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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.09 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M). 
Sammanträdet genomfördes digitalt genom att ledamöter, ersättare och 
tjänstepersoner deltog via videofunktionen i Netpublicator. Ordföranden, 
sekreteraren och kommundirektören var på plats i salen. 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Martina Jansson (S) och Lars Brihall (VF) 

Övriga deltagare Olof Karlander (§ 36), Joakim Alin (§ 36), Magnus Färjhage, Andreas Eliasson 
och Maria Isacsson. 

Utses att justera Dan Ljungström (C) 

Justeringens plats och Kommunkansliet 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 36-42 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Dan Ljungström 

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

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

Föredragningslista 
§ 36 Ansökan om medfinansiering i projekt turistväg m.m. 2021/53 

§ 37 Revisionsreglemente för Höglandsförbundet 2021/47 

§ 38 Ansökan om medel ur omställningsutrymmet 2021 till 
förstärkt samverkan mellan gymnasieskolan och 
Arbetsmarknadsenheten 

2021/36 

§ 39 Redovisning av intern kontroll 2020 för miljö- och 
byggnämnden 

2021/34 

§ 40 Inriktningsbeslut - teknikens hus 2018/335 

§ 41 Ansökan från VBK 2021/64 

§ 42 Information om krishändelsen 2021/81 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 36 

Ansökan om medfinansiering i projekt Turistväg m.m. 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden i Smålands Trädgård ek. för. Olof Karlander informerar om projekt Turistväg och 
nämner då bland annat att föreningen har funnits några år och att man nu tar ett lite större 
grepp för att utveckla Smålands Trädgård genom förslaget till en turistväg genom i huvudsak 
Skirö, Nye, Stenberga och Näshult. Syftet med projektet är att främja företag i området samt 
att levandegöra traktens historia m.m. Föreningen vänder sig till Vetlanda kommun för ett 
samarbete kring det förslag som lagts fram. Projektets budget är 300 000 kr och föreningen 
har önskemål om ett bidrag på 150 000 kr. 

Projektledare Joakim Alin finns också med vid informationen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-02-17 med bilagor. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

Ärendenr KLF 2021/53 
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~ Vetlanda 

§ 37 

Revisionsreglemente för Höglandsförbundet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta revisionsreglemente för 
Höglandsförbundet. 

Revisionsreglementet gäller när beslut tagits i de fem medlemskommunernas 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Inför den nya mandatperioden 2019-2022 har en arbetsgrupp bestående av representanter 
från de fem medlemskommunerna arbetat fram ett förslag till reglemente för revisionen på 
Höglandsförbundet. Det har inte funnits ett reglemente för revisionen tidigare. Reglementet 
förrslogs gälla från 1 januari 2019 då den nya revisionen tillträder sitt uppdrag. Reglementet 
antogs av direktionen 2018-11-30 § 56. 

Revisionen för Höglandsförbundet har uppmärksammat att revisionens reglemente ska 
beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige samt att deras roll bör förtydligas. 
Det reviderade revisionsreglementet har förankrats med arbetsgruppen som arbetade fram 
förslaget 2018. Det reviderade reglementet för revisionen förslås gälla när beslut tagits i de 
fem medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Direktionen för Höglandsförbundet 202-12-18, § 57 
Reglemente för revisionen för Höglandsförbundet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

Ärendenr KLF 2021/47 
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~ Vetlanda 

§ 38 

samverkan mellan gymnasieskolan och 
Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
590 000 kr avsätts ur omställningsutrymmet för 2021 för effektivare arbetssätt samt 
framtagande av rutiner gällande övergången mellan skola och arbetsliv. 

Syftet är att personer med särskilda behov ska kunna få stöd att komma ut i 
arbete/sysselsättning efter avslutade gymnasiestudier. 

Ärendebeskrivning 
Rutinerna för övergången mellan skola - arbetsliv för elever i gymnasiesärskolan och 
introduktionsprogrammen upplevs som undermåliga. Utredningen ”Samordning av insatser 
för personer i behov av särskilt stöd” som framarbetats av personal inom barn- och 

dessa får avslag på ansökan om aktivitetsersättning och återfinns inom ramen för daglig 
verksamhet men tvingas söka försörjningsstöd från kommunen för sitt uppehälle. 

Andra som inte är aktuella för daglig verksamhet men har stödbehov hänvisas genom avslag 
på aktivitetsersättning att verka på den öppna arbetsmarknaden. Utan adekvat stöd riskerar 
individen att inte komma in eller vara kvar på arbetsmarknaden p.g.a. brist på erforderliga 
anpassningar och stöd. Arbetslösheten bidrar därmed till att de blir hänvisade till 
försörjningsstöd för att klara sig. Enhetschef vux myndighet som handlägger ekonomiskt 
bistånd vittnar om att denna målgrupp identifieras inom försörjningsstödet sedan en tid 
tillbaka. 

kunna börja följa framarbetad plan. Ge stöd och förutsättningar för den enskilde att komma 
till en långsiktig lösning med arbete/sysselsättning och rätt försörjning. Syftet är även att 
stödja de som i dag befinner sig i denna utsatta situation. 

Primära målgrupper är elever i år 4 på gymnasiesärskolas nationella program samt elever ur 
målgruppen i år 3 på introduktionsprogrammen men syftar även till att fånga de som redan 
hamnat i denna situation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-23 
Socialnämnden § 26/21 
Barn- och utbildningsnämnden § 11/21 
Tjänsteskrivelse 2020-11-23 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

Ärendenr KLF 2021/36 

Ansökan om medel ur omställningsutrymmet 2021 till förstärkt 

utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen i samverkan, 
pekar på att vissa elever hamnar utan åtgärd vid övergången mellan skola - arbetsliv. En del av 

Ambitionen med detta initiativ är att fånga eleverna tidigt för att direkt efter avslutade studier 
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~ Vetlanda 

§ 38 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD) och Dan Ljungström (C) tillstyrker upprättat 
förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

Ärendenr KLF 2021/36 
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~ Vetlanda 

§ 39 

Redovisning av intern kontroll 2020 för miljö- och 
byggnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisning av intern kontroll 2020 för miljö- och byggnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2020 för miljö- och byggnämnden föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden § 6/21 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

Ärendenr KLF 2021/34 

7



~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

§ 40 Ärendenr KLF 2018/335 

Inriktningsbeslut - teknikens hus 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommun aktivt medverkar till uppbyggnaden 
av teknikens hus. 

Kommunstyrelsen beslutar att 200 tkr kan disponeras för medfinansiering/finansiering i 
arbetet med förverkligandet av teknikens hus. Kostnaden finansieras inom kommunkansliets 
budget för näringslivsfrämjande åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med förverkligandet av Teknikens hus går vidare. Kommunstyrelsen beslutade 2019 
och 2020 att bidra till framtagande av förstudie för teknikens hus. Kommunstyrelsen har också 
vid några tillfällen fått information om projektet. I projektets styrgrupp har kommunen varit 
representerad med flera representanter. Kommunen är också väl representerad i de åtta olika 
arbetsgrupper som arbetar med olika delar av projektet. Den 18/1 2021 bildades föreningen 
Nju:tek med Vetlanda kommun och företag från höglandet som medlemmar. Den ideella 
föreningen har till syfte att förverkliga Nju:tek – Teknikens hus i Vetlanda. Kommundirektören 
representerar kommunen i föreningens styrelse. 
Kommunstyrelsen arbetsutskott har deltagit på ett dialogmöte med regionen om vikten av att 
utveckla teknikcenter i regionen. Vetlanda, Värnamo och Jönköpings kommun har också fört 
dialogen vidare om hur vi tillsammans med regionen bidrar till utveckling inom området. 

Föreningen Nju:tek har tillsammans med Nuvab ansökt om projektmedel för att driva 
utvecklingsarbetet vidare. Det kommer innebära att föreningens medlemmar behöver gå in 
med medfinansiering, inte bara i arbetstid utan också med pengar. Målsättningen är att 
överbrygga perioden fram tills ett genomförandeprojekt beviljats. Målsättningen är att kunna 
påbörja verksamheten 2023. 

Beslutsunderlag 
Förstudie Teknikens hus 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och 
Dan Ljungström (C) tillstyrker upprättat förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

8



~ Vetlanda 

§ 41 

Ansökan från VBK 

Arbetsutskottets beslut 
Utlämnande av ett lån om 400 000 kr till Vetlanda Bandyklubb beviljas. 

Uppdrag ges till ekonomichefen att fastställa villkor för utlåningen samt att förhandla dessa 
med klubben. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Bandyklubb har inkommit med skrivelse där man ansöker om dels ett direkt 
omställningsstöd om 270 000 kr samt dels ett lån om 400 000 kr. För att undvika akut 
likviditetsbrist under våren ser föreningen ett behov av att båda delfrågorna hanteras 
skyndsamt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-03 
Ansökan från VBK 2021-01-19 

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

Beslutet skickas till 
VBK 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 42 

Information om krishändelsen 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Magnus Färjhage informerar och svarar på frågor om krishändelsen och 
säger bland annat följande: 

Det har varit ett hårt tryck från media och kommunikation har haft full gärning med att 
hantera detta. Det är inte lätt att upprätthålla information till alla parter. Våra egna 
kommunikationskanaler samt media har haft en bra bevakning. 

Rent formellt har nu händelsegruppen avslutat sitt arbete i detta avseende. Den kan 
fortfarande sammankallas om behov uppstår. Pågående POSOM-insats är avvecklad men 
möjlighet finns fortfarande till samtalsstöd via kontaktcenter. 

Polisen har förlängt sin insats med ökad närvaro i Vetlanda t.o.m. fredag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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