerhet. En
grundförutsättning för att kunna göra detta är att skapa sig en nulägesbild av de risker
och sårbarheter som finns i kommunen. Kommunens samtliga förvaltningar och bolag
har deltagit i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. Resultatet visar att fem
områden bör prioriteras och arbetas vidare med under perioden. Dessa är:
1.
2.
3.
4.
5.

Suicid
Fallolyckor
Brott och oro för brott
Trafikolyckor
Förgiftningsolyckor

Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund § 22/15.
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Dnr 2015/KA0317

Medfinansiering av Leader Linné Småland 2015-2020
Arbetsutskottets förslag till kommunstyreslen
Vetlanda kommun medfinansierar Leader Linné Småland med 410 891 kr per år under
perioden 2015 t.o.m. 2020.
Finansieringen sker genom verksamhet 2204, EU-medel.
Protokollsanteckning
Jan Johansson (VF) vill ha följande anteckning till protokollet:
Det är angeläget att Vetlanda kommun på ett aktivt sätt bevakar möjligheterna att ta del
av de projektmedel som vårt deltagande kräver samt att en redovisning fortlöpande
lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2013 att Vetlanda kommun ska ingå i ett
leaderområde under programperioden 2014 t.o.m. 2020. Den 23 april 2014 tog
fullmäktige beslutet att uttala en viljeinriktning om att ansluta sig till nuvarande
leaderområde Linné inför nästa programperiod. Under 2014 påbörjade Leader Linné
arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för området och i november månad
skickades en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda leaderområde. Till ansökan
bifogades utvecklingsstrategin som godkändes under våren 2015. Utvecklingsstrategin
föreligger i bilaga. I maj 2015 bildades så den ideella föreningen Leader Linné Småland
omfattande åtta kommuner, Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo,
Växjö och Älmhult. Jordbruksverket har tilldelat Leader Linné Småland en budget på
totalt 50 952 056 kr för perioden. 16 814 179 kr av dessa medfinansieras av
medlemskommunerna. Fördelat på sådant sätt att Vetlanda kommuns andel uppgår till
410 891 kr årligen.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att Vetlanda kommun medfinansierar Leader Linné Småland
årligen med 410 891 kr under perioden 2015 t.o.m. 2020. Finansiering sker genom
verksamhet 2204, Eu-medel.
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker Jan Johanssons förslag och instämmer i hans
protokollsanteckning.
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker Jan Johanssons förslag.
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Dnr 2015/KA0271

Redovisning av besparingsförslag från
kommunledningsförvaltningen
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde den 28 september.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-06-22, § 129, uppmana samtliga
nämnder att senast den 30 september 2015 redovisa förslag till åtgärder för att
förbättra kommunens ekonomiska resultat. Detta med anledning av det svaga resultatet
i den senaste budgetprognosen.
Kommunledningsförvaltningens styrgrupp på tjänstemannasidan har sett över
möjligheterna och kommit fram till att kommunledningsförvaltningen redan visar ett
överskott mot budget, bland annat beroende på lägre bemanning, lägre
försäkringskostnader, lägre politikerarvoden än budgeterat samt att budgeten för
arbetsmarknadsfrågor inte disponerats. Totalt prognostiseras ett överskott på 1,7 mnkr.
Detta resultat innehåller i sig en resultatförbättring, eftersom flera nya
förskoleavdelningar i Holsby och Landsbro innebär högre kostnader för måltidsservice,
vilket är beaktat i prognosen. Investeringarna på gymnasiet kommer att innebära
besparingar nästa år. Den delen är redan redovisad och hänsyn tagen till i budget. Medel
i utvecklingsreserven avsedda för medfinansiering av bredbandsprojekt kommer troligen
inte kunna utnyttjas under året, eftersom bidragshandläggningen är försenad avseende
EU-medel. Det finns en rad andra budgetposter som man kan överväga på kort eller lång
sikt. En samlad redovisning av samtliga nämnders förslag kommer att presenteras i
kommunstyrelsen den 7 oktober 2015.
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Dnr 2015/KA0302

Svar på skrivelse från Kyrkhjälpen
Arbetsutskottets beslut
Upprättat förslag till svarsskrivelse godkänns.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har kommit in från Kyrkhjälpen Vetlanda, där man inbjuder till samarbete
mellan Vetlanda kommun och Kyrkhjälpen Vetlanda, beträffande EU-migranterna i
Vetlanda kommun.
Ett av kyrkhjälpens insatsområden är att lösa olika akuta behov för den här gruppen
människor. Under hösten och vinterhalvåret behövs tillfälliga nödboenden, det vill säga
tidsbegränsad möjlighet till sovplatser under kalla nätter. Bedömningen är att det under
den kalla perioden kommer att ske en ökning av antalet personer som vistas i Vetlanda
kommun under utsatta förhållanden och med begränsad tillgång till härbärge.
Kyrkhjälpen planerar därför att införskaffa två vinterbonade baracker som kan utgöra
tillfälliga nödboenden. Kyrkhjälpen ber Vetlanda kommun och tekniska kontoret att
identifiera och upplåta en uppställningsplats i centralorten för Kyrkhjälpens räkning.
Inom uppställningsplatsens område bör det finnas tillgång till vatten, el och toaletter.
Förslag till svarsskrivelse har upprättats och föreligger i bilaga. Av skrivelsen framgår att
kommunen föreslår att Kyrkhjälpen tittar på möjligheterna att placera barackerna på
egen mark. Förutsättning är att man kan ordna tillgång till vatten och toalett. Detta
skulle kunna ske till exempel i församlingshemmet. Om det är ett möjligt alternativ så
kan en bygglovsansökan lämnas in i vanlig ordning.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att Vetlanda kommun svarar Kyrkhjälpen i enlighet med det
upprättade förslaget.

Utdrag:
Kyrkhjälpen Vetlanda
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Dnr 11-2015-00025

Åtgärd avseende alkoholserveringstillstånd – The Old Barn Corner
Arbetsutskottets beslut
Vetlanda kommun meddelar, 969741-4895, Bröderna Fransman KB erinran enligt
alkohollagen 9 kap 17 § med hänvisning till skäl som redovisas i utredningen.
Ärendebeskrivning
Bröderna Fransman KB, 969741-4896, har meddelats tillstånd att servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa drycker vid The Old Barn Corner i Vetlanda. En utredning
har genomförts för att utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med
reglerna i alkohollagen samt om åtgärder i form av erinran, varning eller återkallelse av
tillstånd är aktuell. I samband med tillsyn har det visat sig att restaurangen inte har
någon serveringsansvarig då försäljning av alkohol ägt rum. Den utredning som gjorts
har kommunicerats med Johan Fransman. Några synpunkter eller kommentarer över
utredningen eller förslaget till beslut har inte inkommit till den 5 augusti 2015 och
utredaren bedömer därför att Bröderna Fransman KB, 969741-4896, på sin restaurang
The Old Barn Corner i Vetlanda har brustit gentemot alkohollagen 8 kap 18 §, 15 § och
14 §.

Utdrag:
Alkoholinspektör Ove Karlsson
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Dnr 2014/KA0238

Entledigande av styrgruppen för ombyggnation av Withalaskolan
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Den styrgrupp för ombyggnation av Withalaskolan som tillsattes av kommunstyrelsen
2014-10-01, § 165, entledigas. Istället redovisar tekniska kontoret och barn och
utbildningsförvaltningen regelbundet till kommunstyrelsen hur arbetet med
skolrenoveringar och ombyggnationer fortlöper.
Ärendebeskrivning
2014-10-01, § 165, beslutade kommunstyrelsen att den befintliga styrgruppen för
utarbetande av Funktionsprogram förskola skulle få ett utvidgat uppdrag att även utgöra
styrgrupp för ombyggnationen av Withalaskolan. En ny grupp behöver tillsättas för det
samlade projektet avseende skolrenoveringar och ombyggnation som berör flera skolor.
Styrgruppen för ombyggnation av Withalaskolan kan därför entledigas.
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Dnr 2015/KA0341

Val av rekryteringsgrupp för anställning av vård- och omsorgschef
Arbetsutskottets beslut
Rekryteringsgrupp för anställning av vård- och omsorgschef ska bestå av:
Tommy Bohman (S), Monica Högberg (VF), Carina Bardh (M), Henrik Tvarnö (S),
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF).
Ärendebeskrivning
En rekryteringsgrupp för anställning av ny vård- och omsorgschef ska tillsättas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att gruppen består av presidierna i vård- och
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och personal- och organisationsutskottet.
Jan Johansson (VF) och Dan Ljungström (C) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
De valda
HR-kontoret
Vård – och omsorgsförvaltningen
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Dnr 2015/KA0342

Utredningsuppdrag disciplinåtgärder
Arbetsutskottets beslut
Kommunchef Magnus Färjhage får uppdraget att utreda vilka möjliga åtgärder
arbetsgivaren kan vidta mot anställd som vid utförandet av sitt arbete bryter mot
skyldigheter enligt policy och riktlinjer inom ekonomi- och upphandlingsområdet.
Samråd ska ske med HR-avdelningen.
Ärendebeskrivning
Det finns behov av att utreda vilka möjliga åtgärder arbetsgivaren kan vidta mot
anställda som bryter mot skyldigheter enligt policy och riktlinjer inom ekonomi- och
upphandlingsområdet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunchefen får uppdraget att utreda vilka möjliga
åtgärder arbetsgivaren kan vidta mot anställd som vid utförandet av sitt arbete bryter
mot skyldigheter enligt policy och riktlinjer inom ekonomi- och upphandlingsområdet.
Samråd ska ske med HR-avdelningen.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
Magnus Färjhage
HR-avdelningen
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Dnr 2015/KA0343

Information från möte med Arbetsförmedlingen
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Dan Ljungström rapporterar från en Höglandsträff som Arbetsförmedlingen ordnade i
Nässjö. Avsikten är att träffarna ska vara återkommande två gånger per år.
Vid det senaste mötet presenterades en prognos avseende arbetslösheten. Vissa
bristyrken identifierades. Man konstaterar vidare att återhämtningen på
arbetsmarknaden fortsätter och att Jönköpings län har en positiv utveckling.
I näringslivet tror 58 % på en positiv utveckling framöver. Arbetslöshetssiffrorna uppgår
till 5,7 % i Vetlanda, vilket är under de siffror som gäller för såväl länet som riket. Flest
lediga jobb finns nu inom sektorerna bygg, IT och hotell och restaurang. Flera
yrkesgrupper kommer att bli bristyrken framöver. Förhoppningen är att
Arbetsförmedlingen i någon mån kommer att förenkla handläggningsrutinerna och
därmed kunna ge bättre service och större flexibilitet.
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