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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.49 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. 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 (§ 23-34), Gunnar Elmeke (§ 33-34), 
Laszlo Pálffy (§ 23), Jan-Åke Johansson (§ 24-30), P-O Högstedt (§ 23-34), 
Pierre Thorell (§ 23), Eva-Marie Tikkanen (§ 23), Isak Wirling (§ 24-30), 
Maria Gromer (§ 32), Victor Gustavsson (§ 33-34) och Maria Isacsson. 

Helena Uhlén och Kjell Mohlin från Länsstyrelsen i Jönköpings län deltar via 
Skype (§ 24 ). 

Utses att justera Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 23-36 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Jan Johansson 

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 
2020-02-24 

Föredragningslista 
§ 23 Personalstatistik 2019/295 

§ 24 Yttrande över bildande av naturreservatet Djupaskuran 
Lillån inklusive skötselplan 

2020/4 

§ 25 Omprövning av lön för personer fyllda 68 år 2020/33 

§ 26 Nytt gatunamn - Götvägen 2020/25 

§ 27 Upphävande av detaljplan för fastigheten Kristinelund 
1:14 

2020/42 

§ 28 Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets 
allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 

2019/142 

§ 29 Begäran om uppdrag om lokaliseringsutredning 
parkeringshus, Vetlanda tätort 

2020/36 

§ 30 Begäran om uppdrag om visionsarbete inför 
planläggning av områdena Norget och Madhagen, 
Vetlanda tätort 

2020/37 

§ 31 Svar på motion med förslag på åtgärder med anledning 
av kommunens ekonomiska situation 

2019/230 

§ 32 Bokslut 2019 - kommunstyrelsens mål 2020/44 

§ 33 Krav på totalförbud för privatpersoner att använda 
fyrverkerier, samt ett förbud mot all 
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner 

2020/43 

§ 34 Ombudget och förskott mellan 2019 och 2020 2020/38 

§ 35 Val av ombud till årsstämma 2020 - Svenskt Aluminium 2020/26 

§ 36 Protokoll Alseda kommundelsråd 2019-04-29, 
2019-11-21 och 2020-01-16 

2020/18 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

§ 23 Ärendenr KLF 2019/295 

Personalstatistik 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har i tidigare beslut beställt diverse personalstatistik från HR-kontoret att 
redovisas regelbundet till arbetsutskottet. Följande statistik föreligger i bilaga: 

Sjukfrånvaro 2016-2019 

Sjuklönekostnader dag 1-14 2019 per förvaltning 

Långtidsfriska 2019 

Statistik rehab, arbetsskada och tillbud 2019 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 24 

Yttrande över bildande av naturreservatet Djupaskuran Lillån 
inklusive skötselplan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Förslaget över bildande av naturreservatet Djupaskuran – Lillån inklusive skötselplan avslås 
med hänsyn till att Vetlanda kommun finner processen kring bildande av naturreservatet inte 
följt länsstyrelsens egna handläggningsrutiner, vilket skapat onödig irritation bland berörda 
markägare. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig över förslag 
till beslut om bildande av naturreservatet Djupaskuran - Lillån, som omfattar delar av 
fastigheterna Övlandehult 1:3, 1:10, 2:9, Uvanäs 1:4, 2:4, Björkholm 3:11, 4:1, Vrånghult 1:3 
samt hela Övlandehult S:1 och Uvanäs S:1 i Vetlanda kommun. 

Syftet med naturreservatet Djupaskuran - Lillån är att: 

 bevara en naturskogsartad barrblandskog med kontinuitet av gran och tall på näringsrik 
berggrund 

 bevara biologisk mångfald, främst mykorrhizasvampar och kärlväxter, som är knutna till 

 bevara en ekologiskt funktionell kantzon mot vattendraget 
 bevara och vårda biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med lämpliga 

habitat för öring och andra vattenlevande organismer 
 inom ramen för bevarande av biologisk mångfald tillgodose behov av områden för 

friluftsliv 

Syftena ska i huvudsak nås genom att skogen lämnas till fri utveckling och intern dynamik 
samt att ungskogar och planteringar restaureras till naturskogsartad barrblandskog. 

Djupaskuran - Lillån ligger ungefär 6,5 km nordväst om Kvillsfors och utgörs till större del av 
grandominerad barrblandskog. Genom reservatet går en lång ravin där Lillån rinner i botten. 
Skogen i det planerade reservatet är i stora delar gammal och har mycket höga naturvärden. 
Växt- och djurlivet är rikt med många rödlistade och ovanliga arter, i synnerhet marksvampar 
där många för Småland mycket ovanliga arter förekommer. 

Vandringsleden Höglandsleden passerar igenom området som är ganska välbesökt. Leden är 
svårframkomlig här men den dramatiska terrängen och den rika floran lockar ändå besökare. 

på tekniska kontoret för ytterligare utredning om hur bildandet av naturreservatet 
Djupaskuran Lillån påverkar angränsande fastigheter. Beslut togs också om att representant 
från länsstyrelsen skulle närvara när ärendet återkom i arbetsutskottet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2020/4 

naturskogsartad barrblandskog med kontinuitet av gran och tall på näringsrik berggrund 

Arbetsutskottet beslutade den 27 januari 2020 att återremittera ärendet till Pär-Olof Högstedt 
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~ Vetlanda 

§ 24 

Efter att Pär-Olof Högstedt redovisat kontaktade markägares åsikter, deltar Helena Uhlén och 
Kjell Mohlin från Länsstyrelsen i Jönköpings län via Skype. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18/20. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att förslaget över bildande av naturreservatet Djupaskuran – Lillån 
inklusive skötselplan avslås med hänsyn till att Vetlanda kommun finner processen kring 
bildande av naturreservatet inte följt länsstyrelsens egna handläggningsrutiner, vilket skapat 
onödig irritation bland berörda markägare. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2020/4 
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~ Vetlanda 

§ 25 

Omprövning av lön för personer fyllda 68 år 

Arbetsutskottets beslut 
Personer som fr.o.m. 2020-01-01 fyllt 68 år får en höjning av sin lön med 10 %. 
Fr.o.m. 2023-01-01 gäller det personer som fyllt 69 år. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun som arbetsgivare vill stimulera och uppmuntra de som vill och är 
anställningsbara att bidra med sin kompetens i vår verksamhet på olika sätt även efter att 
personen har passerat åldern för rätt att kvarstå i tjänst, from 2020-01-01 har åldern höjts 

av medarbetare. Ett sätt att stimulera detta på ett kostnadsneutralt sätt är att låta dessa 
potentiella medarbetare få del av den minskade arbetsgivaravgiften. 

Beslutet ska omprövas om statens förutsättningar gällande rätten att kvarstå i tjänst  
förändras. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2020/33 

från 67 år till 68 år och from 2023-01-01 till 69 år. Arbetsgivaravgiften är lägre för denna grupp 
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~ Vetlanda 

§ 26 

Nytt gatunamn – Götvägen, inom kv Listen 

Arbetsutskottets beslut 
Götvägen antas som gatunamn. 

Ärendebeskrivning 
Inom området för Hydros verksamhet har från företaget framförts önskemål om ytterligare 
gatunamn för att underlätta orientering och adresser. Gatan som föreslås namnsättas är inte 

kvarteret sedan tidigare. Innebörden blir att gatunamnet reserveras och är unikt inom 
kommunen, och kan därmed användas för adresser. Eftersom gatan ligger inom kvartersmark 
innebär inte detta beslut något kommunalt åtagande. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2020/25 

en allmän gata, liknande namnsättning förekommer dock på andra håll i landet och även inom 

7



   
 

 

 

 

 

 

~ Vetlanda 

§ 27 

Upphävande av detaljplan för fastigheten Kristinelund 1:14 

Arbetsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att upphäva den del av detaljplan ”Byggnadsplan för delar av 
fastigheterna Kristinelund 1:4 och Sjöeryd 1:8” fastställd 1966 som berör fastigheten 
Kristinelund 1:14 

Planchefen delegeras handläggning med förenklat standardförfarande fram till upphävandet. 
Kommunstyrelsen ska anta planen. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Kristinelund 1:14 omfattas bara delvis av detaljplan. Plangränsen skär mitt i 
fastigheten, se kartor nedan. Fastighetsägaren vill riva befintlig byggnad och bygga ett nytt 
hus. Detaljplanen har begränsningar i byggrätt till 50 kvm huvudbyggnad och 25 kvm för 
uthus. En av anledningarna till begränsningarna torde vara avloppsfrågan på den tiden planen 

önskar bygga ett betydligt större hus än vad detaljplanen tillåter. Ett kommande bygglov kan 
lämpligen prövas enligt Plan- o bygglagens generella bestämmelser om bygglov. 

Ett upphävande innebär att det som reglerats med detaljplanen nu upphävs och prövningen 
sker istället genom bygglovet. För att förenkla processen föreslås att planchefen delegeras 
handläggning fram till upphävandet. Processen bedöms kunna ske med förenklat 
standardförfarande. Kommunstyrelsen antar då upphävandet. 

och laga kraft 

bestämmelser om byggnadsarea. Beslutet har också överklagats till länsstyrelsen som avslagit 
överklagandet. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2020/42 

upprättades. Sedan något år tillbaka finns numera kommunalt VA i området. Fastighetsägaren 

Processtegen vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande 

Miljö- och byggnämnden har i december 2018 nekat bygglov med hänvisning till detaljplanens 
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~ Vetlanda 

§ 28 

Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om 
redovisning av reglering i detaljplan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun tillstyrker förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan 
samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 

Ärendebeskrivning 
Författningsförslaget har tidigare varit på remiss men har nu också kompletterats med 
förutsättningarna för digital överföring samtidigt som den föreslagna regleringen om 
planbeskrivningen lyfts bort. Kommunen svarade på förra remissen 2019-06-05, KS § 90. 
Avsikten från Boverket är att författningsförslaget ska ändras innan det träder ikraft, detta 
genom komplettering med föreskrifter om planbeskrivningen. 

Förslag på ikraftträdande är den 1 juli 2020, och ska tillämpas på detaljplaner som påbörjats 
efter den 31 december 2021. 

Boverkets förslag till allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan samt föreskrifter 
och allmänna råd om detaljplan och en konsekvensbeskrivning gällande dessa föreligger i 
bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2019/142 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

§ 29 Ärendenr KLF 2020/36 

Begäran om uppdrag om lokaliseringsutredning parkeringshus, 
Vetlanda tätort 

Arbetsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att i dialog med berörda fastighetsägare utreda lämplig 
lokalisering av ett parkeringshus i centralorten. 

Ärendebeskrivning 
Gällande utvecklingsplaner för centralorten förespråkar en förtätning med bostadsbebyggelse 
på dåligt utnyttjade ytor i tätortens centrala delar. Flera av de aktuella ytor som har 
identifierats i översiktsplaner eller på annat sätt aktualiserats för byggnation är i privat ägo där 
intresse finns från fastighetsägarna att genomföra den gemensamma visionen för fler 
bostäder . I diskussioner/vid planläggning för flera av dessa har problem uppstått som rör 
möjligheten att tillskapa bra boendemiljöer samtidigt som behovet av boendeparkering 
tillgodoses. I diskussionerna har bland annat hänvisats till att de kostnader som underjordiska 
parkeringslösningar medför inte är ekonomiskt hållbara för projekten och att aktuella tomter 
är för små för att utveckla för bostäder, tillhörande friytor och markparkering. 

Parallellt med diskussionerna kring exploatering ser kommunen ett behov av att långsiktigt 
säkerställa en god allmän parkeringsresurs och eventuellt lösa befintliga parkeringsproblem 
inom centrumområdet. Sammantaget har detta resulterat i en inledande dialog mellan 
kommunen och fastighetsägare om att gemensamt hitta en lösning som säkerställer det 
sammantagna parkeringsbehovet i centrala Vetlanda och på så sätt driva på genomförandet 
av en förtätning av centrum enligt antagna styrdokument. 

Utredningen kommer endast hantera lokaliseringsfrågan för ett parkeringshus utifrån de 
behov som kartläggs i arbetet. Separata uppdrag bör ges för att säkerställa organisation och 
finansiering kring en gemensam parkeringslösning liksom för planläggning av vald plats. 

Beslutsunderlag 
Centrumplan för Vetlanda, antagen 2014 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort, antagen 2020 

Parkeringsnorm för Vetlanda tätort, antagen 2018 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 29 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2020/36 
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~ Vetlanda 

§ 30 

Begäran om uppdrag om visionsarbete inför planläggning av 
områdena Norget och Madhagen, Vetlanda tätort 

Arbetsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att arbeta fram en utvecklingsplan för områdena Madhagen-
Norget, väster om Västerleden. 

Ärendebeskrivning 
Området väster om Västerleden, från Nässja i söder till järnvägen i norr redovisas i den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP 2020) som ett nytt utvecklingsområde. Inom området anger 
FÖP 2020 att nya bostäder, verksamhetslokaler, förskola och långsiktigt även grundskola och 
nytt hållplatsläge för tåg kan rymmas. Del av området avsätts för rekreation och inom 
bebyggelseområdena ska korridorer ut i omkringliggande landskap tillskapas. Väganslutning 
till de större områdena sker främst från Hällingevägen/väg 127. Cykelförbindelser ska koppla 
på befintligt cykelnät medan nya gc-vägar behöver planeras för inom områdena. Med 
undantag för fyra mindre fastigheter är kommunen markägare av hela området. 

I FÖP 2020 finns principer för områdets utveckling men ytterligare arbete behöver 
genomföras innan planläggning genom detaljplan kan fullföljas. Arbetet ska ledas av 
kommunens planavdelning med stöd av mark- och exploateringsavdelningen, 
projekteringsavdelningen och utvecklingsavdelningen. Konsulterande arkitekt ska bistå i 
framtagandet av visionsunderlaget. Till arbetet knyts en referensgrupp bestående av 
kompetenser från kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, vård- 
och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, Witalabostäder samt Njudung Energi. 

Under arbetets gång ska avstämning ske mot externa intressenter som till exempel 
Trafikverket, NUVAB, mäklare, hyresvärdar och producenter. Arbetet ska förankras i 
kommunledningsgruppen och tekniska kontorets ledningsgrupp. Genom styrgruppen för 
strategisk planering sker politisk förankring under arbetets gång. 

Arbetet ska resultera i en visionsskiss med tillhörande beskrivning. Ledord i arbetet är 
attraktivitet, hållbarhet och nytänkande. Efter genomfört arbete ska visionsskiss och 
beskrivning kommuniceras med möjliga exploatörer. Visionsunderlaget ska vara vägledande 
för eventuella markanvisningar i området. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2020/37 
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~ Vetlanda 

§ 30 

Beslutsunderlag 
Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort, antagen februari 2020 

Grönstrukturunderlag för Vetlanda tätort, antaget februari 2020 

Trafikstrategi för Vetlanda kommun, antagen november 2019 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2020/37 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

§ 31 Ärendenr KLF 2019/230 

Svar på motion med förslag på åtgärder med anledning av 
kommunens ekonomiska situation 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås avslå Vetlanda Framåtandas motion daterad 2019-06-19 om 
anställningsstopp för administrativa tjänster och sänkningar av arvoden till politiker. 

Ärendebeskrivning 
Den 19 juni 2019 lämnade Jan Johansson, Lola Frödeberg , Lars Brihall, Maria Brihall, 
Tommy Glans, Malin Brihall och Cathrine Löfstedt, samtliga från Vetlanda Framåtanda, in en 
motion om åtgärder med anledning av kommunens bekymmersamma ekonomiska situation. 
Motionärerna föreslår att följande åtgärder vidtas: 

1. Ett omedelbart anställningsstopp införs för administrativa tjänster. 
2. En sänkning av de politiska arvodena med 5 % sker under år 2020 för samtliga 

kommunalråd inklusive särskild arvoderad gruppledare. 
3. Utskotten i samtliga nämnder ska bestå av presidierna. Detta innebär en minskning med 

en politiker i utskotten för tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden. Minskningen föreslås ske från och med den 1 januari 2020. 

Motionen remitterades till HR-kontoret och parlamentarisk kommittén för yttrande. 
Yttranden föreligger i bilaga. 

Frågan om hur många anställningar kommunen och dess verksamheter ska ha regleras genom 
vilka mål och vilken budget som verksamheten har. Det är upp till varje chef utefter detta 
anställa det antal medarbetare som krävs för att klara målen och inom den tilldelade 
budgeten. När det sedan är dags för anställning så regleras det genom kommunens 
anställningsprocess och gällande lagar och avtal. 

I den inledande delen av denna process påpekas vikten av att den anställande chefen först ska 
pröva om tjänsten i sin helhet ska tillsättas, eller kan sparas in, alternativt att verksamheten 
omorganiseras så att delar av tjänsten inte behöver tillsättas. Om behovet att anställa 
kvarstår, så är det viktigt, att den tjänst som ska tillsättas gör det med den kompetens som 
motsvarar behovet för att klara det uppdrag som är beslutat. Det gör genom att en 
kompetensanalys tas fram. Samma process tillämpas för alla kommunens verksamheter. 

Parlamentariska kommittén har behandlat punkterna 2 och 3 vid sitt möte 2019-11-11. Vid 
detta möte beslutades att säga nej till aktuell motion. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08. 

Parlamentariska kommittén 2019-11-11, § 5. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 31 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker motionen. 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker upprättat förslag till beslut, att motionen avslås. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Henrik Tvarnös förslag och Jan Johanssons förslag. 
Han finner att kommunstyrelsens arbetsutskott besluta tillstyrka Henrik Tvarnös 
avslagsyrkande. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2019/230 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

§ 32 Ärendenr KLF 2020/44 

Bokslut 2019 - kommunstyrelsens mål 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Framtagen rapport med uppföljning av kommunstyrelsens mål 2019 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har under 2019 arbetat med aktiviteter och åtgärder som har bäring på tre 
av kommunfullmäktiges fem mål. Kommunstyrelsen har under 2019 haft fem egna mål som 
har bidragit till kommunfullmäktiges tre mål. Dessa är följande: 

1. Fullmäktiges mål – Inflyttningen till Vetlanda ska öka varje år 
 Kommunstyrelsens mål – Fler invånare 

2030 är vi 30 000 personer i kommunen 
 Kommunstyrelsens mål – Service i toppklass 

Genom nytänkande utvecklar vi våra tjänster, digitalt och i det personliga mötet, med 
målet att göra livet för våra invånare och besökare enklare. 

2. Fullmäktiges mål – Näringsliv, samhällsbyggnad och miljö 
Servicenöjdheten bland företagare som kommer i kontakt med kommunen tillhör de tio 
bästa i landet. 
 Kommunstyrelsens mål – Ett växande näringsliv 

Ett näringsliv som fortsätter utvecklas, attrahera talanger, kompetens, nytänkande 
och investerare är vägen till ökade skatteintäkter vilket är grunden för bra 
samhällsservice och livskvalitet. 

 Kommunstyrelsens mål – Hållbarhet i alla led 
Att använda våra resurser, mänskliga och materiella, på ett ansvarsfullt sätt i alla led 
är att ta ansvar för skattemedel, miljö och ändliga tillgångar från naturen. 

3. Fullmäktiges mål – Organisation och resurshushållning 
Nöjd medarbetarengagemang ska öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av 
jämförbara kommuners resultat. 
 Kommunstyrelsens mål – Samverkan för största nytta 

Allt vi gör ska präglas av största möjliga nytta för kommunen och invånarna, genom 
samverkan över förvaltningsgränser och med vår omvärld, där målet är tydligt och 
alltid följs upp. 

Beslutsunderlag 
Bokslut kommunstyrelsens mål 2019, daterad 2020-02-12. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 33 

Krav på totalförbud för privatpersoner att använda 
fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till 
privatpersoner 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun ställer sig bakom Södertälje kommuns förslag på gemensam skrivelse till 
regeringskansliet för att kräva totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt 
förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har beretts möjlighet att ansluta sig till en av Södertälje kommun 
framtagen skrivelse till regeringskansliet för att kräva totalförbud för privatpersoner att 

Sverige kan inte i sina lokala ordningsföreskrifter förbjuda all användning av fyrverkerier, då 
detta strider mot ordningslagen (1993:1617) där det anges att kommunen inte får lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes 
frihet. Kommunstyrelsen i Södertälje kommun har beslutat att verka för ett nationellt 
totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier samt ett förbud mot all 
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. Möjligheterna för olika myndigheter, organisationer 
och föreningar att få tillstånd av polismyndigheten att använda fyrverkeri vid större 
evenemang ska kvarstå. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Södertälje kommun daterad 2019-12-10. 

Yrkanden 

på gemensam skrivelse till regeringskansliet för att kräva totalförbud för privatpersoner att 
använda fyrverkerier, samt förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner.. 

Jan Johanssons (VF), Dan Ljungström (C ), Carina Bardh (M) och Lars Brihall (VF) tillstyrker 
Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2020/43 

använda fyrverkerier, samt förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. Kommuner i 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun ställer sig bakom Södertälje kommuns förslag 
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~ Vetlanda 

§ 34 

Ombudget och förskott mellan 2019 och 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna bilagt förslag till ombudget vad gäller 
investeringar om totalt 42 217 000 kr. En fortsatt diskussion om nivån för kommunens 
investeringsbudget och dess fördelning över tiden tas i samband med 2020 års 
budgetberedning varvid detta beslut kan komma att omprövas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
ombudget vad gäller drift om totalt 150 000 kr. Beloppet i sin helhet gäller för Daglig 
verksamhet och sysselsättning inom Vård- och omsorgsförvaltningen som bedrivs i 
resultatenhetsform. Beloppet har fastställts enligt gällande riktlinjer. 

Ärendebeskrivning 
I anslutning till bokslut och påbörjande av nytt räkenskapsår ska frågan om ombudget eller 
ianspråktagande av förskott behandlas. 

Med ombudget menas i detta sammanhang att budget som erhållits men ej förbrukats under 

erhållen budget. Med förskott menas att man under ett räkenskapsår ianspråktar beslutad 
budget för ett kommande år. 

I Vetlanda kommun beslutas ombudget/förskott när det gäller investeringar av 
Kommunstyrelsens arbetsutskott medan ombudget/förskott inom driftbudget ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. Ombudget/förskott inom driftbudget sker enbart undantagsvis och är i 
princip förbehållet en resultatenhet verksam inom Vård- och omsorgsnämnden. Beslut som 
berör driftbudgeten kommer att påverka årets budgeterade resultat medan beslut som berör 
investeringsbudgeten får likviditetspåverkan. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2020/38 

ett räkenskapsår under vissa förutsättningar kan överföras till nästkommande år utöver redan 
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~ Vetlanda 

§ 35 

Val av ombud till årsstämma 2020 - Svenskt Aluminium 

Arbetsutskottets beslut 
Nils-Erik Olofsson (S) utses till Vetlanda kommuns ombud vid årsstämma med 
Svenskt Aluminium 26 mars 2020. 

Ärendebeskrivning 
Inbjudan till årsstämma för Svenskt Aluminium har inkommit och föreligger i bilaga. 
Årsstämman ska äga rum 26 mars 2020 kl. 10 i Åby. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Nils-Erik Olofsson (S) utses till Vetlanda kommuns ombud vid 
årsstämman. 

Beslutet skickas till 
Svenskt Aluminium 
Nils-Erik Olofsson 
Jessica Aronsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2020/26 
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~ Vetlanda 

§ 36 

Protokoll Alseda kommundelsråd 2019-04-29, 2019-11-21 och 
2020-01-16 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Alseda kommundelsråd 2019-04-29, 2019-11-21 och 2020-01-16 föreligger i 
bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Ärendenr KLF 2020/18 

Protokollen delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
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