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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-12 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 13.50. 

Beslutande Henrik Tvarnö ordf. (S), 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 och Jan-Åke Johansson (§ 107). 

Utses att justera Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 107-115 
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 

§ 107 

Aktualitetsprövning av Vetlanda kommuns översiktsplan 

Arbetsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra aktualitetsprövning av Vetlanda 
kommuns översiktsplan. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska enligt Plan- och Bygglagen minst en gång under mandattiden pröva 
om översiktsplanen är aktuell. Översiktsplanen antogs 2010 och har efter det 
aktualitetsförklarats av kommunfullmäktige 2014 och 2017. Fördjupade översiktsplaner finns 
för Vetlanda tätort, Ekenässjön och för Vetlanda centrum (Centrumplanen). Dessa dokument 
utgör kommunens översiktsplan. Det är lämpligt att aktualitetsförklaringen sker så tidigt som 
möjligt i mandatperioden. 

Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om exempelvis bygglov eller 
tillstånd enligt miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen 
och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Kommunfullmäktige ska därför 
under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. 
Eftersom gällande översiktsplan antogs 2010 och aktualitetsförklarades under förra 
mandatperioden måste kommunfullmäktige i Vetlanda därför under innevarande 
mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller om delar eller hela 
översiktsplanen behöver göras om. 

För att kunna bedöma aktualiteten behövs ett underlag som visar hur den nuvarande 
översiktsplanen tillämpas och om det tillkommit nya förutsättningar och anspråk. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-12 

Ärendenr KLF 2019/248 
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~ Vetlanda 

§ 108 

Redovisning av intern kontroll 2018 - 
vård- och omsorgsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisning av intern kontroll 2018 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2018 för vård- och omsorgsnämnden föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 85/19. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-12 

Ärendenr KLF 2019/214 
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~ Vetlanda 

§ 109 

Reviderad policy för förtjänsttecken 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att godkänna den reviderade policyn Utdelning av Vetlanda 
kommuns förtjänsttecken med ikraftträdande 1 oktober 2019. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommundirektören får uppdraget att se över formuleringen i § 2, 2:a stycket, till 
kommunstyrelsens sammanträde den 4 september 2019. 

Ärendebeskrivning 
Policyn Utdelning av Vetlanda kommuns förtjänsttecken har reviderats för att ersätta 
utdelningsnämnden mot kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet kan fatta beslut 
om gåvor och göra undantag från huvudregeln om meritkrav för erhållande av 

in i policyn. 

Förslag och beräkning rörande utdelning av förtjänsttecken ska ske i början av året istället för 
tidigare september månad. Utdelningsceremonin hålls i april eller maj månad istället för 
tidigare januari eller februari månad. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunfullmäktige godkänner den reviderade policyn 
Utdelning av Vetlanda kommuns förtjänsttecken med ikraftträdande 1 oktober 2019 samt att 
kommundirektören får uppdraget att se över formuleringen i § 2, 2:a stycket, till 
kommunstyrelsens sammanträde den 4 september 2019. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-12 

Ärendenr KLF 2019/227 

förtjänsttecken. Några förtydligande av vilka som är berättigade till förtjänsttecken har skrivits 
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~ Vetlanda 

§ 110 

Förslag på gåvor till förtjänsttecken 

Arbetsutskottets beslut 
De nya gåvorna cykel och resepresentkort godkänns som ett komplement till klocka, smycke 
eller konstglasfat med ikraftträdande 1 oktober 2019, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt föreslagen reviderad policy för förtjänsttecken. 

Ärendebeskrivning 
Idag uppvaktar vi medarbetare för lång och trogen tjänst i Vetlanda kommun med antingen 
klocka, guldsmycke eller ett konstglasfat. Förslaget är att ha fler valmöjligheter när det gäller 
gåvor och utöka med gåvor som cykel och resepresentkort. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att de nya gåvorna cykel och resepresentkort godkänns som ett 
komplement till klocka, smycke eller konstglasfat med ikraftträdande 1 oktober 2019, under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt föreslagen reviderad policy för 
förtjänsttecken. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-12 

Ärendenr KLF 2019/122 
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~ Vetlanda 

§ 111 

ekonomiska situation 

Arbetsutskottets beslut 
Motionen remitteras till HR-kontoret och parlamentariska kommittén. 

Ärendebeskrivning 
Den 19 juni 2019 lämnade Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), 
Maria Brihall (VF), Tommy Glans (VF), Monica Högberg (VF), Malin Brihall (VF) och 
Cathrine Löfstedt (VF) in en motion om åtgärder med anledning av kommunens 
bekymmersamma ekonomiska situation och med följande förslag: 

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. 

utbildningsnämnden. Minskningen föreslås ske från och med den 1 januari 2020. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen remitteras till HR-kontoret och parlamentariska 
kommittén för yttrande senast 30 november 2019. 

Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 
Parlamentariska kommittén 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-12 

Ärendenr KLF 2019/230 

Motion med förslag på åtgärder med anledning av kommunens  

Utskotten i samtliga nämnder skall bestå av presidierna. Detta innebär en minskning med 
en politiker i utskotten för tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden och barn- och 
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~ Vetlanda 

§ 112 

Svar på motion om att kommunen övertar det övergripande 
ansvaret för återvinningsstationerna 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Motionen anses besvarad med hänvisning till Njudung Energis yttrande daterat 2019-05-20. 

Ärendebeskrivning 
Den 5 februari 2019 lämnade Ejlon Johansson (L), Rune Solid (L) och Siv Fransson (L) in en 
motion om att kommunen övertar det övergripande ansvaret för återvinningsstationerna och 
med följande förslag: 

1. Kommunen utreder möjligheten att en aktör tar det övergripande ansvaret för 
återvinningsstationerna. 

2. Kommunen i en gemensam skrivelse till riks, påtalar att nya regler behövs för att 
samarbetet mellan producenter och kommunerna ska fungera bättre. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden och Njudung Energi för yttrande. Yttranden har 
kommit in och föreligger i bilaga. Av yttrandena framgår att återvinningsstationerna drivs av 

förpackningar och tidningar. Producenter har en skyldighet att samla in och behandla 
material. Den skyldigheten kan inte överlåtas till en kommun och en kommun kan heller inte 
gå in och på något sätt subventionera en sådan verksamhet. Men, kommunen genomför via 
miljö-och byggkontoret tillsyn på stationerna. 

På riksnivå har regeringen gett nya mål, som innebär att 60 % av alla hushåll senast år 2021 
ska få förpackningar och tidningar hämtade vid fastigheten istället för att lämna till 
återvinningsstation. Samråd mellan FTi och kommunerna planeras till hösten avseende 
förutsättningar för gemensam insamling. 

Lokalt förs diskussioner mellan Njudung Energi, Amaq och Uppvidinge kommun för en 
gemensam organisation för hantering av hushållsavfall. Beslut kring detta beräknas ske under 
hösten 2019. Lyckas en överenskommelse med FTi komma till stånd avseende fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar ökas servicen för hushållen samtidigt som behovet 
av återvinningsstationer minskar. 

Nedskräpning vid återvinningsstationerna har sedan länge varit ett problem samtidigt som 
många kommuninvånare har långt till en återvinningsstation. Njudung Energi ser därför 
positivt på att kommunen tillskriver regeringen i syfte att nå en bättre lösning. 

Beslutsunderlag 
Njudung Energis tjänsteskrivelse 2019-05-20. 

Tekniska nämnden § 61/19. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-12 

Ärendenr KLF 2019/38 

Förpacknings & Tidningsinsamlingen AB (FTi), vilka företräder de som säljer och/eller tillverkar 
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~ Vetlanda 

§ 112 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till Njudung Energis 
yttrande daterat 2019-05-20. 

Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-12 

Ärendenr KLF 2019/38 
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~ Vetlanda 

§ 113 

Svar på motion om heltidsmentorer 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Motionens första del om utredning tillstyrks. Motionens andra del om att system med 
heltidsmentorer provas anses besvarad i och med att utredningen får påvisa fortsättning. 

Ärendebeskrivning 
Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om 
heltidsmentorer och med förslaget att Vetlanda kommun utreder hur ett system med 
heltidsmentorer kan implementeras på högstadieskolor samt gymnasieskolan i Vetlanda 
kommun och att skolor och gymnasieprogram erbjuds att prova detta system med 
heltidsmentorer. 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Yttrande har kommit in där barn- 
och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen och föreslår att nämnden får i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa heltidsmentorer på kommunens 
högstadieskolor samt Njudungsgymnasiet. Vid Njudungsgymnasiet finns redan 
heltidsmentorer på IM-programmet och hitintills har erfarenheten varit positiv. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 72/19. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) föreslår att motionens första del om utredning tillstyrks. Motionens andra 
del om att system med heltidsmentorer anses besvarad i och med att utredningen får påvisa 
fortsättning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-12 

Ärendenr KLF 2018/161 
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~ Vetlanda 

§ 114 

Sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och arbetsutskottet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
godkänns. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar 2020 för 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
arbetsutskottet föreligger i bilaga. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker det upprättade förslaget till sammanträdesdagar 2020. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-12 

Ärendenr KLF 2019/221 
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~ Vetlanda 

§ 115 

Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2019-05-22 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från sammanträde med Lannaskede kommundelsråd 2019-05-22 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-12 

Ärendenr KLF 2019/217 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
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