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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 13.58 

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, Maria Gromer (§ 74 ) och Maria Isacsson 

Utses att justera Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 64-74 
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 
2020-04-20 

Föredragningslista 
§ 64 Yttrande äldreomsorgsplan 2020/72 

§ 65 Fastighetsbyte del av Vetlanda Östanå 3:1 mot Vetlanda 2020/136 
Snickaren 7 

§ 66 Redovisning av internkontroll 2019 - vård- och 2020/127 
omsorgsnämnden 

§ 67 Redovisning av internkontroll 2019 - socialnämnden 2020/128 

§ 68 Ansökan om bidrag från BRIS 2020/133 

§ 69 Ansökan om stöd från Vetlanda Bandyklubb 2020/142 

§ 70 Uppdrag Mötesplats Kopparsmedjan 2020/118 

§ 71 Protokoll Korsberga kommundelsråd 2020-03-09 och 2020/134 
2020-02-26 

§ 72 Protokoll kommundelsråd Lannaskede 2020-02-27 2020/135 

§ 73 Glasriket - fördjupad riksintresseutredning 2020/73 

§ 74 Region Jönköpings läns kommande hållbarhetsprogram 2020/83 
för åren 2021-2025 

Just sign Utdragsbestyrkan 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

~ Vetlanda 

--------------------------------------

§ 64 

Yttrande äldreomsorgsplan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

med följande tillägg: 

”Alternativa driftformer 
Sedan tidigare finns ett kommunfullmäktigebeslut från 21 maj 2008 att antaga en 
policy/riktlinje för alternativa driftformer/konkurrensutsättning. Under perioden som 
äldreomsorgsplanen verkar ska denna fråga vara levande vid etablering av nya verksamheter 
såväl som befintliga. Detta omfattar i synnerhet intraprenader. Intraprenad innebär att 
kommunalt anställd personal får möjlighet att självständigt driva en verksamhet under 
företagsliknande former. En intraprenad är en självständig resultatenhet som har utökat 
ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Vid dags dato finns idag inom hemtjänsten 
Lagen om valfrihet (LOV) som ett exempel på alternativ driftform.” 

Ärendebeskrivning 
Förslag till äldreomsorgsplan presenterades på kommunstyrelsen den 4 mars 2020. Vård och 
omsorgsnämnden efterfrågar remissvar från kommunstyrelsen för fortsatt behandling av 
planen. Planen återkommer sedan till kommunstyrelsen efter att vård och omsorgsnämnden 
beslutat föreslå kommunfullmäktige anta ny plan. 

Beslutsunderlag 
Äldreomsorgsplan 2020-2030, daterad 2020-02-27, arbetsmaterial 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) föreslår följande tillägg till äldreomsorgsplanen: 

”Alternativa driftformer 
Sedan tidigare finns ett kommunfullmäktigebeslut från 21 maj 2008 att antaga en 
policy/riktlinje för alternativa driftformer/konkurrensutsättning. Under perioden som 
äldreomsorgsplanen verkar ska denna fråga vara levande vid etablering av nya verksamheter 
såväl som befintliga. Detta omfattar i synnerhet intraprenader. Intraprenad innebär att 
kommunalt anställd personal får möjlighet att självständigt driva en verksamhet under 
företagsliknande former. En intraprenad är en självständig resultatenhet som har utökat 
ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Vid dags dato finns idag inom hemtjänsten 
Lagen om valfrihet (LOV) som ett exempel på alternativ driftform.” 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Dan Ljungström (C) tillstyrker förslaget 
på äldreomsorgsplan i sin helhet samt Carina Bardhs tilläggsyrkande. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

Ärendenr KLF 2020/72 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom vård och omsorgsnämndens föreslagna äldreomsorgsplan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

§ 65 Ärendenr KLF 2020/136 

Fastighetsbyte del av Vetlanda Östanå 3:1 mot Vetlanda 
Snickaren 7 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att Vetlanda kommun byter del av fastigheten Vetlanda Östanå 
3:1 mot Vetlanda Snickaren 7 enligt bifogat avtal. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen äger en detaljplanelagd oberedd markyta på del av fastigheten Vetlanda Östanå 
3:1 vid Snickarvägen i Vetlanda. PG Frödebergs Åkeri AB äger fastigheten Vetlanda Snickaren 7 
vid Spikvägen i Vetlanda. Snickaren 7 består av en färdigberedd markyta för byggnation med 
nätstaket och grind samt elanslutning och belysning. 

I överenskommelse mellan kommunen och bolaget så byter kommunen och bolaget mark 
med varandra av samma areal. Kommunen iordningställer den oberedda marken till samma 
standard som Snickaren 7 samt står för fastighetsbildningskostnad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-27 
Avtal daterat 2020-01-28 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 66 

Redovisning av internkontroll 2019 - vård- och 
omsorgsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättad redovisning av internkontroll 2019 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av internkontroll 2019 för vård- och omsorgsnämnden föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 38/20 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

Ärendenr KLF 2020/127 
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~ Vetlanda 

§ 67 

Redovisning av internkontroll 2019 - socialnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättad redovisning av internkontroll 2019 för socialnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2019 för socialnämnden föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 121/20 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

Ärendenr KLF 2020/128 
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~ Vetlanda 

§ 68 

Ansökan om bidrag från BRIS 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Bidragsansökan från BRIS avslås. 

Ärendebeskrivning 
BRIS har med anledning av situationen kring Coronapandemin skickat en bidragsansökan om 
ett bidrag på 65 000 kr för 2020 till Vetlanda kommun. BRIS gör ett mycket viktigt arbete. 
Stödlinjen och utbildning i barnrättsfrågor är de mest synliga. Ansökan kommer från BRIS 
region väst. Regionerna arbetar mestadels med utbildning och information. 

till organisationens arbete. Ansökan om 65 000 kr är enligt BRIS grundad på kommunens 
storlek. BRIS planerar utöka till att hålla sin stödlinje öppen dygnet runt och har i nuläget 
utökat från eftermiddag/kväll till att också hålla öppet förmiddagar. 

BRIS har inte någon lokal organisation. Den som tar kontakt med BRIS är anonym, så det går 
inte att veta om vi har många i Vetlanda som använder föreningens tjänster. Föreningens 
finansiering är huvudsakligen insamling från privatpersoner och företag. 

är välkomna att använda föreningens tjänster. 

Det finns många organisationer med ett mycket gott syfte. Vetlanda kommun ger bidrag till 
organisationer i kommunen utifrån antagna bidragsregler. Socialförvaltningen ger bidrag 
utifrån avtal med utvalda organisationer med lokal verksamhet. BRIS verksamhet faller inte in 
under någon av dessa kriterier. 

Beslutsunderlag 
Bidragsansökan från BRIS 2020-03-24. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att bidragsansökan från BRIS avslås. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

Ärendenr KLF 2020/133 

2018 bidrog Sveriges kommuner till BRIS verksamhet med 5 740 tkr, alla kommuner bidrar inte 

Barn, vuxna och personer som med anledning av sin profession behöver stöd i barnrättsfrågor 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

§ 69 Ärendenr KLF 2020/142 

Ansökan om stöd från Vetlanda Bandyklubb 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda Bandyklubbs begäran om bidrag avslås. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda bandyklubb ansöker om bidrag eftersom verksamheten starkt påverkats av Corona-
pandemin. Sponsorintäkter som är föreningens största inkomstkälla minskar kraftigt. Man har 
fakturor på bussresor som man inte kommer kunna betala. Föreningen är inte så här långt 
berättigad till något särskilt statligt stöd. 

Vetlanda kommun ser inte någon möjlighet att bevilja begärt bidrag. Många föreningar råkar 
illa ut och det skulle innebära stora belopp för Vetlanda kommun att bevilja särskilda stöd till 
alla föreningar. Kommunen är naturligtvis angelägen om att fortsatt ha ett blomstrande 
föreningsliv men saknar möjlighet att bevilja denna ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
Ansökan om stöd till likviditet 2020-03-26 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda Bandyklubbs begäran om bidrag avslås. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda Bandyklubb 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 70 

Uppdrag Mötesplats Kopparsmedjan 

Arbetsutskottets beslut 
Magnus Färjhage ges i uppdrag att i samarbete med Stewe Jonsson, Andreas Eliasson och 
Pär-Olof Högstedt återkomma med förslag på yttrande avseende Mötesplats Kopparsmedjan. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har utsetts till styrgrupp för kommunens svar avseende 
förfrågan från Östra Härads Fastighets AB om Mötesplats Kopparsmedjan. Som underlag för 
styrgruppens ställningstagande efterfrågas behoven utifrån verksamhetens aspekter, då 
huvudsakligen scenlokal och bibliotek. Möjlig finansiering behöver också belysas liksom 
möjligheterna att sälja eller hitta alternativ användning för lokaler som får förändrad 
användning vid ett förverkligande av Mötesplats Kopparsmedjan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-14 

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

Beslutet skickas till 
Magnus Färjhage 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

Ärendenr KLF 2020/118 
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~ Vetlanda 

§ 71 

Protokoll Korsberga kommundelsråd 2020-03-09 och 
2020-02-26 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Korsberga kommundelsråd 2020-03-09 och 2020-02-26 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

Ärendenr KLF 2020/134 

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

§ 72 

Protokoll kommundelsråd Lannaskede 2020-02-27 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2020-02-27 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Miljö- och byggkontoret 
Kontaktcenter 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

Ärendenr KLF 2020/135 

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

§ 73 

Glasriket - fördjupad riksintresseutredning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Att utredningen är tillräcklig som beslutsunderlag. 
2. Att inte ha några synpunkter på förslag till utpekande av riksintresset. 
3. Att det inte finns några synpunkter på något av de föreslagna områdena men att 

kommunen stödjer att avgränsningen inte går in i Vetlanda kommun. 
4. Att det för Vetlanda kommuns framtida planering inte spelar någon roll om det blir 

riksintresse eller inte. 
5. Att vid framtida turistsatsningar beakta miljöfrågorna så att människors hälsa inte 

påverkas. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har beretts möjlighet att yttra sig till Länsstyrelsen i Jönköpings län över 
remissen ”Glasriket – fördjupad riksintresseutredning”. 

Kalmar länsmuseum har på uppdrag av länsstyrelserna i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings 
län genomfört en fördjupad riksintresseutredning för ett eventuellt bildande av riksintresse 
för kulturmiljö. En del av utredningsarbetet har varit dialogen med de sju kommuner som 
utgör Glasriket, eller gränsar till det. Dessa kommuner är: Emmaboda, Högsby, Lessebo, 
Nybro, Uppvidinge, Vetlanda och Växjö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-27 
Glasriket – Fördjupad riksintresseutredning 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

Ärendenr KLF 2020/73 
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~ Vetlanda 

§ 74 

Region Jönköpings läns kommande hållbarhetsprogram för 
åren 2021-2025 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter på bifogad remiss av 
Region Jönköpings län. Hållbarhetsprogrammet omfattar alla verksamheter som är 
finansierade av Region Jönköpings län. 

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis 
framtid. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda till att avskaffa 
extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, samt 

mot att uppfylla Agenda 2030 och FN:s globala mål, de nationella målen om miljökvalitet och 
jämställdhet samt övriga regionala mål, strategier och handlingsplaner. 

I hållbarhetsprogrammet framhålls inledningsvis de tre hållbarhetsdimensionerna vilket till 
stor del även harmoniserar med Vetlanda kommuns mål, dvs ”Ett ekologiskt hållbart 
samhälle”, ”Ett social hållbart samhälle” och ”Ekonomisk hållbarhet”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
Remissutgåva Hållbarhetsprogram 2021-2025 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

Ärendenr KLF 2020/83 

skydda planetens naturresurser och lösa klimatkrisen. Målen i hållbarhetsprogrammet strävar 

13


	Protokoll förstasida
	Yttrande äldreomsorgsplan
	Beslut KSAU 2020-04-20
Yttrande äldreomsorgsplan

	Fastighetsbyte del av Vetlanda Östanå 3:1 mot Vetlanda Snickaren 7   
	Beslut KSAU 2020-04-20
Fastighetsbyte del av Vetlanda Östanå 3:1 mot Vetlanda Snickaren 7   

	Redovisning av internkontroll  2019  - vård- och omsorgsnämnden
	Beslut KSAU 2020-04-20
Redovisning av internkontroll  2019  - vård- och omsorgsnämnden

	Redovisning av internkontroll 2019 - socialnämnden
	Beslut KSAU 2020-04-20
Redovisning av internkontroll 2019 - socialnämnden

	Ansökan om bidrag från Bris
	Beslut KSAU 2020-04-20
Ansökan om bidrag från Bris

	Ansökan om stöd från Vetlanda Bandyklubb
	Beslut KSAU 2020-04-20
Ansökan om stöd från Vetlanda Bandyklubb

	Uppdrag Mötesplats Kopparsmedjan
	Beslut KSAU 2020-04-20
Uppdrag Mötesplats Kopparsmedjan

	Protokoll Korsberga kommundelsråd 2020-03-09 och 2020-02-26
	Beslut KSAU 2020-04-20
Protokoll Korsberga kommundelsråd 2020-03-09 och 2020-02-26

	Protokoll kommundelsråd Lannaskede 2020-02-27
	Beslut KSAU 2020-04-20
Protokoll kommundelsråd Lannaskede 2020-02-27

	Remiss: Glasriket - fördjupad riksintresseutredning
	Beslut KSAU 2020-04-20
Remiss: Glasriket - fördjupad riksintresseutredning

	Region Jönköpings läns kommande hållbarhetsprogram för åren 2021-2025
	Beslut KSAU 2020-04-20
Region Jönköpings läns kommande hållbarhetsprogram för åren 2021-2025


