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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-09 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.58 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) 
och Lars Brihall (VF). 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Martina Jansson (S) och Monica Samuelsson (KD) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson och Maria Isacsson. 
Deltagare på distans: Jörgen Wahlström (§ 169-171), Lena Ottosson 
(§ 169-170) och Stewe Jonsson (§ 169). 

Utses att justera Lars Brihall 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 169-177 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Lars Brihall 

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 
2020-11-09 

Föredragningslista 
§ 169 Information om programmet för barn och ungas 2020/305 3 

utemiljö 

§ 170 Prisjustering måltider 2020/296 4 

§ 171 Kommunkompassen 2021 2020/307 5 

§ 172 Teknikens hus 2018/335 6 

§ 173 VA-taxa 2021 2020/306 7 

§ 174 Hemställan från socialnämnden om att få ta del av 2020/288 8 
reserverade medel under kommunstyrelsen under 2020 

§ 175 Förslag till ny biblioteksplan 2020-2024 2020/304 9 

§ 176 Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2020-09-17 2020/295 10 

§ 177 Ansökan om tillfällig utökning av serveringslokal för 11 
servering av alkoholdrycker 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

        

  
    

 
           

           
                

             
             

        

            
             
        

           
         

          

      

             
              

          
              

  
               

    

~ Vetlanda 

§ 169 

Information om programmet för barn och ungas utemiljö 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson informerar om programmet för barn- och ungas utemiljö. 

Tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen identifierade för några år sedan 
gemensamt ett behov av att se över hur utemiljöer för barn och unga ska hanteras. Behovet 

skötsel. Tekniska kontoret har ansvar för det operativa arbetet med investering och drift 
medan kultur- och fritidsnämnden har det strategiska ansvaret. 

Arbetet har huvudsakligen utförts av landskapsarkitekt Annika Lundwall, med visst bistånd av 
kultur- och fritidschef Stewe Jonsson. En ledningsgrupp har bestått av Stewe Jonsson, 
Gunnar Elmeke, teknisk chef, och Björn Wiberg, projekteringschef. 

Möten har hållits med föräldrar, kommunala tjänstemän som hanterar ungdomsfrågor och 
gymnasieelever. Synpunkter har hämtats in från barn- och utbildningsförvaltningen 
(förskolan). Barnkonventionen har varit en utgångspunkt liksom olika rapporter. 

Programmet leder bland annat till att: 

 

kan överlåtas till förening som kan söka driftsbidrag och investeringsbidrag. 
 Områdeslekplatser behålls och förstärks där så behövs så att de fungerar som attraktiva 

mötesplatser. 
 En större lekpark av modell stadslekpark skapas, som blir ett utflyktsmål och en attraktiv 

mötesplats för hela kommunen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-09 

Ärendenr KLF 2020/305 

uppstod som en följd av förändrade lekvanor i kombination med begränsade driftsresurser till 

Mindre lekplatser, så kallade kvarterslekplatser, växlas ut och att Vetlanda kommun satsar 
på att möjliggöra fri lek i natur- och parkmiljöer nära bostaden. Lekplatser utanför tätorter 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-09 

§ 170 Ärendenr KLF 2020/296 

Prisjustering måltider 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Måltidspriserna för 2021 fastställs enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Utöver den årliga höjningen av måltidspriser, sker några ytterligare förändringar i prislistan. 

- Något större höjning för vård och omsorgsförvaltningen. I jämförelse med andra 
kommuner i länet ligger fortfarande Vetlanda på en lägre kostnad. 

- Måltidskort inom BoU mer uppdelade efter olika åldersspann. 
- Måltidsservice personal ingår i måltidskorten och kan äta till pedagogiskt pris. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 
Prislista för måltider 2021 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-09 

§ 171 Ärendenr KLF 2020/307 

Kommunkompassen 2021 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Arbetsutskottets ledamöter uppmanas att skicka frågor till utvecklingschef Jörgen Wahlström 
senast fredag 13 november 2020. 

Ärendet återkommer till arbetsutskottet för vidare handläggning. 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingschef Jörgen Wahlström informerar om Kommunkompassen 2021. 

Kommunkompassen har funnits sedan början av 2000-talet och används i Sverige och Norge. 
Vetlanda kommun gjorde utvärderingar 2009 och 2012 och resultaten kan inte längre anses 
vara relevanta på grund av att så lång tid förflutit. Kommunkompassen är ett hjälpmedel som 
ger ett bra stöd för utvecklings- och förbättringsarbetet på kommunövergripande nivå samt 
ger jämförelser med andra kommuner. Följande åtta områden ingår: 

- Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 

- Samhällsutveckling 

- Styrning och kontroll 

- Effektivitet 

- Brukarens fokus 

- Kvalitetsutveckling 

- Arbetsliv 

- Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 

Vetlanda kommun har ännu inte anmält sig till Kommunkompassen och kostnaden skulle bli 
ca 85 000 kr samt den arbetstid som avsätts. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att informationen noteras till protokollet. 
Arbetsutskottets ledamöter uppmanas att skicka frågor till utvecklingschef Jörgen Wahlström 
senast fredag 13 november 2020. 
Ärendet återkommer till arbetsutskottet för vidare handläggning. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 172 

Teknikens hus 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet deltar i digitalt möte tillsammans med styrgruppen för Regional utveckling, 
representanter från Nuvab samt Njudungsgymnasiet gällande gemensamt kompetenscenter 
med tre noder, Värnamo, Vetlanda och Jönköping. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-09 

Ärendenr KLF 2018/335 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-09 

§ 173 Ärendenr KLF 2020/306 

VA-taxa 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5 % från och 
med 2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 
VA-verksamheten i Vetlanda har för sin abonnentmängd många verk och långa 
ledningssträckor med totalt ca 100 anläggningar och ca 60 mil ledningsnät att förvalta. Under 
de senaste åren har en ökad reinvesteringstakt i ledningsnäten utförts och den kommer att 
fortsätta framöver med både konventionell schakt och schaktfritt byggande. 

Detta i samband med att det finns ett underhållsbehov i våra verk där både tekniska 
parametrar och högre reningskrav ställer verksamheten inför framtida utmaningar som gör att 
kostnadsmassan ökar. Detta gör att VA-verksamheten som över tid ska vara kostnadsneutral 
även behöver öka på intäktssidan. 

Den föreslagna taxe-ökningen på 5 % på brukningsavgiften gör att intäkterna ökar med 
ca 2 400 000 kronor. Det kommer för en enskild abonnent med normalförbrukning innebära 
en kostnadsökning på helår med ca 265 kronor. 

Anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2020:7 
Tjänsteskrivelse 2020-10-09 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 174 

Hemställan från socialnämnden om att få ta del av reserverade 
medel under kommunstyrelsen under 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ur särskilt avsatta budgetmedel för kompensation av 
tillkommande kostnader inom LSS och externa placeringar omfördela 7,4 miljoner kronor till 
Socialnämnden. Beslutet gäller 2020. 

Medel tas från det utrymme kommunstyrelsen har att disponera som beslutades i budget 
inför 2020. Totalt uppgår detta utrymme före omfördelning till 17,7 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har i skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott hemställt om att få 
täckning för kostnader nämnden haft för externa placeringar ur det extra utrymme som finns 
under kommunstyrelsen under 2020. Nämnden vill få budgettäckning med 7,4 miljoner 
kronor. En omfördelning innebär ingen påverkan på kommunens resultat 2020 utan medför 
enbart att kommunstyrelsens prognosticerade överskott minskar samtidigt som 
socialnämnden underskott minskar i motsvarande grad. 

Omfördelningen påverkar inte heller budgetläget för kommande år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-03 
Socialnämnden § 338/20 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-09 

Ärendenr KLF 2020/288 
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~ Vetlanda 

§ 175 

Förslag till ny biblioteksplan 2020-2024 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna biblioteksplan 2020-2024. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2018:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Vetlanda kommun har haft en tidigare biblioteksplan för 2015-2019. 
Planen har utvärderats och en ny biblioteksplan för 2020-2024 har tagits fram. I planen 
beskrivs kortfattat hur verksamheten fungerar i nuläget, vilka mål som finns och strategier för 
att nå målen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden § 60/20 
Tjänsteskrivelse 2020-09-29 
Biblioteksplan 2020-2024. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-09 

Ärendenr KLF 2020/304 
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~ Vetlanda 

§ 176 

Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2020-09-17 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2020-09-17 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-09 

Ärendenr KLF 2020/295 
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~ Vetlanda 

§ 177 

Ansökan om tillfällig utökning av serveringslokal för servering 
av alkoholdrycker 

Arbetsutskottets beslut 
Att bevilja Vetlanda Bowling AB, org.nr. 556629-8286 tillfällig utökning av serveringslokal 

Vetlanda från och med beslutsdatum till och med 31 mars 2021. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Bowling AB, org.nr. 556629-8286, nedan kallat bolaget, har idag ett stadigvarande 
serveringstillstånd att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på serveringsstället Vetlanda Bowling, Kvarngatan 2 i Vetlanda med 
serveringstiden 11.00-01.00. 

Bolaget ansöker nu om en tillfällig utökning av serveringsytan. 

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-10-03 

Yrkanden 
Henrik tvarnö föreslår att Vetlanda Bowling AB, org.nr. 556629-8286 beviljas tillfällig utökning 
av serveringslokal enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) vid serveringsställe Vetlanda 
Bowling, Kvarngatan 2 i Vetlanda från och med beslutsdatum till och med 31 mars 2021. 

Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-09 

Ärendenr AlkT 02-2020-00039 

enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) vid serveringsställe Vetlanda Bowling, Kvarngatan 2 i 
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