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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Sida 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.15-15.15 

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

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Martina Jansson (S) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Mohamad Al-Hindi (§ 21-24), Johanna Fransson (§ 21-24), 
Annelie Jönsson (§ 21), Ove Karlsson (§ 21-22) och Mats Adolfsson (§ 21-22). 
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg. 

Utses att justera Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 21-31 
Kristina Odelberg 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justerare 
Jan Johansson 

Anslag av protokollet 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 21 Dnr KLF 2019/59 

Information om kommunikationsavdelningen 
Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplan för kommunikation 2018-2019 föreligger i bilaga. 

Vetlanda kommun har idag fem kommunikatörer, varav motsvarande 1.0 tjänst arbetar enbart 
med platsannonsering och rekrytering. Härefter följer en beskrivning av avdelningens 
arbetsområden och bland annat följande nämns: 

Det finns tre webbplatser som ska skötas, underhållas och uppdateras kontinuerligt. I detta 
ingår ett stort antal e-tjänster. Det finns 10 konton på sociala medier. Mellan 120-150 filmer 
produceras varje år. Digitala skyltar och skärmar ska underhållas och tidningsannonser 
produceras. Marknadsföring är ett stort område. Ett exempel är gymnasieskolan. Diverse 
informationsmaterial produceras och ett antal evenemang arrangeras, inte minst 
Vetlandafesten. Turistmaterial ska utarbetas varje år och vårt förestående 100 års jubileum 
planeras och genomföras. Ett samarbete med andra kommuner är också påbörjat för att 
bygga upp en ny form av intern kommunikation som ska ersätta vårt intranät Vinna. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 22 Dnr KLF 2019/21 

Komplettering av riktlinjer för alkoholserveringstillstånd efter 
normaltid 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås komplettera riktlinjerna för serveringstillstånd under rubriken 
”Tider” på det sätt som framgår under rubriken ”Förslag på krav och villkor för att erhålla 
serveringstid till 02.00” i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-24, men med de justeringar som 
föreslås av Carina Bardh (M) och Henrik Tvarnö (S). 

Ärendebeskrivning 

Förslag till komplettering av riktlinjerna för serveringstillstånd under ”Tider” föreligger i bilaga. 
Se rubriken ”Förslag på krav och villkor för att erhålla serveringstid till 02.00”. 

Serveringstider efter normaltiden 01.00 har inte förekommit i Vetlanda kommun. Förslaget 
innebär en möjlighet att förlänga serveringstiden till 02.00. För att erhålla serveringstillstånd 
fram till 02.00 bör det ställas krav på tillståndshavaren samt säkerställa så att omgivningen 
inte störs. 

Yrkanden 

Carina Bardh (M) föreslår att andra meningen i andra stycket på sid två i tjänsteskrivelsen 
stryks. 

Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) tillstyrker Carina Bardhs förslag. 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att uttrycket ”senaste året” i tredje stycket på sid två i 
tjänsteskrivelsen ersätts med ”senaste 12 månaderna”. 

Beslutet skickas till: 
Ove Karlsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 23 Dnr KLF 2019/56 

Detaljplan för Tomasängen 3, samt del av Tomasängen 2 och 
Tomashöjden 1 
Arbetsutskottets beslut 

Samråd ska ske avseende detaljplan för Tomasängen 3 samt del av Tomasängen 2 och 
Tomashöjden 1. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 

Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

Ärendebeskrivning 

Planförslaget innebär en möjlighet till expansion för industriområdet Tomashöjden. För att 
möjliggöra den byggnation som byggherren/exploatören önskar krävs att en detaljplan 
upprättas. 

Planområdet utgörs av fastigheterna Tomasängen 3 samt del av Tomasängen 2 och 
Tomashöjden 1. Avsikten är att pröva om området är lämpligt för vidare industribyggnation i 
östlig samt sydlig riktning. En expansion i östlig riktning skulle medföra att kommunen säljer 
del av fastigheterna Brogård 5:1 och Kråkegården 1:9. Planområdet är beläget inom det 
tätortsnära industriområdet Tomashöjden. Angöring görs via Tomasbacken som ansluter till 
Östanåvägen. Längs med planområdets södra sida återfinns riksväg 47 Västerleden. 

Bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i 
den betydelse som avses i plan- och bygglagen och behov av någon 
miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte. 

Beredningsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/15. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att samråd sker avseende detaljplan för Tomasängen 3 samt del av 
Tomasängen 2 och Tomashöjden 1. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte och 
Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

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

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 24 Dnr KLF 2017/201 

Detaljplan för Holm 1:1, 1:3, 1:10 samt del av Holm 1:5, 
Korsberga 
Arbetsutskottets beslut 

Samråd ska ske avseende detaljplan för Holm 1:1, 1:3, 1:10 samt del av Holm 1:5. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 

Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

Ärendebeskrivning 

En intressent har kommit in med en förfrågan om möjligheten att förvärva och exploatera del 
av fastigheten Holm 1:5 för bostadsändamål i form av friliggande villor. 

Det finns vidare önskemål om en utbredning av prickmarken i gällande detaljplan för 
fastigheterna Holm 1:1, 1:3 och 1:10. Planen kommer att pröva om området är lämpligt för 
utökad markanvändning för handel, kontor, vandrarhemsverksamhet samt 
bostadsbyggnation. För att möjliggöra den byggnation som byggherren/exploatören önskar 
krävs att en detaljplan upprättas. Planområdet utgörs av fastigheterna Holm 1:1, 1:3, 1:10 
samt del av Holm 1:5. Planområdet är lokaliserat i tätorten Korsbergas norra del, väster om 
riksväg 31. Området avgränsas i östlig riktning av riksväg 31. 

Bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i 
den betydelse som avses i plan-och bygglagen. Behov av någon miljöbedömning föreligger 
därför inte. 

Beredningsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/17. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att samråd sker avseende detaljplan för Holm 1:1, 1:3, 1:10 samt del 
av Holm 1:5. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte och Vetlanda kommun har i 
egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

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

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 25 Dnr KLF 2019/58 

Fastighetsförsäljning - Rösaberg 12:1 (fd Sjunnens förskola) 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslår sälja fastigheten Rösaberg 12:1 till Zaid Waleed Salih Al-Azzawi 
och Shaima Al-Azzawi för 650 000 kr. 

Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastigheter. 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Zaid Waleed Salih 
Al-Azzawi och Shaima Al-Azzawi såsom köpare avseende fastigheten Vetlanda Rösaberg 12:1. 

Avtalet innebär bland annat följande: 

Vetlanda kommun överlåter fastigheten Vetlanda Rösaberg 12:1 till köparen för en 
köpeskilling om 650 000 kr. 

Tillträdesdag 2019-09-01 eller annat datum enligt överenskommelse. 

Köpet gäller under förutsättning att Vetlanda kommunfullmäktige godkänner det senast 
2019-04-20. Om så inte sker går köpet tillbaka i sin helhet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 26 Dnr KLF 2018/186 

Arvodesreglemente 2019-2022 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat reviderat förslag till arvodesreglemente 
2019-2022. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderat arvodesreglemente 2019-2022 föreligger bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutade om nytt arvodesreglemente för mandatperioden vid sitt 
sammanträde i juni 2018. Kommunfullmäktige beslutade även att reglementet ska tas upp till 
ny behandling efter valet 2018 när det är klarlagt hur den politiska organisationen ska verka. 
Med anledning av kommunfullmäktiges juni-beslut har förslag till reviderat reglemente 
utarbetats. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 27 Dnr KLF 2019/60 

Redovisning av intern kontroll 2018 - miljö- och byggnämnden 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Redovisning av intern kontroll 2018 för miljö- och byggnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av intern kontroll 2018 för miljö- och byggnämnden föreligger i bilaga. 

Beredningsbeslut 

Miljö- och byggnämnden § 5/19. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 28 Dnr KLF 2019/2 

Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2019 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Budget och verksamhetsplan 2019 för kommunal utveckling godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Budget och verksamhetsplan för kommunal utveckling 2019 föreligger i bilaga. 

Kommunal utveckling är ett för länet gemensamt utvecklingspartnerskap. Under 2018 
beräknas verksamheten omsätta ca 52 000 000 kr och i budget för 2019 är omsättningen 
beräknad till ca 60 000 000 kr. Inom verksamheten bedrivs forskning och utveckling inom 
socialtjänst, skola och fritidsområdet. Inom verksamheten återfinns också miljösamverkan, 
kurs och konferens samt samordning av personliga ombud i länet, familjeresursen och 
barnahus. 

Verksamheten finansieras bland annat genom kommunala bidrag och medel från Region 
Jönköpings län. 

Beredningsbeslut 

Primärkommunalt samverkansorgan 2018-12-06, § 69. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 29 Dnr KLF 2018/89 

Svar på motion om barnskötare 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen med följande tillägg: 

1. Utbildade barnskötare kan anställas enligt gällande kompetensanalys. 

2. Den tillsvidareanställda personalen på en förskola ska kunna bestå av max 30 % 
barnskötare. 

3. Förskolechefen avgör på vilket sätt en enskild förskola bäst organiseras utifrån barnens 
behov. 

4. Lokalt avtal tecknas mellan parterna rörande kompetensutveckling, löneskillnader och 
arbetsuppgifter. 

Ärendebeskrivning 

Den 21 mars 2018 lämnade Lola Frödeberg (VF) och Malin Brihall (VF) in en motion om 
barnskötare med förslag att kommunen erbjuder möjlighet till tillsvidareanställning för 
utbildade barnskötare. 

Personal- och organisationsutskottet remitterade motionen till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. HR-kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt formulerat 
ett förslag till svar på motionen med fokus på flera olika delar; skollagen, läroplanen för 
förkolan samt lagen om anställningsskydd. Avsikten är att säkerställa att samtliga lagar och 
förordningar ska vara uppfyllda i ett förslag till svar på motionen. 

Av tjänsteskrivelse framgår bland annat att barn- och utbildningsnämnden tidigare har 
beslutat att Vetlanda kommun enbart ska anställa förskollärare i förskolan. Detta som en del i 
ambitionen att förskolan ska bestå av främst utbildade förskollärare. I samband med det 
beslutet erbjöds också utbildning för barnskötare till förskollärare och beslutet har inneburit 
att kommunen har haft en hög grad förskollärare. Arbetsmarknaden har dock försämrats och 
förskolan expanderat kraftigt, vilket gjort det svårt att rekrytera förskollärare. Man har då 
tvingats anställa utbildade barnskötare men detta har inte kunnat ske genom 
tillsvidareanställningar. 

Beredningsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden § 89/18. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 29 forts. Dnr KLF 2018/89 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen bifalls med följande tillägg: 

1. Utbildade barnskötare kan anställas enligt gällande kompetensanalys. 

2. Den tillsvidareanställda personalen på en förskola ska kunna bestå av max 30 % 
barnskötare. 

3. Förskolechefen avgör på vilket sätt en enskild förskola bäst organiseras utifrån barnens 
behov. 

4. Lokalt avtal tecknas mellan parterna rörande kompetensutveckling, löneskillnader och 
arbetsuppgifter. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 30 Dnr KLF 2018/335 

Teknikens hus 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Vetlanda kommun går in som delfinansiär i ett inledande arbete kring teknikens hus. 
Delfinansiering om 110 000 kr under ett år för en projektledare på 50 % med uppdrag att 
utreda fortsatt finansiering och förutsättningar för ett teknikens hus. 

Finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel. 

Ärendebeskrivning 

Njudungs gymnasiet har i en förstudie kring verktygsmakarutbildning och stärkande av teknisk 
utbildning identifierat flera områden som skulle kunna underlättas och ge stora 
synergieffekter genom en gemensam arena – ett teknikens hus. 

Teknikens hus skulle utgöra en möteplats för utbildning och näringsliv med stora möjligheter 
till kompetensutveckling för båda. Huset skulle också ge utrymme för intressanta samarbeten 
mellan högskolor och universitet. Under hösten 2018 har en arbetsgrupp bildats för att 
undersöka förutsättningar för att skapa ett teknikens hus. I gruppen finns representanter från 
såväl skola som näringsliv och kommunen. För närvarande är det mest aktuellt att undersöka 
förutsättningarna för att skapa finansiering till en projektledartjänst med uppdraget att vidare 
utreda de ekonomiska förutsättningarna för både investering och drift, intressenter, 
möjligheter, risker och hinder. Gruppen förordar en finansiering av 50 % projektledartjänst 
under ett år. Total kostnad 440 000 kr. 

Förutom Vetlanda kommun är Nuvab, Sparbankstiftelsen Alfa och Wernerstiftelsen tänkta 
finansiärer. Nuvabs styrelse har tillstyrkt förslaget. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun går in som delfinansiär i ett inledande arbete 
kring teknikens hus. Delfinansiering om 110 000 kr under ett år för en projektledare på 50 % 
med uppdrag att utreda fortsatt finansiering och förutsättningar för ett teknikens hus. 
Finansiering kan ske via kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 31 Dnr KLF 2019/36 

Protokoll från Nye kommundelsråd 2019-01-24 
Arbetsutskottets beslut 

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

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från sammanträde med Nye kommundelsråd 2019-01-24 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till: 
Patrik Leijon 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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