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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.39 

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

Tjänstgörande ersättare: 

Ersättare Monica Samuelsson (KD) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Maria Isacsson, Morgan Miledal (§ 196-198), 
Jan-Åke Johansson (§ 196), Emma Isaksson (§ 196) och 
Eva-Marie Tikkanen (§ 207). 

Utses att justera Dan Ljungström (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 196-207 
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 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Föredragningslista 
§ 196 Detaljplan för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av Holm 1:5, 2017/393 

Korsberga 

§ 197 Folkhälsoråd 2019/88 

§ 198 Folkhälsorådet och miljöstyrningsrådet 2020 2019/354 

§ 199 Val av politisk referensgrupp inför 2019/395 
livsmedelsupphandling 

§ 200 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker 06-2019-00048 

§ 201 Yttrande gällande genomförande av direktivet om 2019/398 
inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation 

§ 202 Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens 2019/375 
uppsikt över kommunägda bolag 

§ 203 Retroaktiv ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2018/186 

§ 204 Revidering av sammanträdesdagar 2020 2019/221 

§ 205 Protokoll från Nye kommundelslråd 2019-11-14 2019/391 

§ 206 Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2019/386 
2019-11-12 

§ 207 Lönekartläggning 2019 2019/390 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

  

 

 

 
 

 

 

~ Vetlanda 

§ 196 

Detaljplan för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av Holm 1:5, 
Korsberga 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslås anta detaljplan för Holm 1:3, 1:6 och 1:10 och del av Holm 1:5, 
Korsberga. 

Ärendebeskrivning 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för utökad byggrätt inom gällande 
detaljplanområde genom att prickmark upphör att gälla, samt att utöka planområdet med 
ytterligare område för bostad. Fastighetsägaren till Holm 1:3, 1:6 och 1:10 har lämnat in en 
förfrågan till kommunen om att förvärva en del av grannfastigheten Holm 1:5 för att uppföra 
bostäder i form av friliggande villor. 

Planområdet är lokaliserat i tätorten Korsbergas norra del väster om riksväg 31. Planområdet 
avgränsas i östlig riktning av riksväg 31. 

i den betydelse som avses i plan- och bygglagen. Behov av någon strategisk miljöbedömning 
föreligger därför inte. 

Inkomna synpunkter från samråd framgår i samrådsredogörelse daterad 2019-09-04. Ett 
planförslag upprättat den 15 augusti 2019 har varit utställt för granskning 
fr.o.m. 30 september t.o.m. 21 oktober 2019. Framförda synpunkter från granskningen är 
sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2019-11-13. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/17 och § 24/19. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Ärendenr KLF 2017/393 

Bedömningen är att genomförande av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan 

3



 
 

 

  
 

~ Vetlanda 

§ 197 

Folkhälsoråd 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsosamordnare Morgan Miledal från Höglandets räddningstjänstförbund redovisar det 
pågående arbetet med folkhälsan. Det finns sedan tidigare dessa fokusområden inom 
folkhälsoarbetet: Barn och ungas uppväxtvillkor, ANDT, Arbetet med äldres hälsa, psykiska 
hälsa och fallolyckor. Folkhälsoarbetet är väldigt brett och det kunde göras hur mycket som 
helst men med 40 % tjänst måste det prioriteras. Fokus ska i första hand riktas till alla och 
hänsyn ska inte tas till låg- eller högriskgrupper. När man riktar in sig på selektiva insatser blir 
kostnaderna höga. 

YAM (Youth aware of mental health) är ett självmordspreventivt utbildningsprogram riktat 
mot skolan. Hos ungdomar som har genomgått programmet har självmord och 
självmordstankar minskat med 50 %. Mobbning, depression och rökning bland ungdomarna 
har också minskat. 

att få förvaltningarna att fortsätta skicka nyanställda på utbildningen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Ärendenr KLF 2019/88 

Ca 2200 av kommunens anställda har hittills utbildat sig inom MHFA (Mental Health First Aid), 
en obligatorisk kurs i första hjälpen till psykisk hälsa för alla kommunanställda. Utmaningen är 
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~ Vetlanda 

§ 198 

Folkhälsorådet och miljöstyrningsrådet 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Följande tider ska gälla för miljöstyrningsrådet; 23 mars, 25 maj, 26 oktober och 
7 december samt för folkhälsorådet; 9 mars, 11 maj, 12 oktober och 7 december. 

En dialog ska föras med folkhälsosamordnaren och miljöstrategen inför varje tillfälle om 
behov av avstämning finns. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet är utsett att vara såväl miljöstyrningsråd som folkhälsoråd. Därför ska 
utskottet vid fyra tillfällen per år ikläda sig rollen som miljöstyrningsråd respektive 
folkhälsoråd. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att följande tider ska gälla för miljöstyrningsrådet; 23 mars, 25 maj, 
26 oktober och 7 december samt för folkhälsorådet; 9 mars, 11 maj, 12 oktober och 
7 december. En dialog ska föras med folkhälsosamordnaren och miljöstrategen inför varje 
tillfälle om behov av avstämning finns. 

Beslutet skickas till 
Anders Bernberg 
Morgan Miledal 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Ärendenr KLF 2019/354 
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~ Vetlanda 

§ 199 

Val av politisk referensgrupp inför livsmedelsupphandling 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Att en politisk referensgrupp med sju deltagare (fyra från majoriteten och tre från 
oppositionen) tillsätts för livsmedelsupphandlingen 2021. 

Ärendebeskrivning 
Avsikten är att måltidsservice och upphandlingsavdelningen ska kunna informera, diskutera 
och tydliggöra delar av upphandlingsprocessen. En referensgrupp liknande den grupp som 
tillsattes förra livsmedelsupphandlingen 2017 bör utses för att politiker ska kunna följa 
arbetet och tydliggöra processen runt kommunens kommande livsmedelsupphandling 2021. 

Yrkanden 

och tre från oppositionen) tillsätts för livsmedelsupphandlingen 2021 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Ärendenr KLF 2019/395 

Henrik Tvarnö (S) förslår att en politisk referensgrupp med sju deltagare (fyra från majoriteten 
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~ Vetlanda 

§ 200 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker – 
Föreningen Vetlandarevyn 

Arbetsutskottets beslut 
Föreningen Vetlandarevyn, org. nr. 827501-0024 beviljas tillfälligt tillstånd för pausservering 

alkoholdrycker under paus i föreställningen utan krav på matservering på serveringsstället 
Withalaskolans foajé i Vetlanda, under perioden 2020-01-05 – 2020-02-04. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Vetlandarevyn, 827501-0024, har hos kommunstyrelsen i Vetlanda ansökt om 
tillfälligt serveringstillstånd för pausservering enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622). 
Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker under paus i 

under perioden 2020-01-05 – 2020-02-04. 

Pausservering innebär tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i 
foajéer till teater och konsertlokal under paus i föreställning eller konsert utan krav på 
matservering. Spritdryck är inte tillåtet. 

Det har inte framkommit något i utredningen som kan anses tala mot det sökta 
serveringstillståndet när det gäller sökandes lämplighet, serveringslokal eller risk för 
störningar i samband med alkoholservering. 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Ärendenr 06-2019-00048 

enligt 8 kap. 2 § Alkohollagen (2010:1622) med tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa 

föreställningen utan krav på matservering på serveringsstället Withalaskolans foajé i Vetlanda, 
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~ Vetlanda 

§ 201 

Yttrande gällande genomförande av direktivet om inrättande 
av en kodex för elektronisk kommunikation 

Arbetsutskottets beslut 

kommunikation godkänns. 

Ärendebeskrivning 
SKL har skrivit yttrande till regeringen om att upphäva lokaliseringsprincipen för Stadsnät som 
bygger bredband. Regleringen föreslås i den lag som skall ersätta lag om elektronisk 
kommunikation i samband med genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för 
elektronisk kommunikation. Yttrande skulle lämnas senast 2/12 och är inskickat. Om 
kommunstyrelsens arbetsutskott inte ställer sig bakom yttrandet meddelar kommunen 
Infrastrukturdepartementet att yttrandet dras tillbaka. 

Beslutsunderlag 
Remissvar och SKR:s yttrande till regeringen. 

Yrkanden 
Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Infrastrukturdepartementet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Ärendenr KLF 2019/398 

Inlämnat yttrande över genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk 
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~ Vetlanda 

§ 202 

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt 
över kommunägda bolag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna yttrande över revisionsrapport 2019-11-07, Granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt och styrning av kommunens helägda bolag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 
styrning av de helägda bolagen. I rapporten konstateras att dokumenten som styr bolagens 
verksamhet är utformade i enlighet med gällande lagstiftning. I rapporten anförs också 

en bra dialog med ledningen i bolagen och att uppsikten utförs på ett bra sätt. Viss ökad 
formalisering i form av noteringar när ägardialog ägt rum är rimlig att införa samtidigt som 
den informella dialogen är mer effektiv. En översyn av Stadshus roll pågår enligt beslut vid 
Stadshus AB:s sammanträde 2019-11-07. 

Beslutsunderlag 
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av kommunens helägda bolag, 
2019-11-07. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Ärendenr KLF 2019/375 

bedömningen att styrningen behöver göras mer formell. Kommunstyrelsen menar att man har 

9



 

 

 
  

 

   

 

~ Vetlanda 

§ 203 

Retroaktiv ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Arbetsutskottets beslut 
Förändrade inkomster gäller från månaden efter att aktuella uppgifter är lämnade till 
löneavdelningen. 

Ärendebeskrivning 
En förtroendevald har lämnat in förändrade inkomster som grund för sin förlorade 
arbetsförtjänst. I samband med detta begär den förtroendevalda att den förlorade 
arbetsinkomsten ska beräknas retroaktivt från det datum som den förtroendevaldes 
arbetsgivare och fackförening kom överens. 

Nuvarande arvodesreglemente behandlar inte denna fråga. Dock har förhållningssättet varit 
att förändringen sker när aktuella uppgifter lämnas in till löneavdelningen. Detta av flera 
anledningar. Det blir ett administrativt omfattande arbete att manuellt ändra uppgiften bakåt 
i tiden, men det blir också ett insitament att lämna sina nya uppgifter skyndsamt. Vetlanda 
kommun tillämpar samma förhållningssätt för sina anställa förutom i frågor som regleras i 
kollektivavtal. 

Ärendet behandlades i arbetsutskottet den 26 augusti 2019, § 117 och beslutet blev då att 
förändrade inkomster gäller från månaden efter att aktuella uppgifter är lämnade till 
löneavdelningen. 

11 november 2019 tar parlamentariska kommittén upp ärendet och beslutar att skicka frågan 
vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott för utredning. 

Beslutsunderlag 
Parlamentariska kommittén § 6/19. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/19. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 
Parlamentariska kommittén 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Ärendenr KLF 2018/186 
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~ Vetlanda 

§ 204 

Revidering av sammanträdesdagar 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2020 flyttas till den 28 oktober 2020. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagens 11 kap. 16 § ska kommunstyrelsen behandla delårsbokslutet inom två 
månader från bokslutsdatum (2020-08-31), dvs senast 2020-10-31. Av den anledningen bör 
kommunstyrelsens sammanträde den 4 november flyttas till 28 oktober 2020. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Ärendenr KLF 2019/221 
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~ Vetlanda 

§ 205 

Protokoll från Nye kommundelslråd 2019-11-14 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från sammanträde med Nye kommundelsråd 2019-11-14 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Kommundirektören 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Ärendenr KLF 2019/391 

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

§ 206 

Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2019-11-12 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från sammanträde med Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2019-11-12 föreligger i 
bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Ärendenr KLF 2019/386 

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

§ 207 

Lönekartläggning 2019 

Arbetsutskottets beslut 
Förslag till åtgärder enligt lönekartläggning 2019 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen genomföra en årlig lönekartläggning för att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Detta har 
gjorts enligt den modell som Diskrimineringsombudsmannen, DO förskriver. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Ärendenr KLF 2019/390 
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