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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 13.26 

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

Tjänstgörande ersättare 

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

Övriga deltagare Magnus Färjhage och Maria Isacsson 
Via Teams: Maria Gromer § 1, Pierre Thorell § 5-6 och Andreas Eliasson. 

Utses att justera Dan Ljungström 

Justeringens plats och Kommunkansliet 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 1-7 
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 
2021-01-18 

Föredragningslista 
§ 1 Kommunkompassen 2021 2020/307 

§ 2 Motion med förslaget att nedläggningsbeslut för 2020/360 
Bårhuset i Vetlanda omprövas 

§ 3 Revidering av beslut om firmatecknare för 2021 2020/320 

§ 4 Revidering av riktlinje vid uppvaktning förening, företag 2020/341 
och organisationer m.m. 

§ 5 Lönekartläggning 2020 2020/356 

§ 6 Justerade arvoden 2020 2020/357 

§ 7 Kommundelsråd Lannaskede 2020-12-03 2020/350 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

  

  
           

             

 
       

     
      
     
     

         
          

   

          

   
    
       

            
         

          
              
           

        

     

     
     
      
      
     
       
    
    

  

~ Vetlanda 

§ 1 

Kommunkompassen 2021 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen om att en övergripande utvärdering kommer att genomföras under senare 
delen av år 2021, med hjälp av verktyget Kommunkompassen, noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan: 

- det politiska systemet 
- kommunernas förmedling av tjänster 
- kommunen som arbetsplats 
- utvecklingen av lokalsamhället 

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen leder 
organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika 
verksamheterna fungerar. 

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor: 

- Intervjuer 
- Kommunens styrdokument 
- Kommunens hemsida och sociala medier 

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ 
beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens kriterier. 

Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje huvudområde består 

ansvar för tjänsteproduktion och medborgar- respektive brukarorientering. 

De åtta huvudområdena är: 

- Offentlighet och demokrati 
- Tillgänglighet och brukarorientering 
- Politisk styrning och kontroll 
- Ledarskap, ansvar och delegation 
- Resultat och effektivitet 
- Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 
- Ständiga förbättringar 
- Kommunen som samhällsbyggare 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

Ärendenr KLF 2020/307 

av flera delområden inom vilka ett stort antal frågor belyses. Bedömningen görs med betoning 
på betydelsen av mål- och resultatstyrning, en sammanhållen organisation, decentralisering av 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

§ 1 Ärendenr KLF 2020/307 

Inom området ständiga förbättringar utvärderas här inte bara hur vi i kommunen använder 
oss av jämförelsetal från databasen www.kolada.se utan den fokuserar på hur vi arbetar med: 

- Strategi för ständiga förbättringar 
- Analys av avvikelser, brister och problem 
- Lärande genom omvärldsspaning och samverkan 
- Metoder för att förbättra kvaliteten på tjänsterna 
- Kreativitet och förbättringar 

Frågan om att kunna avsätta resurser för att genomföra Kommunkompassen under 2021 har 
förankrats i kommunens ledningsgrupp (KLG) och i kommunens utvecklingsgrupp. Berörda 
chefer i KLG har bedömt att det är möjligt att kunna avsätta den tid som behövs för att kunna 
genomföra Kommunkompassen under år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-30 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 2 

Motion med förslaget att nedläggningsbeslut för Bårhuset i 
Vetlanda omprövas 

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

Ärendebeskrivning 
Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) har lämnat in en motion om att kommunstyrelsen, 
skyndsamt och utan dröjsmål, kraftfullt protesterar hos Regionstyrelsen för att 
nedläggningsbeslutet ska upphävas. 

Att mista en anhörig innebär ofta ett hårt slag och många sörjande vill ges möjlighet att in i 
det sista kunna besöka den avlidne för att mildra sorgearbetet. Att i dessa angelägenheter 
nödgas åka till en annan kommun är orimligt. Dessutom skulle ett genomförande innebära 
resor som samtidigt leder till en helt onödig miljöbelastning. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen remitteras till kommunkansliet och vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

Ärendenr KLF 2020/360 
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~ Vetlanda 

§ 3 

Revidering av beslut om firmatecknare för 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

kommun fr.o.m. 2021-02-01 utse kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö eller 
kommunalråd Dan Ljungström eller kommunalråd Monica Samuelsson i förening med 
kommundirektör Magnus Färjhage eller ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe 
biträdande ekonomichef Christina Carlson. 

Föreslås att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och 

haft invändningar mot fordran. 

Föreslå att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller leasingavtal avseende enskilda 
leasingobjekt under förutsättning att befintliga ramavtal finns. 

Föreslå att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 

som förvaltas av Vetlanda kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

Ärendenr KLF 2020/320 

Utifrån förändrade politiska majoritetsförhållanden föreslås att till firmatecknare för Vetlanda 

utmätning, samt att företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären 

Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser 
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~ Vetlanda 

§ 4 

Revidering av riktlinje vid uppvaktning förening, företag och 
organisationer m.m. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Komplettera riktlinje vid uppvaktning av förening, företag och organisationer enligt följande: 

”Sveriges flagga tillsammans med EU-flaggan och FN-flaggan ska hissas utanför stadshuset på 
FN-dagen.” 

Ärendebeskrivning 
I riktlinje vid uppvaktning förening, företag och organisationer finns också följande avsnitt om 
flaggning: 

”Flaggning 

Sveriges flagga hissas på allmänna flaggdagar. EU-flaggan ska hissas tillsammans med den 
svenska flaggan utanför stadshuset dessa dagar (Kf 2009-09-23 §93). 

eller Mercurius bortgång. 

Vid de tillfällen som medarbetare vid andra arbetsplatser inom kommunen avlider flaggas vid 
dessa arbetsplatser. 

fattas i varje enskilt fall.” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-30 
Förslag på Riktlinje vid uppvaktning förening, företag och organisationer m.m. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

Ärendenr KLF 2020/341 

Förutom vid allmänna flaggdagar hissas även flaggan då verksamma medarbetare i stadshuset 

Flaggning vid andra tillfällen sker efter samråd med kommunalrådet eller kommunchef. Beslut 
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~ Vetlanda 

§ 5 

Lönekartläggning 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Förlag till åtgärder enligt lönekartläggning 2020 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen genomföra en årlig lönekartläggning för att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Detta har 
gjorts enligt den modell som Diskrimineringsombudsmannen, DO förskriver. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-23 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

Ärendenr KLF 2020/356 
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~ Vetlanda 

§ 6 

Justerade arvoden 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Arvodena justeras med 2,7% från översynsdatumet 1 september 2020. 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande arvodesreglemente ska arvodesreglementet årligen justeras. Denna justering 
ska följa löneutvecklingen bland medarbetarna i Vetlanda kommun. Av denna anledning 
föreslår HR-kontoret att uppräkning sker med 2,7% från den 1 september som är 
översynsdatumet enligt reglementet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-15 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

Ärendenr KLF 2020/357 
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~ Vetlanda 

§ 7 

Kommundelsråd Lannaskede 2020-12-03 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas ta kontakt med kommundelsrådet 
inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2020-12-03 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Witalabostäder AB 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

Ärendenr KLF 2020/350 
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