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~ Vetlanda 

§ 1 

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker 

Arbetsutskottet beslut 
Vetlanda kommun meddelar 559201-3592, Dinner Vetlanda AB erinran enligt alkohollagen 
9 kap 17 §. 

Ärendebeskrivning 
559201-3592, Dinner Vetlanda AB har meddelats tillstånd att servera starköl, andra jästa 
drycker, vin och spritdrycker vid Pinchos Vetlanda, Vetlanda. Skäl föreligger att utreda 
huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622) 
samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, varning eller återkallelse av tillstånd är 
aktuell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-08 

Beslutet skickas till 
Handläggare 
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~ Vetlanda 

§ 2 

Planuppdrag för Detaljplan för del av Norrby 3:1 och del av 
Norrgården 2 

Arbetsutskottets beslut 
Planavdelningen ges i uppdrag att genom detaljplanprocess pröva lämpligheten att uppföra 
ytterligare sporthall inom rubricerade fastigheter. Uppdraget ska handläggas genom utökat 
förfarande. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planuppdraget är att pröva markens lämplighet för byggnation av ny sporthall. 
Detta för att tillgodose barn- och utbildningsförvaltningens behov av hallyta för 
idrottsundervisning. 

Området ligger inom fastigheterna Norrgården 2 och Norrby 3:1 i den norra delen av tätorten 
och omfattas av detaljplaner från 1968 respektive 1973. Kommunen äger båda fastigheterna. 
Inom och i anslutning till området finns gymnasieskola med tillhörande lokaler samt flera 
besöksintensiva anläggningar såsom fritidsgård, badhus, sporthallar, vårdcentral och Folkets 
Park. Småhusbebyggelse längs Valhallavägen, Floragatan och Östersandsvägen gränsar till 
området i öster. I detta väderstreck finns också en större parkering som servar skolorna i 
området, idrottshallarna, badhuset och, vid evenemang, även Folkets Park. I anslutning till 
parkeringen finns en större grönyta som också utgör översilningsområde. Västerut finns 
befintlig sporthall och gymnasieskolans byggnader. Mellan bebyggelsen vid Bättringsvägen i 
söder (region- och kommunlokaler) och gymnasieskolan och befintliga sporthallar i norr ligger 
ett större gravfält. Området i norr utgörs av Norrgårdens rekreationsområde. 

Kommunen har i egenskap av markägare initierat planläggningen och arenabolaget är den 
som i förslaget är tänkt som genomförare. Inga avtal är tecknade mellan kommun och bolag. 
Inför, eller parallellt med detaljplanprocessen, behöver lämpliga avtal tecknas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-04 

Förslag till beslut 
Planavdelningen ges i uppdrag att genom detaljplanprocess pröva lämpligheten att uppföra 
ytterligare sporthall inom rubricerade fastigheter. Uppdraget ska handläggas genom utökat 
förfarande. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Carina Bardh (M), Monica Samuelsson (KD) och 
Jan Johansson (VF) tillstyrker förslaget. 
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~ Vetlanda 

§ 2 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen, tekniska kontoret 
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~ Vetlanda 

§ 3 

Styrgrupp för strategisk planering - förtydligande av uppdrag 
och namnändring 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Gruppens arbete avgränsas till att gälla strategisk planering kopplat till översiktsplanarbetet. 

Gruppens representation är som tidigare, med kan utökas till övriga nämnds- och 
styrelsepresidier vid behov. 

Gruppen byter namn till ”Politisk referensgrupp för översiktsplanering”. 

Ärendebeskrivning 
Gruppen etablerades för 11 år sedan med syftet att ge vägledning i arbetet med centrumplan 
och fördjupad översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade då att till politisk styrgrupp utse 
presidierna i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden. Till 
sammankallande utsågs tekniska nämndens ordförande. 

Efter ett år förtydligades uppdraget till att gälla all strategisk planering inom plan- och 
bygglagens område. 

tekniska och miljö- och byggnämnden. 2017 beslutade kommunstyrelsen åter att 
representationen skulle bestå av hela presidierna. 

Efter valet 2018 beslutades ny styrgrupp utifrån då rådande presidiesammansättning. 

Gruppen har träffats regelbundet, 4-6 gånger om året. På dagordningen har även lyfts in 
ärenden som berör pågående detaljplaneuppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-29 

Förslag till beslut 
Gruppens arbete avgränsas till att gälla strategisk planering kopplat till översiktsplanarbetet. 

Gruppens representation är som tidigare, med kan utökas till övriga nämnds- och 
styrelsepresidier vid behov. 

Gruppen byter namn till ”Politisk referensgrupp för översiktsplanering”. 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

§ 4 Ärendenr KLF 2021/322 

Samrådsyttrande över förslag till ny översiktsplan för Nässjö 
kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun vill framföra följande synpunkt på förslag till ny översiktsplan för Nässjö 
kommun: 

Vetlanda kommun anser att skrivningen som rör utveckling och elektrifiering av järnvägen 
mellan Vetlanda och Nässjö bör utgöra ett formellt ställningstagande i kommande planförslag. 

I avsnittet som rör Landsbygdsutveckling i strandnära läge bör texten förtydligas rörande 
Nömmens södra strand. Nässjö kommun anger att de södra delarna av sjön som är minst 
oexploaterade är viktiga att bevara för friluftsliv och djur- och växtliv. Detta område är dock 
bara delvis inom Nässjö kommun vilket bör förtydligas i kommande revidering. 

Av planförslaget bör, vid revidering, ett förtydligande göras om det för Nässjö kommun 
gällande tematiska tillägg om vindbruk ersätts av ny översiktsplan. 

Ärendebeskrivning 
En översiktsplan redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning avseende den framtida 
mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men 
den är vägledande i många beslut angående kommunens utveckling. 

Nässjö kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen rör hela 
kommunens yta exklusive tätorterna Nässjö och Forserum, där det finns fördjupade 
översiktsplaner. 

Nässjös förslag till ny översiktsplan består i sin helhet av följande tre delar: 
Ett planförslag som redovisar de utpekanden och ställningstaganden som kommunen gör 
avseende framtida mark- och vattenanvändning. 
Ett planeringsunderlag innehållande det underlag som legat till grund för de utpekanden och 
ställningstaganden som görs i planförslaget. 
En miljökonsekvensbeskrivning som redogör för de miljökonsekvenser som översiktsplanen 
kan antas medföra. 

Frågor i översiktsplanen som förutsätter samarbete med grannkommunerna eller som 
påverkar grannkommunerna särskilt är de som rör vatten, landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) och kommunikationer. Även förslag till större etableringar såsom till exempel större 
handelsetableringar eller ställningstaganden rörande vindkraftsetableringar kan vara av 
intresse för grannkommuner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-03 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 4 

Förslag till beslut 
Vetlanda kommun vill framföra följande synpunkt på förslag till ny översiktsplan för Nässjö 
kommun: 

Vetlanda kommun anser att skrivningen som rör utveckling och elektrifiering av järnvägen 

I avsnittet som rör Landsbygdsutveckling i strandnära läge bör texten förtydligas rörande 
Nömmens södra strand. Nässjö kommun anger att de södra delarna av sjön som är minst 
oexploaterade är viktiga att bevara för friluftsliv och djur- och växtliv. Detta område är dock 
bara delvis inom Nässjö kommun vilket bör förtydligas i kommande revidering. 

Av planförslaget bör, vid revidering, ett förtydligande göras om det för Nässjö kommun 
gällande tematiska tillägg om vindbruk ersätts av ny översiktsplan. 
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~ Vetlanda 

§ 5 

Yttrande över bildande av naturreservatet Harshult 

Arbetsutskottets beslut 
Vetlanda kommun har inte något att erinra mot planerna med bildande av naturreservat 
Harshult. Kommunen förutsätter att god dialog med markägare sker i samband med bildande 
av naturreservatet. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig i tidigt samråd över planerna 
för bildande av naturreservatet Harshult i Vetlanda kommun. Förslag till beslut och 
skötselplan för naturreservat Harshult skickas senare ut på remiss. Ärendet startade när 

fastigheterna. Ärendet lämnades till länsstyrelsen för skydd som naturreservat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-02 
Samråd om planerat naturreservat 
Harshult i Vetlanda kommun 
Karta Harshult 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Vetlanda kommun inte har något att 
erinra mot planerna med bildande av naturreservat Harshult. Kommunen förutsätter att god 
dialog med markägare sker i samband med bildande av naturreservatet. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Naturvårdshandläggare 
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~ Vetlanda 

§ 6 

Försäljning Terränglöparen 4 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Terränglöparen 4, Gångstigen 24, 574 39 Vetlanda till Grundbulten 
103988 AB unä Städarna förvaltning AB, org nr 559341-4948, till ett pris av 1 730 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har ägt fastigheten Terränglöparen 4 sedan 1987. På fastigheten finns ett 
bostadshus som av Vetlanda kommun har drivit förskola i. 

Förskoleverksamheten är här nedlagd under året och fastigheten har ansetts lämplig att 
avyttra. 

Fastighetsbyrån i Vetlanda fick uppdraget och har under hösten haft fastigheten ute till 

AB, org nr 559341-4948, efter avslutad budgivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Terränglöparen 4, Gångstigen 24, 574 39 Vetlanda, Grundbulten 103988 
AB unä Städarna förvaltning AB, org nr 559341-4948, till ett pris av 1 730 000 kr. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker förslaget. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Ärendenr KLF 2022/7 

försäljning genom budgivning. Högsta budet Grundbulten 103988 AB unä Städarna förvaltning 

10



~ Vetlanda 

§ 7 

Ansökan Kundval Rusta och Matcha – kompletterande aktör i 
valfrihetssystem 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Att ansöka hos Arbetsförmedlingen om att Kompetenscenter, Vetlanda kommun blir godkänd 
aktör för att erbjuda tjänster inom Kundval Rusta Och Matcha inom leveransområde 
Vetlanda - Sävsjö. 

Reservationer 
Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsförmedlingens reformering har inneburit och kommer innebära en rad förändringar. 
Dessa kan sammanfattas så att Arbetsförmedlingen kommer stå för myndighetsutövningen, 
medan själva utförandet till stor del kommer göras av upphandlade fristående aktörer. Till 
detta ska läggas en digital transformering. 

Detta innebär för den arbetssökande ett annat stöd än för bara några år sedan. De fysiska 

är ett ärende som har en handläggare. 

När väl den arbetssökande är i behov av mer aktiva åtgärder så är en av dessa Kundval Rusta 
och Matcha, KROM. Det är i denna insats som den sökande ska få aktivt stöd både i form av 
rustande som matchande insatser. Insatser som leverantören väljer utefter en förutbestämd 
lista från Arbetsförmedlingen, och som lämpar sig för just den anvisade personens behov. 
Exempel på sådana insatser är praktiskt stöd i kontakter med arbetsgivare, vägledning mot 
arbete eller studier, kortare utbildning, hälsofrämjande aktiviteter eller språkstödjande 
insatser. 

sin tur väljer den aktör som den tror kan hjälpa henne eller honom bäst. Detta enligt Lagen 
(2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. En fristående aktör kan inte neka en 
sökande plats, så vida inte den upphandlade mängden platser är nådd. 

För att kunna leverera tjänster inom KROM behöver den fristående aktören ansöka om att bli 

denna tjänst. En aktör ansöker om att få leverera tjänster i ett leveransområde. Vetlanda och 
Sävsjö kommuner utgör ett sådant leveransområde. Det är inom leveransområdet som 
aktören verkar. Det är den arbetssökande som väljer aktör bland de aktörer som är godkända 
där den arbetssökande bor, aktuellt leveransområde. Skulle inte den arbetssökande av någon 
anledning välja en aktör även om den är anvisad tjänsten så gör Arbetsförmedlingen det 
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en godkänd aktör. Detta enligt det upphandlingsunderlag som Arbetsförmedlingen har för just 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

§ 7 Ärendenr KLF 2021/388 

genom att välja den aktör som är närmst den aktuella sökandes bostadsadress inom 
leveransområdet. 

En kommun kan ansöka om att ha en enhet som utgör fristående aktör. Detta förutsätter att 
verksamheten är åtskild från andra traditionella uppdrag som en kommun har inom 
exempelvis socialtjänsten. Samt att andra fristående aktörer ges samma förutsättningar att 
verka mot kommunen i dess helhet. Att ha en enhet som arbetar som fristående aktör ska ske 
på affärsmässiga grunder. Detta enligt de förändringar som införs i lagstiftningen efter förslag 
i SOU 2020:41, 1 januari 2022. 

Om kommunens ansökan beviljas kommer tjänsten som fristående aktör organiseras inom 
Kompetenscenter som en fristående egen enhet på affärsmässiga grunder. Där målgruppen är 
medborgare som är anvisade till KROM med ett intresse och vilja att jobba inom offentlig 
sektor och kommuner. 

Övriga fristående aktörer kommer ges samma möjligheter till samarbete med Vetlanda 
kommun som idag. 

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Detta gör att samtliga kostnader skall 
finansieras via de intäkter som kommer från Arbetsförmedlingen för utfört arbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-09 

Förslag till beslut 
Att ansöka hos Arbetsförmedlingen om att Kompetenscenter, Vetlanda kommun blir godkänd 
aktör för att erbjuda tjänster inom Kundval Rusta Och Matcha inom leveransområde Vetlanda 
- Sävsjö. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker beslutsförslaget. 

Carina Bardh (M) yrkar att ärendet ska gå vidare till kommunstyrelsen utan yttrande. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Carina Bardhs yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på beslutsförslaget och Carina Bardhs yrkande. Han finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt beslutsförslaget. 
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~ Vetlanda 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

§ 7 Ärendenr KLF 2021/388 

Omröstning begärs. 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 

Ja-röst för beslutsförslaget. 
Nej-röst för Carina Bardhs yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster och 2 nej-röster beslutar arbetsutskottet enligt beslutsförslaget. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 
Henrik Tvarnö (S) X 
Daniel Berner (C) X 
Monica Samuelsson (KD) X 
Carina Bardh (M) X 

Jan Johansson (VF) X 
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~ Vetlanda 

§ 8 

Lönekartläggning 2021 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer förslag till åtgärder enligt lönekartläggning 2021. 

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 2021-11-20 

Förslag till beslut 
Att fastställa förslag till åtgärder enligt lönekartläggning 2021. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker förslaget. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret, Emilia Rambrandt 
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~ Vetlanda 

§ 9 

Arvodesreglemente 2023-2026 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa arvodesreglementet för perioden 
2023-2026 med följande tillägg § 7 avseende titel kommunalråd/oppositionsråd: 

”Förtroendevald med fast arvode på minst 40% som företräder majoriteten skall benämnas 
kommunalråd. Den som på samma villkor företräder oppositionen skall benämnas 
oppositionsråd. Vid eventuellt majoritetsskifte under mandatperioden skall benämningarna 
anpassas till de nya förhållandena.” 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Inför varje ny mandatperiod ska arvodesreglementet ses över. Detta för att säkerställa att 
reglementet stämmer överens med den politiska organisation som planeras. 

Parlamentariska kommittén har arbetat igenom nuvarande förslag gemensamt. Där den 

den politiska grund som varit över tid, men med möjlighet att förändra efter valet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-28 

Förslag till beslut 
Att föreslå Kommunfullmäktige besluta att fastställa arvodesreglementet för perioden 
2023-2026. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M) och 
Jan Johansson (VF) tillstyrker beslutsförslaget. 

Monica Samuelsson (KD) föreslår följande tillägg till arvodesreglementets § 7 avseende titel 
kommunalråd/oppositionsråd: 

”Förtroendevald med fast arvode på minst 40% som företräder majoriteten skall benämnas 
kommunalråd. Den som på samma villkor företräder oppositionen skall benämnas 
oppositionsråd. Vid eventuellt majoritetsskifte under mandatperioden skall benämningarna 
anpassas till de nya förhållandena.” 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Ärendenr KLF 2021/381 

gemensamma synen har varit att presentera ett förslag till Arvodesreglemente som utgår från 
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~ Vetlanda 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

§ 9 Ärendenr KLF 2021/381 

Henrik Tvarnö (S) och Daniel Berner (C) ställer sig bakom Monica Samuelssons tilläggsförslag. 

Jan Johansson (VF) föreslår att Monica Samuelssons tilläggsförslag avslås. 

Carina Bardh (M) tillstyrker Jan Johanssons förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på beslutsförslaget och Monica Samuelssons tilläggsförslag. 
Han finner att arbetsutskottet beslutar att inkludera Monica Samuelssons tilläggsförslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 

Ja-röst för Monica Samuelssons tilläggsförslag. 
Nej-röst för beslutsförslaget. 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster och 2 nej-röster beslutar arbetsutskottet att inkludera Monica Samuelssons 
tilläggsförslag. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 
Henrik Tvarnö (S) X 
Daniel Berner (C) X 
Monica Samuelsson (KD) X 
Carina Bardh (M) X 

Jan Johansson (VF) X 
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~ Vetlanda 

§ 10 

Arvode för ordförande i valnämnden, val till riksdagen 2022 
och val till EU parlamentet 2023 samt timarvode 

Arbetsutskottets beslut 
Fastslå arvodet för ordförande i valnämnden till 21 000 kronor för riksdagsvalet 2022. 

Fastslå arvodet för ordförande i valnämnden till 19 000 kronor för val till EU parlamentet 
2023. 

Fastslå timarvodet för valarbetare i båda valen till 200 kronor per timme. 

Ärendebeskrivning 

till kommande val. Till detta kommer också att fastställa timarvodet. I förslagen har det skett 
en uppjustering av arvodet med 1 000 kronor från tidigare val. Vidare så ska timarvodet 
fastslås. 

Beslutsunderlag 
Parlamentariska kommittén §7/21 

Förslag till beslut 
Parlamentariska kommittén föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att: 

Fastslå arvodet för ordförande i valnämnden till 21 000 kronor för riksdagsvalet 2022. 

Fastslå arvodet för ordförande i valnämnden till 19 000 kronor för val till EU parlamentet 
2023. 

Fastslå timarvodet för valarbetare i båda valen till 200 kronor per timme. 

Beslutet skickas till 
Parlamentariska kommittén 
Valnämnden 
HR- kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Ärendenr KLF 2021/380 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppgift att fastslå arvodet för ordförande i valnämnden 
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~ Vetlanda 

§ 11 

Framställan om omställningsmedel för att leda ett arbete i 
syfte att minska socialnämndens kostnader för placeringar av 
barn och unga i hem för vård och boende (HVB) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Tilldela socialnämnden 800 000 kr från omställningsmedel. 
Summan motsvarar en heltidstjänst som under 2022 ska leda ett arbete i syfte att minska 
nämndens kostnader för HVB-placeringar av barn och unga. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har under flera år haft miljonunderskott när det gäller kostnader för 
placeringar av barn och unga i HVB-vård. Nämndens senaste prognos för 2021 pekar på ett 
underskott på drygt 7 miljoner. 

Samtidigt har antalet anmälningar gällande barn och unga i åldern 0-20 år ökat från 693 

Socialnämnden har i år sett en allt större målgrupp med behov som nämnden bedömt enbart 
kunna tillgodoses genom vård på HVB. Denna tendens kvarstår och har ytterligare förstärkts 
under hösten. 

aktivt med att minska kostnaderna för placeringar i HVB. Arbete för att minska kostnader för 
placeringar på institution pågår löpande i berörda enheter. Utarbetade rutiner och arbetssätt 
finns som i många delar fungerar väl. Det saknas dock resurser i ordinarie verksamhet för att 
med tillräcklig intensitet kunna vidareutveckla till exempel samverkan, arbetssätt, metoder, 
processer och rutiner. Det saknas också resurser för att mer aktivt än idag arbeta för 
alternativa insatser för de som idag är placerade på HVB. 

Sammantaget är syftet att skapa mer kostnadseffektiva och ändamålsenliga arbetssätt som 
bidrar till att kommunens resurser nyttjas på ett mer effektivt sätt. 

Det är viktigt att betona att arbetet ska ha sin utgångspunkt i att barnet/den unges behov av 
stöd och skydd tillgodoses. Att minska kostnader får aldrig ske på bekostnad av barnet och 
dess behov av stöd eller skydd. Arbetet ska utgå från barnkonventionen och barnets bästa. 

Detta utvecklingsarbete utgår från placeringar av barn och unga. Bedömningen görs dock att 
arbetet i vissa delar också kommer vara applicerbart i arbetet kring placeringar av vuxna. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden §366/21 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Ärendenr KLF 2021/360 

stycken år 2016 till 1283 stycken år 2020. Denna siffra kommer öka ytterligare innevarande år. 

Socialnämnden ser därför ett stort behov av att omgående tillsätta resurser för att arbeta mer 
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~ Vetlanda 

§ 11 

Förslag till beslut 
Socialnämnden begär 800 000 kr från omställningsmedel. Summan motsvarar en heltidstjänst 
som under 2022 ska leda ett arbete i syfte att minska nämndens kostnader för HVB-
placeringar av barn och unga. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och Monica Samuelsson (KD) 
tillstyrker förslaget. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Ärendenr KLF 2021/360 
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~ Vetlanda 

§ 12 

Årsredovisning 2020 - Anette Wilhelmina von Liewens 
Donationsfond 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Årsredovisningen godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens Donationsfond har fastställt 
årsredovisning för 2020 och överlämnar denna för godkännande och beslut om ansvarsfrihet. 

marginell minskning från bokslutet 2019 med 400 kr. 

Under 2020 delades 189 000 kr ut till 4 gifta par och 26 flickor som fick 6 300 kr vardera. 

Utdelningen finansieras genom avkastningen från en av stiftelsen ägd skogsfastighet och 
kapital. Markinnehavet uppgår till 467,7 ha mark varav 432,4 ha utgör produktiv skogsmark. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Årsredovisning 

Förslag till beslut 
Årsredovisningen godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Ärendenr KLF 2022/9 

Årets resultat uppgår för år 2020 till 67 251 kr. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stiftelsens totala tillgångar är efter bokslutet för 2020 uppgående till 11 882 316 kr vilket är en 
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~ Vetlanda 

§ 13 

Förslag på enhetsnamn för förskolan på Himlabackarna 

Arbetsutskottets beslut 
Den nya förskolan på Värnevägen 2 i Vetlanda ska namnges enligt nedan: 

- Himlabackarnas förskola. 

Ärendebeskrivning 
Förskolan vid Himlabackarna startar i januari 2022 och är dimensionerad för att ta emot 100 
barn fördelade på sex avdelningar. Förskolan ersätter Esplanadens och Bäckagårdens 
förskolor. I detaljplaner används Himlabackarna som geografisk benämning, vilket innebär att 
förskolans namn anknyter till området. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 99/21 
Tjänsteskrivelse 2021-10-27 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära hos kommunstyrelsens arbetsutskott att 
den nya förskolan på Värnevägen 2 i Vetlanda ska namnges enligt nedan: 

- Himlabackarnas förskola. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Ärendenr KLF 2021/387 
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~ Vetlanda 

§ 14 

Uppförandekod för förtroendevalda i Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige besluta om Uppförandekod för förtroendevalda i Vetlanda 
kommun. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram förslag till uppförandekod för att förbättra det 
politiska klimatet i kommunen. Förslag på andra organisationers uppförandekoder har 

gruppledarträff. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-28 
Uppförandekod i bilaga 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta om Uppförandekod för förtroendevalda i Vetlanda 
kommun. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Ärendenr KLF 2021/382 

inhämtats från SKR och utgjort inspiration till framtaget förslag. Förslaget har presenterats vid 
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~ Vetlanda 

§ 15 

Medfinansiering i projekt Vetlanda Unga Akademiker 

Arbetsutskottets beslut 
Medfinansiera projekt Vetlanda Unga Akademiker med totalt 213 tkr under 2022-2024. 
Finansiering sker inom kommunledningsförvaltningens budgetram. Projektfinansiering från 
Region Jönköpings län är en förutsättning för beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda, Värnamo och Tranås har gjort en förstudie och arbetar nu med en projektansökan 
för uppbyggnad av Vetlanda Unga Akademiker. Ansökan är ställd till Region Jönköpings län 
och till Alfastiftelsen. Alfastiftelsen har beviljat ansökan. Projektet behöver kommunal 
medfinansiering. Projektet syftar till att skapa en plattform där studenter kan hitta 
sommarjobb och ämnen för examensarbeten som stämmer med deras utbildningsinriktning. 
På detta sätt skapas en kontakt mellan högskolestudenter och arbetsplatser i Vetlanda 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-03 
Projektpresentation i bilaga. 
Projektbudget i bilaga. 

Förslag till beslut 
Medfinansiera projekt Vetlanda Unga Akademiker med totalt 213 tkr under 2022-2024. 
Finansiering sker inom kommunledningsförvaltningens budgetram. Projektfinansiering från 
Region Jönköpings län är en förutsättning för beslutet. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker förslaget. 

Beslutet skickas till 
Nuvab 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Ärendenr KLF 2021/302 
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~ Vetlanda 

§ 16 

Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2021-11-08 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2021-11-08 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kommunikation 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Ärendenr KLF 2021/368 

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

§ 17 

Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2021-11-25 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2021-11-25 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Ärendenr KLF 2021/383 

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

§ 18 

Protokoll från Korsberga kommundelsråd 2021-11-18 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Korsberga kommundelsråd 2021-11-18 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Kostenheten 
Elin Bexell 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Ärendenr KLF 2021/390 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
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