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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.19 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), 
Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) (§ 102-106) kl. 14.12-14.19. 

Tjänstgörande Martina Jansson (S) (§ 100-101) kl. 13.15-14.12 
ersättare 
Ersättare Martina Jansson (S) (§ 102-106) kl. 14.12-14.19 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Laszlo Pálffy (§ 100), Pierre Thorell (§ 100), 
Mohamad Al-Hindi (§ 100-101), Emma Isaksson (§ 100-101), 
Andreas Eliasson och Maria Isacsson. 

Utses att justera Dan Ljungström 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 100-106 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Dan Ljungström 

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 

https://14.12-14.19
https://13.15-14.12
https://14.12-14.19


 

~ Vetlanda 

Föredragningslista 
100 Personalstatistik 

101 Detaljplan för kv. Boken m.fl. Vetlanda 

102 Fastighetsreglering del av Rösaberg 1:125 

103 Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 

104 Motion om att låta scencheckar ge kraft åt kommunens 
kulturliv 

105 Protokoll från Alseda kommundelsråd 2019-04-29 

106 Val av Vetlanda kommuns representant på ägarsamråd 
med Inera 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-06-10 
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~ Vetlanda 

§ 100 

Personalstatistik 

Arbetsutskottets beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har i tidigare beslut beställt diverse personalstatistik från HR-kontoret att 
redovisas regelbundet till arbetsutskottet. Direktivet är att redovisningen ska ske utifrån de 

följa upp redovisad utdata. 

Följande statistik föreligger i bilaga: 

 Antal rehabiliteringsbevakningar per förvaltning 

 Antal arbetsskador och tillbud per förvaltning 

 Andel långtidsfriska 

 Sjuklönekostnader och sjukfrånvaro 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

Ärendenr KLF 2019/212 

förutsättningar som ges av tillgängliga system och att samtliga verksamheter kontinuerligt ska 
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~ Vetlanda 

§ 101 

Planprogram för kvarteret Boken m.fl. Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Samråd ska ske avseende planprogram för kvarteret Boken m.fl. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplaneprogrammet för kvarteren Banken och Boken i Vetlanda är att hantera 
de huvudsakliga förutsättningarna och övergripande frågorna. Därefter utgör programmet 
underlag för framtagandet av detaljplanen. Programmet ska ange riktlinjer för 
bebyggelseutformningen och vilka frågor som bör fördjupas i det fortsatta planarbetet. 

Kyrkogatan i norr, Stationsgatan i väst, Storgatan i söder och Stortorget i öst. 
Kopparslagargränd går igenom kvarteren. Utöver den fysiska avgränsningen av 
detaljplaneprogrammet är relationen till omgivningen av centrumområdet en viktig 
planeringsförutsättning och ett delmotiv för upprättandet av programmet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 186/17. 

Yrkanden 
Henrik föreslår att samråd ska ske avseende planprogram för kvarteret Boken m.fl. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

Ärendenr KLF 2017/339 

Kvarteret Banken och Boken ligger i centrala delen av Vetlanda. Programområdet avgränsas av 
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~ Vetlanda 

§ 102 

Fastighetsreglering del av Rösaberg 1:125 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal överlåter 
del av fastigheten Rösaberg 1:125, ca 7200 m2 till Hydro Extrusion Sweden AB, till ett 
pris av 1 kr under förutsättning att mark- och exploateringsansvarig ej inkommer med förslag 
på ändringar av avtalet. 

Ärendebeskrivning 
Hydro Extrusion Sweden AB, tidigare SAPA och nedan kallat Bolaget, tänker utveckla sin 
verksamhet vid företagets befintliga anläggning i Sjunnen. Vetlanda kommun äger ett stycke 
mark som gränsar direkt till Hydros anläggning och som är detaljplanelagd för 
industriändamål. 

Köpeskillingen är satt till 1 kr med hänvisning till en tidigare fastighetsöverlåtelse, beslutad i 
kommunfullmäktige, där Bolaget överlät fastigheten Vetlanda Trucken 4 till kommunen för 
1 kr. Detta skedde den 1 november 2015 då AB Vetlanda Industrilokaler tog över tomt och 
lokaler för Vetlanda kommuns räkning. Vetlanda Trucken 4 var på 15152 m2 tomtmark med 
6208 m2 produktion-, lager- och kontorslokaler. I förhandlingarna när Bolaget överlät 
Trucken 4 till Vetlanda kommun utlovades muntligen att samma premisser skulle gälla när 
Bolaget behövde mer mark för sin utveckling. I och med denna överlåtelse anses denna 
överenskommelse som fullgjord. 

Fastigheten överlåts i befintligt skick, vilket innebär att Bolaget svarar för och bekostar 
markberedning samt flytt av en kulturmiljöskyddad milsten. Bolaget har beretts tillfälle att 

Bolaget bekostar erforderlig lantmäteriförrättning som i detta fall då sker genom 
fastighetsreglering till Rösaberg 1:130. Avtalet är bindande för båda parter under 
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det. 

Yrkanden 

fastigheten Rösaberg 1:125, ca 7200 m2 till Hydro Extrusion Sweden AB, till ett pris av 1 kr 
under förutsättning att mark- och exploateringsansvarig ej inkommer med förslag på 
ändringar av avtalet. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

Ärendenr KLF 2019/191 

undersöka fastigheten och enligt avtalet frånsäger sig alla eventuella anspråk mot kommunen. 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal överlåter del av 
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~ Vetlanda 

§ 103 

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna framtaget förslag på en reviderad 
informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun. 

Kommunfullmäktige föreslås upphäva befintlig informationssäkerhetspolicy, från 2015-12-16, 
(KF § 202) för Vetlanda kommun under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
reviderad informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör och allt vi säger, 
exempelvis om vår personal, våra tjänster, vår ekonomi och det omgivande samhället med 
invånare, företag, föreningar med flera. Information är därför i sig en av kommunens 
viktigaste tillgångar. 

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av 
information utifrån fyra aspekter: 

• Konfidentialitet: att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehörig 

• Riktighet: att information är korrekt, aktuell och fullständig 

• Tillgänglighet: att information är åtkomlig och användbar av behörig 

• Spårbarhet: att händelser i informationsbehandlingen ska kunna spåras 

Informationssäkerhetspolicyn gäller för informationssäkerhet inom Vetlanda kommun och 
kompletterar kommunens övriga styrdokument inom säkerhetsområdet. Hela 
kommunkoncernen omfattas av policyn, vilket medför att det inte finns utrymme att besluta 
om lokala regler som avviker från denna. Undantag för bolagen om det finns laglig grund. 

Grundprincipen är att ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie 
verksamhetsansvaret. Det gäller från koncernledning till den enskilde medarbetaren och 
innebär att den som är ansvarig för en viss verksamhet också är ansvarig för 
informationssäkerheten inom verksamhetsområdet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

Ärendenr KLF 2019/170 
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~ Vetlanda 

§ 104 

kulturliv 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Motionen får anses besvarad. Ärendet har redan utretts av kultur- och fritidsnämnden och 
behöver därmed inte undersökas ytterligare. 

Ärendebeskrivning 
Den 11 februari 2019 lämnade Monica Samuelsson (KD) in en motion om att låta scencheckar 
ge kraft åt kommunens kulturliv och med förslaget att möjligheten att förse fristående 
kulturgrupper med ett begränsat antal scencheckar per år undersöks. 

Syftet är att Vetlanda kommun ska erbjuda fria kulturgrupper inom musik, sång, dans och 
teater fri scenhyra, så att de kan mötas och utöva sina respektive konst- och kulturformer 
samt visa upp sina färdigheter inför publik. För att stödja dessa grupper samt inspirera till nya 
föreslås att ”scencheckar” för att få nyttja de scener som finns inom kommunen införs. 

Kultur- och fritidsnämnden har avgett ett remissyttrande och tillstyrker motionen med ett 
tillägg att en mindre avgift om 100 kronor ska tas ut för scenchecken. 

Definitionen av fri kulturgrupp är föreningar eller privatpersoner i grupp, som har kultur som 
huvudverksamhet. Arrangemangen ska vara icke-kommersiella, det vill säga antingen helt 
utan entré eller med entré som endast täcker övriga kostnader, för exempelvis ljud/ljus-
teknik. Fri scen ska alltså inte utgå till föreningar som har kulturarrangemang som 

den typ av kulturarrangemang som drivs av företag (exempelvis turnerande riksartister) eller 
av kulturföreningar som får ett betydande ekonomiskt överskott på sitt arrangemang. 

Möjligheten att förse fristående kulturgrupper med scencheckar bedöms därmed vara utredd 
och behöver inte undersökas ytterligare. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens § 54/19. 

Yrkanden 

av kultur- och fritidsnämnden och därmed inte behöver undersökas ytterligare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

Ärendenr KLF 2019/54 

Svar på motion om att låta scencheckar ge kraft åt kommunens 

inkomstkälla för annan verksamhet (exempelvis idrottsföreningar). Den ska inte heller utgå till 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen får anses besvarad eftersom ärendet redan har utretts 
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~ Vetlanda 

§ 105 

Protokoll från Alseda kommundelsråd 2019-04-29 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från sammanträde med Alseda kommundelsråd 2019-04-29 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

Ärendenr KLF 2019/204 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 

8



 

 

 

 
 

 

~ Vetlanda 

§ 106 

Val av Vetlanda kommuns representant på ägarsamråd med 
Inera 

Arbetsutskottets beslut 
IT-strateg Thomas Sandh utses att representera Vetlanda kommun på ägarsamråd med 
Inera den 14 juni 2019. 

Ärendebeskrivning 
SKL äger genom SKL Företag tillsammans med 286 kommuner och 21 regioner bolaget 
Inera AB. I aktieägaravtalet anges att ägarna utövar sitt ägarinflytande vid ett ägarråd.
Ägarrådets beslut ska sedan fastställas på bolagsstämman. 
Vid ägarrådet den 15 april valdes Stefan Carlsson till styrelseordförande i Inera. Stefan 
Carlsson har därefter avsagt sig uppdraget. Därför kallar nu SKL Företag samtliga ägare 
till ett extra ägarråd där val av ny styrelseordförande ska ske. Som en konsekvens av 
detta har Ineras bolagstämma den 5 juni skjutits fram. 
SKL Företag och Inera avser nu att hålla ägarrådet och bolagstämman i anslutning till 
varandra. Mötena kommer hållas fredagen den 14 juni 2019 klockan 13.00 - ca 14.00.
Ägarrådet och bolagsstämman hålls digitalt. Deltagande sker i verktyget VoteIT och via 
webbsändning, vilket är samma upplägg som vid ordinarie ägarråd den 15 april. 

Beslutet skickas till 
Inera 
Thomas Sandh 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

Ärendenr KLF 2019/90 
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