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§ 1 Ärendenr KLF 2022/302 

Reviderat bostadsförsörjningsprogram 2022-2030 för Vetlanda 
kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att framtaget förslag till reviderat 
bostadsförsörjningsprogram 2022 – 2030 skickas ut på remiss till samtliga nämnder och bolag i 
kommunen, kommunala pensionärsrådet, kommunala rådet för funktionshindrade, 
kommundelsråden, närliggande kommuner, Region Jönköpings län och till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-23, § 128 att ge tekniska kontoret i 
uppdrag att revidera Bostadsförsörjningsprogrammet 2017 - 2025.  

Mark- och exploateringschefen har tillsammans med utvecklingsstrategen och planarkitekten 
reviderat det befintliga bostadsförsörjningsprogrammet 2017 – 2025. Underlaget har sedan 
kompletterats och uppdaterats med hjälp av representanter från tekniska kontorets 
planenhet, vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, 
kommunledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och Witalabostäder.   

Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att bostadsbyggnadsbehovet, med målet 
om att befolkningen växer till 30 000 invånare år 2030, ligger på lite mer än 1 000 bostäder 
fram till år 2030. Det är i centralorten som det stora antalet nya bostäder behövs, då det är 
där befolkningsökningen i kommunen väntas vara som störst. Under programperioden finns 
behov av utbyggnad av platser i särskilt boende. Vidare finns det i kommunen en stor 
efterfrågan på billiga hyresrätter i olika storlekar. 

Utvecklingsstrateg Maria Gromer och mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt 
redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att framtaget förslag till reviderat 
bostadsförsörjningsprogram 2022 – 2030 skickas ut på remiss till samtliga nämnder och bolag i 
kommunen, kommunala pensionärsrådet, kommunala rådet för funktionshindrade, 
närliggande kommuner, Region Jönköpings län och till Länsstyrelsen i Jönköpings län samt 
kommundelsråden. 
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§ 1 Ärendenr KLF 2022/302 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att även kommundelsråden blir remissinstanser. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Johanssons tilläggsförslag. 
Han finner att arbetsutskottet beslutar enligt Jan Johanssons tilläggsförslag. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 2 Ärendenr KLF 2022/443 

Markanvisning del av Brunnsgård 6:2 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun anvisar ett område om c:a 4600 m² på del av 
fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2 till Minlokal Sverige AB för möjligheten att exploatera 
och uppföra verksamhetslokaler.   

Ärendebeskrivning 
Inom detaljplan 321, Brunnsgårdsindustriområde Il, utefter Hammargatan finns mark 
tillgänglig för industri och verksamheter. Kommunen har påbörjat grundberedning av 
exploateringsområdet.  

Företaget Minlokal Sverige AB har kontaktat kommunen för att undersöka möjligheten att 
kunna uppföra verksamhetslokaler med äganderätt inom del av Brunnsgårds industriområde. 
Bolaget önskar därför ett markanvisningsavtal, inom föreslaget område, där man fram till 
2023-12-31 djupare kan undersöka möjligheten att exploatera och bebygga området med 
målet att därefter köpa marken och genomföra projektet.  

Avtal om köp och exploatering sker först i nästa steg och beslutas i särskild ordning. 
Köpeskillingen är i markanvisningsavtalet fastslaget till 225 kr per kvadratmeter i grundberett 
skick. 

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Avtal 2022-12-14 
Karta 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun anvisar ett område om c:a 4600 m² på del av 
fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2 till Minlokal Sverige AB för möjligheten att exploatera 
och uppföra verksamhetslokaler. 
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§ 3 Ärendenr KLF 2022/401 

Tillgänglighetsguide för Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Bifalla framtagande av en tillgänglighetsguide. Medel för inventering tillskjuts 
funktionshinderrådet inom kommunstyrelsens ram. 

Ärendebeskrivning 
Det kommunala rådet för funktionshindrade har inkommit med begäran om resurser för att ta 
fram en tillgänglighetsguide. Inventering görs med hjälp av organisationen Funktionsrätt. 
Presentation av informationen utreds ytterligare. 

Utvecklingsstrateg Maria Gromer redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-09 
Skrivelse i bilaga 

Förslag till beslut 
Bifalla framtagande av en tillgänglighetsguide. Medel för inventering tillskjuts 
funktionshinderrådet inom kommunstyrelsens ram. 
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§ 4 Ärendenr KLF 2022/350 

Landsbygdsinvesteringar 2023/-bidrag 2023 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra de satsningar som tidigare beslutats om vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-07 genom att använda det i budgeten beslutade 
Landsbygdsbidraget.  

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har sedan några år haft ett investeringsanslag uppgående till 500 tkr som 
har använts för att genomföra riktade landsbygdsinvesteringar. Inför 2023 har ett antal 
satsningar nu genom lottad turordning planerats och beslutats inom Ökna-Karlstorps och 
Korsberga kommundelsområden. 

Utifrån förändrade budgetförutsättningar i budgetbeslutet inför 2023 har de anslagna medlen 
överförts från investeringsbudgeten till driftbudgeten. Konsekvensen är därför att ett beslut 
om överföring av de planerade projekten i samma riktning behöver tas. 

Vad gäller användningen och inriktningen på de beslutade projekten sker ingen förändring. 

Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra de satsningar som tidigare beslutats om vid 
Kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-07 genom att använda det i budgeten beslutade 
Landsbygdsbidraget. Orsaken är förändrade budgetanslag där tidigare beslutade 
investeringsmedel överförts till driftmedel. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att meningen ”Orsaken är förändrade budgetanslag där tidigare 
beslutade investeringsmedel överförts till driftmedel.” stryks i beslutet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på beslutsförslaget och Henrik Tvarnös ändringsförslag. Han 
finner att arbetsutskottet tillstyrker Henrik Tvarnös ändringsförslag. 
------------------------------------- 
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§ 5 Ärendenr KLF 2022/451 

Ombudgetering av Landsbygdsinvesteringar från 2022 till 2023 
– Björkö GoIK 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att skjuta fram den utbetalning av landsbygdsinvesteringar som 
Björkö GoIK beviljades för landsbygdsinvesteringar 2022 för att investera i en aktivitetspark, 
till 2023. Beslutet medför att posten behöver hanteras i kommande beslut gällande ombudget 
av investeringar. 
En förutsättning för utbetalning är att genomförande sker under 2023, i annat fall upphävs 
beslutet om utbetalning. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har avsatt 500 000 kronor för landsbygdsinvesteringar 2022. Björkö GoIK 
beviljades 150 000 kr till en aktivitetspark men har ännu inte påbörjat investeringen.  

Den kommunala lekplatsen i Björköby ska enligt plan rustas upp år 2023 och det har förts 
diskussioner om att aktivitetsparken eventuellt skulle kunna ligga i anslutning till den. Det 
finns även andra förslag för placering av aktivitetsparken. Placeringen ska bestämmas under 
detta år och investeringen ska då påbörjas. Ny planering med kommundelsrådet och 
Björköinvånarna är planerad till februari 2023. 

Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-09 
Ansökan 2022-12-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skjuta fram den utbetalning av landsbygdsinvesteringar som 
Björkö GoIK beviljades för landsbygdsinvesteringar 2022 för att investera i en aktivitetspark, 
till 2023. Beslutet medför att posten behöver hanteras i kommande beslut gällande ombudget 
av investeringar. 
En förutsättning för utbetalning är att genomförande sker under 2023, i annat fall upphävs 
beslutet om utbetalning. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 
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§ 6 Ärendenr KLF 2020/149 

Uppdatering av kommunstyrelsens reglemente 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens reglemente.  

Ärendebeskrivning 
Frågor om serveringstillstånd och därmed tillhörande beslut och tillsyn ska fortsättningsvis 
ingå i miljö- och byggnämndens ansvarsområde. Det innebar att kommunstyrelsens 
reglemente behövde ses över varför nu aktuella revideringar gjorts.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-28 
Förslag till reglemente 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens reglemente.  
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§ 7 Ärendenr KLF 2019/323 

Svar på motion om att inrätta fixartjänst i Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Frågan om finansiering av tjänsten hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Den 9 oktober 2019 lämnade Jan Johansson (VF) in en motion om att inrätta en fixartjänst i 
Vetlanda kommun, med förslaget att pensionärer och personer med funktionsnedsättning bör 
beredas möjlighet att erhålla kostnadsfri fixartjänst och att syftet med en sådan tjänst framför 
allt är att förebygga fallolyckor i det egna hemmet, bryta isolering och psykisk ohälsa. Servicen 
föreslås begränsas till uppgifter inomhus och uppdragen maximeras till 60 minuter per tillfälle. 
 
Motionen remitterades till Witalabostäder, Räddningstjänsten och Vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. Vård- och omsorgsnämnden har även inhämtat yttrande från 
Kommunala pensionsrådet (KPR).  
 
Äldre personer, över 65 år, är överrepresenterade visar statistik av olycksfall och skador. Det 
leder till betydande kostnader för samhället både på kort och också lång sikt och orsakar 
mänskligt lidande i form av smärtor, sjukhusbesök, operation, rehabilitering etc.  

Äldreomsorgsplanen 2020 - 2030 belyser vikten av det förebyggande arbetet som en 
bidragande faktor för att klara framtidens äldreomsorg. Både det förebyggande arbetet med 
exempelvis fallolyckor är viktigt och ger vinster både för den enskilde och för kommunen och 
det förebyggande arbete när det gäller att minska upplevelsen av isolering och ensamhet. 

En fixartjänst kan vara en del av det förebyggande arbetet men det finns ingen skyldighet för 
kommunen att tillhandahålla den tjänst som efterfrågas i motionen. 

Samtliga remissvar är positiva till en fixartjänst och ser fördelarna med ett förebyggande 
arbete där detta skulle kunna vara en del. Ingen av remissinstanserna har trots det, ansett sig 
ha möjlighet att införa tjänsten som en del av sin verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-10 
Motion 
Witalabostäder AB 2020-03-04 
Vård- och omsorgsnämnden §83/2020/12 
Höglandets Räddningstjänstförbund §14/2022/12 
Remissvar pensionärsförbunden 
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§ 7 Ärendenr KLF 2019/323 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Frågan om finansiering av tjänsten hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 
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§ 8 Ärendenr KLF 2021/194 

Svar på motion om införande av junior-kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett ungdomsråd efter samråd med ett interimt 
ungdomsråd.  

Ärendebeskrivning 
Efter en motion från Robin Wallén Nilsson om inrättande av ett juniorfullmäktige beslöt 
kommunfullmäktige i april att kultur- och fritidsnämnden skulle få uppdraget att redovisa ett 
förslag ”i motionens anda”.  

I ärendebeskrivningen som var grund för fullmäktiges beslut redovisas hur både ett 
juniorfullmäktige med politisk representation kan se ut och hur ett opolitiskt ungdomsråd kan 
fungera. Vikten av en utökad medborgardialog och ett resonemang förs kring att det är 
enklare att organisera ett opolitiskt forum än ett politiskt. I ärendebeskrivningen nämns också 
de funderingar som kultur- och fritidsförvaltningen sedan tidigare haft om att inrätta ett 
ungdomsråd när nya fritidsgården Vattenverket kommit igång. 

Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande förslag till utformning att föra dialog med ett 
interimt ungdomsråd kring utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige gav. 

• Rådet bör bestå av fyra representanter vardera för de tre elevråden plus Vattenverket 
(ålder ska vara från årskurs 7 och uppåt även för Vattenverket).  
Totalt 16 personer. 

• Ordförande är någon av gymnasieskolans representanter. 

• Plats för möten blir Vattenverket, vars personal administrerar verksamheten. 

• Ungdomsrådets uppgift är preliminärt att vara bollplank/samtalspartner/idégivare till 
kommunstyrelsen för frågeställningar som berör ungdomar rent allmänt och 
remissinstans för alla nämnder och styrelser i specifika ärenden, när dessa bedömer att 
det behövs. Ungdomsrådet kan också ges möjlighet att ansvara för att driva och/eller 
besluta om avgränsade projekt. 

• Kommunstyrelsen blir den styrelse som fattar beslut om ungdomsrådets uppgifter. Detta 
sker efter samråd med ett interimt råd, som består av dem som respektive 
elevråd/Vattenverket tänker sig ska ingå i ett slutligt ungdomsråd. Ungdomarna ska alltså 
själva vara med och bestämma hur ett ungdomsråd ska jobba. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-10 
Kultur- och fritidsnämnden § 73, 2022-08-30 
Tjänsteskrivelse 2022-08-15 
Motion 
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§ 8 Ärendenr KLF 2021/194 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett ungdomsråd efter samråd med ett interimt 
ungdomsråd.  

Yrkanden 
Robin Wallén Nilsson (M), Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker upprättat 
förslag till beslut. 
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2023-01-16

§ 9 Ärendenr KLF 2022/96 

Svar på motion om att garantera elever på vård- och 
omsorgsprogrammet fast anställning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till att alla som läser 
vård- och omsorgsprogrammet på Njudungsgymnasiet, har godkända betyg och är lämpliga 
erbjuds fast anställning. 

Ärendebeskrivning 
Den 15 mars 2022 lämnade Anders Bengtsson (M) in en motion om att garantera elever på 
vård- och omsorgsprogrammet fast anställning. Moderaterna förslår att alla som studerar till 
undersköterska ska erbjudas en tillsvidareanställning i Vetlanda kommun om de har godkända 
betyg från utbildningen.  

Barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är positiva till motionen med 
förbehållet att personen skall ha godkända betyg och vara lämplig för arbetet. HR-kontoret 
lyfter fram samma argument och konstaterar att detta fångas upp i den kompetensbaserade 
rekrytering som vi använder. Bristen på utbildad personal ger förutsättningar för att alla 
lämpliga erbjuds anställning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-10 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-06 
Vård- och omsorgsnämnden 2022-06-16 
HR-kontoret 2022-03-23 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till att alla som läser 
vård- och omsorgsprogrammet på Njudungsgymnasiet, har godkända betyg och är lämpliga 
erbjuds fast anställning. 

Yrkanden 
Robin Wallén Nilsson (M) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 
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§ 10 Ärendenr KLF 2022/428 

Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2022-10-27 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2022-10-27 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Witalabostäder 
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§ 11 Ärendenr KLF 2022/429 

Protokoll från Vetlanda- Bäckseda kommundelsråd 2022-11-14 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd från 2022-11-14 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
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§ 12 Ärendenr KLF 2022/456 

Protokoll från Björkö kommundelsråd 2022-10-24 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Björkö kommundelsråd från 2022-10-24 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-16

§ 13 Ärendenr KLF 2022/454 

Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL 18 –  
 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar  omställningsstöd om 26 225 kronor 
per månad under perioden 2023-01-01 – 2023-04-30 enligt kollektivavtalet OPF-KL 18.  

Jäv 
Daniel Berner (C) 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande arvodesreglemente kan politiker som inte längre har ett uppdrag över 40% 
ansöka om omställningsstöd. Detta genom att Vetlanda kommun följer kollektivavtalet  
OPF-KL.  

Utredningen visar på att  enligt kollektivavtalet har rätt till ersättning. Detta då 
 varit politiker längre än 1 år samt på mer än 40%. Detta stöd utgår med 3 månader per år. 

Detta innebär att  stöd ska vara i 4 månader om 85% av ersättningen, vilket gör  
26 225 kronor per månad. Detta stöd är samordningsfritt under omställningstiden enligt 
avtalet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-23 
Ansökan  

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar omställningsstöd om  
26 225 kronor per månad under perioden 2023-01-01 – 2023-04-30 enligt kollektivavtalet  
OPF-KL 18.  

Beslutet skickas till 
Ekonomi 
Löner 
HR-avdelningen 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-16

§ 14 Ärendenr KLF 2023/17 

Ansökan om omställningsstöd OPF-KL 14 –  

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar  omställningsstöd om 31 933 kronor per 
månad under perioden 2023-01-01 – 2023-04-30 enligt kollektivavtalet OPF-KL 14. 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande arvodesreglemente kan politiker som inte längre har ett uppdrag över 40% 
ansöka om omställningsstöd. Detta genom att Vetlanda kommun följer kollektivavtalet OPF-
KL. 

Utredningen visar på att  enligt kollektivavtalet har rätt till ersättning. Detta då 
n varit politiker längre än 1 år samt på mer än 40%. Detta stöd utgår med 3 månader per år. 

Detta innebär att  stöd kan vara i 12 månader om 85% av ersättningen, vilket gör 
31 933 kronor per månad. Detta stöd är samordningsfritt under omställningstiden enligt 
avtalet. Dock kan omställning vara som längst till månaden innan politiken fyller 65. Detta gör 
att aktuell period blir 2023-01-01 – 2023-04-30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-13 
Ansökan  

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar  omställningsstöd om 31 933 kronor 
per månad under perioden 20230101 – 20230430 enligt kollektivavtalet OPF-KL 14. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 
Löner 
Ekonomi 
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