
 

   

 

  

 

  

   

   
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

   

 

  

 

  

 

  

   
           

 

 

     

    

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Plats och tid 

Beslutande 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats och 
tid 

Underskrifter 

Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 15.09 

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

Lars Brihall (VF) 
Magnus Färjhage, Maria Isacsson, Annelie Jönsson § 8-9, Filip Borglin § 8-9, 
Magnus Brusefält § 8-9. 
Via Teams: Andreas Eliasson § 10-12 och Pär-Olof Högstedt § 12. 

Monica Samuelsson (KD) 

Kommunkansliet 

Sekreterare Paragrafer 8-12 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Monica Samuelsson 

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

2021-02-04Anslaget: 

2021-02-25Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Föredragningslista 
§ 8 Information om kommunikationsavdelningen 2021/12 

§ 9 Information om Statens Servicecenter 2021/11 

§ 10 Gemensamt Ekonomiservicekontor på Höglandet 2020/315 

§ 11 Framställan om förstärkning av investeringsbudget 2021/5 
2021, Tekniska nämnden 

§ 12 Fastighetsförsäljning, del av Vesslan 2 m.fl. 2021/25 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

§ 8 Ärendenr KLF 2021/12 

Information om kommunikationsavdelningen 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Annelie Jönsson, Filip Borglin och Magnus Brusefält från kommunikationsavdelningen 
informerar om avdelningens organisation, uppdrag och uppgifter. 

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att ansvara för varumärket Vetlanda kommun och 
varumärket för platsen. Vara en stödfunktion i kommunikationsfrågor. Ge medborgarna en 
god service och bidra till att deras demokratiska behov tillgodoses. Förse medarbetarna med 
internkommunikation i syfte att stärka medarbetarskapet. Driva kommunens kontaktcenter 
inklusive turistinformation. 

Syftet med kontaktcenter är att förenkla för medborgaren genom en tydlig väg in mot 
kommunen. Förbättra för medborgaren med bättre service genom högre tillgänglighet och 
snabbare ärendehantering. Effektivisera organisationen genom att minska kostnaden för 
ärendehanteringen. 
Statistik över telefon och besök 2020 respektive 2021 redovisas samt nuvarande och nya 
uppdrag. 

Informationen avslutades med en redovisning av årshjul för kommunikationsarbetet samt 
arbetet med de tre fokusområdena; Platsen, Organisation och Internt. Statistik för 
kommun.vetlanda.se, vetlanda.se, Facebook, artiklar, filmer, poddar och platsannonsering 
presenterades. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 9 

Information om Statens Servicecenter 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är positiv till samverkan med Statens Servicecenter (SSC). 

Kommunikationschefen får i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning inför beslut 
om avsiktsförklaring. 

Ärendebeskrivning 

samverka med kontaktcenter. SSC har en ambition att samverka med kommunerna på de 
orter där de finns representerade. Just nu pågår pilotprojekt i bland annat Malmö och Växjö. 

Samverkan kan handla om samlokalisering eller att formaliserat låna ut personal till varandra 

i varandra och människor hänvisas mellan olika lokaler, får upprepa sina ärenden flera gånger 
osv. Det kan också vara svårt för medborgarna att veta om deras fråga är kommunal eller 
statlig. Speciellt tydligt är detta relaterat till målgruppen nyanlända. 

I dagsläget ingår Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och 
Försäkringskassan i SSC:s uppdrag. Polismyndigheten och Migrationsverket är på väg in. 

Verksamheten har fem medarbetare i Vetlanda och har öppet mellan kl. 10.00-16.00 samt 
hanterar enbart fysiska besök. Telefon och digitala kanaler hänvisas direkt till respektive 
myndighet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) föreslår att första meningen i beslutsförslaget ”Kommunstyrelsen är positiv 
till samverkan med Statens Servicecenter” stryks samt att utvecklingsavdelningen får i 
uppdrag att göra en objektiv och oberoende konsekvensbeskrivning av 
verksamhetsförändringar som påverkar kunden, personal och ekonomi – direkt kostnad, 
besparing och överensstämmelse med budget. Därefter återkopplas till kommunstyrelsen. 

Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker beslutsförslag. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Carina Bardhs förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Ärendenr KLF 2021/11 

Statens Servicecenter (SSC) kontaktade Vetlanda kommun i oktober 2020 med en fråga om att 

vissa dagar i veckan. Syftet är att underlätta för medborgaren då väldigt många ärenden går in 
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~ Vetlanda 

§ 9 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på beslutsförslag och Carina Bardhs förslag. Han finner att 
arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt beslutsförslag med följande lydelse: 
Kommunstyrelsen är positiv till samverkan med Statens Servicecenter (SSC). 
Kommunikationschefen får i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning inför beslut 
om avsiktsförklaring. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Ärendenr KLF 2021/11 
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~ Vetlanda 

§ 10 

Gemensamt Ekonomiservicekontor på Höglandet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att tillsammans med Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö 
kommuner bilda ett gemensamt ekonomiservicekontor från och med 2021-12-01 som en 
verksamhet inom Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering. 

Ärendebeskrivning 
Höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda samt Höglandsförbundet 
(HF) har en väletablerad vilja att öka samarbetet och samverkan inom administrationen av 
ekonomi- och beställningsprocesser. 

gemensamma organisationen såsom systemspecialisterna för systemadministration, E-handel 
och anläggningsreskontra har Vetlanda kommun valt att avvakta med att i nuläget föra över 
sina resurser. På motsvarande sätt har andra kommuner valt att inte i alla lägen föra över 
processerna i sin helhet. Skälet till detta är dels att processerna kan ses som strategiska dels 
att de resurspersoner som berörs har andra arbetsuppgifter som inte går in i ett gemensamt 
Ekonomiservicekontor. 

Effekterna av samgåendet är minskad sårbarhet, ökad kvalitet och effektivitet samt ökade 
möjligheter till utveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-11 
Direktionen Höglandsförbundet § 34/20 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Ärendenr KLF 2020/315 

Samtliga medlemskommuner inklusive HF vill gå samman kring de grundläggande processerna 
kundreskontra, leverantörsreskontra och huvudbokprocessen. När det gäller övriga delar i den 
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~ Vetlanda 

§ 11 

Framställan om förstärkning av investeringsbudget 2021, 
tekniska nämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås avslå begäran om tilläggsbudget och hänvisa frågan till 
kommande budgetberednings behandling av investeringsbudget. 

Ärendebeskrivning 
I samband med att tekniska nämnden 2020-11-19 antog förslag till detaljbudget för drift och 
investering för år 2021 beslutades även att föreslå kommunfullmäktige att ge en utökad 
investeringsbudget för 2021 med 5 mnkr för utförande av planerat underhåll. Om ytterligare 
budgetmedel erhålls är dessa tänkta att fördelas lika mellan underhåll av fastigheter och 
underhåll av gata. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-20 
Tekniska nämnden § 81/20 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Ärendenr KLF 2021/5 
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~ Vetlanda 

§ 12 

Fastighetsförsäljning, del av Vesslan 2 m.fl. 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Hösten 2017 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Vetlanda kommun och Vesslan 
Intressenter AB, företrädd av Thomas Bergdahl Vetlanda, om möjligheter för uppförande av 
ett flerbostadshus inom kvarteret Vesslan mellan Storgatan, Kullgatan och Bangårdsgatan i 
Vetlanda. Tomtmarken har här stått obebyggd länge och nyttjats som parkering. 

Den tänkta exploateringen krävde en ny detaljplan vilket påbörjades efter uppdrag i 
kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med att markanvisningsavtalet tecknades. 
Detaljplanearbetet för området har genomförts som ett så kallat standardförfarande, med 
stöd av den antagna Centrumplanen för Vetlanda. Detaljplanen antogs i kommunstyrelsen 
2021-01-13. 

Köpeskillingen är fastställd till 1 000 000 kr enligt ett upprättat tilläggsavtal till det tidigare 
markanvisningsavtalet. I köpeskillingen ingår kostnader för upprättad detaljplan och 
kostnader för anpassning av allmän platsmark i anslutning till området. Köparen står även för 
kostnader för fastighetsbildning. 

byggnationen innan markaffären slutförs och tillträde sker. Skulle detta inte ske inom den 
tidsramen faller avtalet i alla delar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-22 
Köpeavtal 2021-01-22 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande till kommunstyrelsen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Ärendenr KLF 2021/25 

Köparen ska enligt avtalet utnyttja detaljplanens fulla byggrätt och har ett år på sig att påbörja 
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