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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.21 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (-). 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson § 152, Niclas Lindström § 152, 
Karolina Rellme, Martin Karlsson, Mohamad Al-Hindi, Johan Karlsson och 
Maria Isacsson 

Utses att justera Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och Kommunkansli 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 152-155 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Jan Johansson 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Datum när protokollet publiceras: 

Datum när anslaget tas bort: 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

Föredragningslista 
§ 152 Information om hi:tech 2022/27 

§ 153 Projekt Förbättrad kompetensförsörjning samt ökad 
inkludering på arbetsmarknaden 

2022/193 

§ 154 Detaljplan för gång- och cykelbana på Stålvägen, 
Brogård 6:1, 6:3, 6:4 och kv Listen 

2020/61 

§ 155 Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för 
Sävsjö kommun 

2022/209 
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§ 152 

Information om hi:tech 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen notera till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Niclas Lindström VD för hi:tech informerar arbetsutskottet om nuläget. 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

§ 153 Ärendenr KLF 2022/193 

Projekt Förbättrad kompetensförsörjning samt ökad 
inkludering på arbetsmarknaden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Bevilja 2,5 miljoner kronor till arbetsmarknadsprojekt Förbättrad kompetensförsörjning samt 
ökad inkludering på arbetsmarknaden. Projektet finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 

April 2023 görs delredovisning och i oktober 2023 görs redovisning. Redovisningarna skall visa 
antal individer, insats från kommunen, insats från arbetsförmedlingen och effekten på 
försörjningsstödet. Efter redovisning tas beslut om eventuell fortsättning av projektet. 

Operativa gruppen enligt den lokala överenskommelsen med arbetsförmedlingen är 
projektägare. Budgetmedel tilldelas kommunledningsförvaltningen, kompetensenheten. 

Ärendebeskrivning 
Projektet ”Förbättrad kompetensförsörjning samt ökad inkludering på arbetsmarknaden” 
syfte är att i samverkan mellan socialförvaltningen, Vetlanda Lärcentrum samt HR-kontoret 
finna nya vägar för att förse kommunen med arbetskraft och samtidigt öppna upp våra 
kommunala verksamheter och möjliggöra för medborgare som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och därmed egen försörjning. 

Den operativa gruppen, som inom ramen för den lokala överenskommelsen mellan 
Arbetsförmedlingen och kommunen bland annat har uppdraget att identifiera målgrupper där 
Arbetsförmedlingens befintliga insatser inte räcker till, fick uppdraget att presentera ett 
konkret förslag. 

Projektets besparingseffekter uppnås huvudsakligen genom minskat försörjningsstöd, enligt 
analys i projektets beslutsunderlag. 

13 juni 2022 remitterade arbetsutskottet ärendet till socialnämnden för komplettering utav 
ekonomiska effekter. Svar från socialnämnden har kommit in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-07 
Tjänsteskrivelse från operativa gruppen enligt den lokala överenskommelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125/22 
Socialnämnden 226/22 
Svar på remiss 2022-08-17 
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~ Vetlanda 

§ 153 

Förslag till beslut 
Bevilja 2,5 miljoner kronor till arbetsmarknadsprojekt Förbättrad kompetensförsörjning samt 
ökad inkludering på arbetsmarknaden. Projektet finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 

antal individer, insats från kommunen, insats från arbetsförmedlingen och effekten på 
försörjningsstödet. Efter redovisning tas beslut om eventuell fortsättning av projektet. 

Operativa gruppen enligt den lokala överenskommelsen med arbetsförmedlingen är 
projektägare. Budgetmedel tilldelas kommunledningsförvaltningen, kompetensenheten. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (-) och 
Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 
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April 2023 görs delredovisning och i Oktober 2023 görs redovisning. Redovisningarna skall visa 
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~ Vetlanda 

§ 154 

Detaljplan för gång- och cykelbana på Stålvägen, Brogård 6:1, 
6:3, 6:4 och kv Listen 

Arbetsutskottets beslut 
Detaljplanearbetet avbryts för gång- och cykelbana på Stålvägen, Brogård 6:1, 6:3, 6:4 och 
kv Listen. 

Ärendet KLF 2020/61 avslutas. 

Ärendebeskrivning 
Planuppdraget syftade till att utreda möjligheten att anlägga gång- och cykelbana längs med 
Stålvägen. Detta genom att GC-vägen förläggs igenom ett antal privata fastigheter. Detta 
skulle innebära att kommunen förvärvar mark som går åt till GC-vägen. 

Under planprövningen framkom möjligheten att anlägga gång- och cykelbanan utan att 
behöva ändra gällande detaljplan. Detta genom att riva järnvägsspåret som sträcker sig längs 
med Stålvägen. Marken under järnvägsspåret har under detaljplanearbetet undersökts. 
Resultatet av miljötekniska undersökningen visar inga halter som överskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, vilket innebär att det inte finns 
något hinder att bredda gatan på området. 

Rivning av spåret gav möjlighet att projektera för 11,5 meter bred gata, som är tillräcklig 
bredd för att rymma gata och ny gång- och cykelväg, varför en ny detaljplan ej är nödvändig. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41/20 
Miljötekniska undersökning upprättad 2022-05-04 
Projekteringsritningar för gång- och cykelväg längs med Stålvägen. 

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott avbryter detaljplanearbetet, samt att avsluta ärendet 
KLF 2020/61 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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~ Vetlanda 

§ 155 

Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för Sävsjö 
kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun vill som synpunkter på framtaget förslag till ny översiktsplan för Sävsjö 
kommun framföra följande: 

Att planförslaget revideras inför granskningsskedet med ett förtydligande kring när och hur 
Sävsjö kommun har för avsikt att samråda med grannkommuner vid eventuell 
vindkraftsetablering nära kommungräns. 

Att planförslaget inför granskningsskedet revideras så att det tydligt framgår att i stora 
opåverkade områden gäller föreslagen riktlinje endast för de delar som ligger inom Sävsjö 
kommun. 

Vetlanda kommun ställer sig positiv till de förslag om förbättrade kommunikationer mellan 
Sävsjö kommun och viktiga målpunkter inom Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Sävsjö kommun har tagit fram förslag till ny kommunomfattande översiktsplan. Planförslaget 

som grannkommun beretts tillfälle att lämna synpunkter på upprättat förslag. 

Den nya översiktsplanen omfattar hela Sävsjö kommun och redovisar en utvecklingsinriktning 
genom en strukturbild, områden för ändrad eller utvecklad markanvändning samt anger 
riktlinjer för kommunens framtida utveckling. Planförslaget tar avstamp i kommunvisionen 
och utvecklingsstrategin med tillhörande utvecklingsområden. Strategin anger att Sävsjö 
kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun. Identifierade 
utvecklingsområden med särskild relevans för den fysiska planeringen innefattar bland annat 
klimatsmarta livs- och boendemiljöer, säkra och snabba kommunikationer och kreativa och 
offentliga miljöer i hela kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-05 
Förslag till ny översiktsplan för Sävsjö kommun 

Förslag till beslut 
Vetlanda kommun vill som synpunkter på framtaget förslag till ny översiktsplan för Sävsjö 
kommun framföra följande: 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

§ 155 Ärendenr KLF 2022/209 

Att planförslaget revideras inför granskningsskedet med ett förtydligande kring när och hur 
Sävsjö kommun har för avsikt att samråda med grannkommuner vid eventuell 
vindkraftsetablering nära kommungräns. 

Att planförslaget inför granskningsskedet revideras så att det tydligt framgår att i stora 
opåverkade områden gäller föreslagen riktlinje endast för de delar som ligger inom Sävsjö 
kommun. 

Vetlanda kommun ställer sig positiv till de förslag om förbättrade kommunikationer mellan 
Sävsjö kommun och viktiga målpunkter inom Vetlanda kommun. 

Planarkitekt Martin Karlsson redovisar ärendet. 
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