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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.55

Beslutande

Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF),
Dan Ljungström (C) och Klas Håkanson (M).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lars Brihall (VF) och Ingemar Sturesson (KD).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson (§ 17-18), Jonny Palmkvist (§ 11-16),
Martin Karlsson (§ 12-15), Anders Rodewald (§ 12-15), Eva Adolfsson (§ 12-15),
Stana Franjic (§ 11), Anders Bernberg (§ 11), Cecilia Karmetun (§ 11),
Eva Jansson (§ 11), Linnea Thormalm (§ 11), Helen Gustavsson (§ 11),
Ove Karlsson (§ 11-12), Lennart Samefors (§ 11), Leif Henriksson (§ 11),
Lena Ottosson (§ 11) och Peter Lundgren (§ 14-20).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Jan Johansson (VF)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 11-20

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Jan Johansson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-01-25

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2014/KA0303

Redovisning av projektet ”Giftfri förskola i Vetlanda kommun”
Arbetsutskottets beslut
Slutrapporten ”Inventering av barns exponering av kemiska ämnen i Vetlanda kommuns
förskolor” godkänns.
Miljösamordnaren och referensgruppen får uppdraget att ta fram ett förslag till
handlingsplan med utgångspunkt i rapporten.
Rekommendationerna i rapporten ska beaktas i arbetet men samtidigt sättas i sitt
sammanhang och i ett helhetsperspektiv.
Handlingsplanen ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott för
ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-08-10, § 139, att ge miljösamordnaren
uppdraget att genomföra ett inventeringsprojekt ”Giftfri förskola i Vetlanda kommun”.
Miljö- och byggförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska kontoret och
måltidsservice uppmanades att stödja miljösamordnaren i detta arbete. Slutrapporten
”Inventering av barns exponering av kemiska ämnen i Vetlanda kommuns förskolor”
genomförd av Stana Franjic, föreligger i bilaga.
Syftet med inventeringen har varit att ta fram underlag med en riskanalys som kan ge
svar i vilken omfattning det finns produkter och material som innehåller skadliga
kemikalier för barnen. Målet med projektet har varit att ta fram en kartläggning av hur
läget ser ut i Vetlanda kommuns förskolor. Till rapporten finns en prioriteringsordning
för vilka material och produkter som behöver bytas ut. Ett annat mål är att personalen
på förskolorna ska få en ökad kunskap om bättre och sämre materialval inom sina
verksamhetsområden.
42 område har inventerats och de problem som identifierats är olika allvarliga.
Åtgärdsförslagen varierar mot bakgrund av detta konstaterande.

Utdrag:
Anders Bernberg
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Dnr 2016/KA0021

Diskussion om serveringstillstånd, bl.a. serveringstider
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
I dag finns i Vetlanda kommun ingen som har serveringstillstånd efter klockan 01.00.
Styrande är alkohollagens regler och kommunens egna riktlinjer. Det finns önskemål från
restauranger i Vetlanda att förlänga tiden till 02.00 eller 03.00 och frågan är om detta
ska kunna medges.
I andra kommuner har man hanterat frågan olika. En del har medgett utökad
serveringstid till 02.00 eller 03.00, i vissa fall knutet till speciella krav kring serveringen.
En sammanfattning av diskussionen visar att man är beredd att vid enstaka tillfällen
medge en utökad serveringstid till 02.00 eller 03.00, eventuellt knutet till vissa krav kring
arrangemanget.

Utdrag:
Ove Karlsson, alkoholinspektör
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Dnr 2015/KA0422

Handlingsplan för regional samverkan eHälsa
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1.
2.
3.

”Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018” antas.
Arbetet med att förverkliga den regionala handlingsplanen för kommunal eHälsa
inordnas i kommunövergripande styrning av e-förvaltning.
Kommunchefen får uppdraget att ta fram en digital handlingsplan för Vetlanda
kommun.

Ärendebeskrivning
Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018 föreligger i bilaga.
Handlingsplanen för kommunal eHälsa kan ses som en delplan för arbetet med att
förverkliga den regionala digitala agendan som beslutades i regionstyrelsen 2015-06-09.
Prognoser för framtiden pekar på ett större antal äldre, samtidigt som vi har brist på
omvårdnadsutbildad personal. Hela samhället genomgår en digitalisering och fler och
fler äldre använder tekniken i sin vardag. eHälsa handlar om hur framtidens vård- och
omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och
e-tjänster i säkra processer. ehälsa innebär att utveckla verksamheten med hjälp av
digitala verktyg till stöd för personal, brukare, invånare och beslutsfattare.
Tre fokusområden har identifierats för den kommunala eHälsan:
1. Informationsförsörjning
2. Trygghet, service och delaktighet i hemmet via digital teknik
3. E-tjänster riktade till invånarna
Det är viktigt att konstatera att förverkligandet kräver insatser som i många fall är
gemensamma för hela kommunen. För att undvika att vi bygger parallella strukturer
krävs att arbetet med e-förvaltning samordnas och styrs centralt men i samarbete med
kommunens olika verksamheter. Kommunen bör ta fram en kommungemensam digital
handlingsplan som ett bra underlag i budgetarbetet. En sådan handlingsplan syftar till
att konkretisera förverkligandet av antagna strategier. Arbetet ska i så stor utsträckning
som möjligt ske i samverkan både i regionen och på höglandet. Utgångspunkten ska vara
Höglandskommunernas strategi för eSamhället.
Beslutsunderlag
Yttrande från IT-strategen 2016-01-14.
Vård- och omsorgsnämnden § 203/15.
----------------------
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Dnr 2014/KA0421

Skatepark
Arbetsutskottets beslut
Tekniska kontoret får uppdraget att komplettera befintlig lokaliseringsutredning med
ytterligare två platser, järnvägsområdet (intill befintlig lekplats) och Gladan (nuvarande
återvinningsgård).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan om skatepark vid sitt sammanträde
2015-12-07, § 254, och ett antal frågor ställdes som nu har besvarats i bilaga daterad
2016-01-18. Kompletterande uppgifter beträffande buller framgår av bilaga,
mailkorrenspondans daterad 2016-01-20.
Efter en diskussion kring olika lokaliseringsalternativ samt för och nackdelar med var och
en utmynnar diskussionen i att ytterligare två lokaliseringsalternativ behöver studeras
närmare, nämligen utmed järnvägsområdet intill befintlig lekplats och Gladans
parkeringsplats vid nuvarande återvinningsstation. Den kompletterande utredningen ska
vara klar så att ärendet kan behandlas på nytt i kommunstyrelsen i mars 2016.
Möjligheten till medfinansiering med EU-medel ska också kontrolleras.

Utdrag:
Tekniska kontoret
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Dnr 2016/KA0020

Detaljplan för Felsteget 1 och 6, Vetlanda
Arbetsutskottets beslut
Tekniska kontoret får uppdraget att genom utökat planförfarande upprätta detaljplan
för Felsteget 1 och 6, Vetlanda.
Ärendebeskrivning
Ägaren till fastigheterna inom planområdet planerar en förnyelse av bebyggelsen inom
området. Befintlig bebyggelse ska rivas och ersättas med ett nytt bostadshus. Antalet
bostäder kommer öka eftersom den nya bebyggelsen enbart kommer innehålla bostäder
och våningsantalet ökar från två till fyra våningar. Det finns även tankar på ett garage i
källarplanet, en öppen yta ut mot korsningen Kyrkogatan/Kanalgatan. Byggnadens
placering utmed Kyrkogatan möjliggör anläggande av en gård inom planområdet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får uppdraget att genom utökat
planförfarande upprätta detaljplan för Felsteget 1 och 6, Vetlanda.
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker
Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
Tekniska kontoret
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Dnr 2015/KA0455

Information om yttrande över förslag till inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering perioden 2018-2029
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har möjlighet att yttra sig till Region Jönköpings län över förslag till
inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering perioden 2018-2029.
Regionförbundet Jönköpings län har i sin tur att yttra sig till Trafikverket.
En tjänstemannagrupp är tillsatt att utarbeta yttrandet. Gruppen har diskuterat följande
områden: Järnvägssträckan Nässjö-Vetlanda, här pågår en utredning på regionens
initiativ. Hastighetsbegränsningar i de mindre samhällena är en annan fråga, liksom
vägnätet. Vilken standard och vilken nivå på upprustningen ska vi förvänta oss.
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Dnr 2016/KA0019

Begäran om utökad investeringsram 2016 – barn- och
utbildningsnämnden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta ge barn- och utbildningsnämnden en utökad
investeringsram 2016 med 250 tkr.
Den utökade ramen ska användas för att finansiera inköp av inventarier och utrustning
för fem nya förskoleavdelningar.
Ärendebeskrivning
Åtta nya förskoleavdelningar ska starta under läsåret 2015/2016. Fem av dessa beräknas
bli färdigställda under våren 2016. I samband med tidigare beslut angående nya
förskoleavdelningar har förvaltningen räknat med att inventarierna kostar 125 tkr per
avdelning, totalt alltså 625 tkr för fem avdelningar. Eftersom barn- och
utbildningsnämnden inte tilldelats specifika investeringsmedel för de nu aktuella
avdelningarna begär man en utökad investeringsbudget under 2016 med 625 tkr.
I samband med budgetarbetet inför 2016 gjordes en generell neddragning av barn- och
utbildningsnämndens totala investeringsbudget med 1 200 tkr. I underlaget redovisades
250 tkr till inventarier i förskolor.
Inför kommande beslut om utökningar av verksamhet är det nödvändigt att en dialog
sker mellan berörd förvaltning och budgetberedningen för att inte samma situation ska
uppstå igen. I bedömningen och beslutet om en investering ska även
driftkostnadskonsekvenserna belysas, inte bara den primärt berörda nämnden utan
även för övriga berörda nämnder. Samma sak gäller investeringsbudgeten där inte bara
inventarier och utrustning för den rent pedagogiska verksamheten ska ingå utan även
investeringar som exempelvis berör kommunens måltidsverksamhet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 105/15.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att fullmäktige beslutar ge barn- och utbildningsnämnden en
utökad investeringsram under 2016 med 250 tkr. Den utökade ramen ska användas för
att finansiera inköp av inventarier och utrustning för fem nya förskoleavdelningar.
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Dnr 2016/KA0018

Utvecklat samarbete inom va-renhållning i Sävsjö och Vetlanda utredningsuppdrag
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunchefen får uppdraget att medverka i formulerandet av ett konkret
beslutsunderlag för att bilda en ny gemensam organisation för Vetab/Seab och
va/renhållning i Sävsjö baserat på genomförd förstudie.
2. Tidplanen för arbetet medger att en ny organisation kan vara operativ fr. o.m.
2017-01-01.
3. Den organisationsform som slutligt föreslås ska ha sin utgångspunkt i att skapa en
rationell verksamhet och att demokratiska grundprinciper upprätthålls.
4. Formella handlingar som bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv framtas för
nyskapat bolag samt även de revideringar som bör genomföras av befintliga
styrande formella handlingar för Seab och Vetab.
5. Beslutsunderlaget ska innehålla beskrivning av hur principiellt viktiga beslut inom
berörda verksamheter kommer att hanteras efter genomförd förändring.
6. Vid det fortsatta arbetet i processen ska synpunkter inhämtas från kommun- och
bolagsledningarna när principiella vägval eller frågeställningar så kräver.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun blev våren 2013 indirekt delägare av Sävsjö Energi AB genom att
Vetab då köpte 50 % av aktierna i Sävsjö Energi AB. I samband med förvärvet beslutades
av de båda fullmäktigeförsamlingarna att man skulle försöka utveckla samarbetet inom
det kommunaltekniska området. Under hösten 2015 har en förstudie genomförts för att
undersöka möjliga konsekvenser av en djupare samverkan inom områdena va och avfall
mellan Sävsjö kommun och Vetab, förstudien föreligger i bilaga. Resultatet
presenterades 2015-12-18 vid ett gemensamt möte med bolagspresidierna i Vetab och
Sävsjö Energi AB samt kommuncheferna och kommunledningarna i Sävsjö och Vetlanda
kommuner. Vid mötet framkom en gemensam uppfattning att kommunstyrelserna i
respektive kommun borde föreslås besluta att ett konkret beslutsunderlag formuleras
baserat på förstudiens slutsatser och rekommendationer.
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Dnr 2016/KA0004

Protokoll från Bäckaby kommundelsråd 2015-09-09
Arbetsutskottets beslut
Protokollet delges berörda förvaltningar som åläggs ta kontakt med kommundelsrådet
inom en månad.
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Protokoll från sammanträde med Bäckaby kommundelsråd 2015-09-09 föreligger i
bilaga.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att förvaltningarna åläggs i stället för att uppmanas att ta
kontakt med kommundelsråden inom en månad.
Dan Ljungström (C) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
Stewe Jonsson
Vetab
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20

Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-25

11 (11)

Dnr 2016/KA0011

Protokoll från Ökna-Karlstorps kommundelsråd 2015-12-17
Arbetsutskottets beslut
Protokollet delges berörda förvaltningar som åläggs ta kontakt med kommundelsrådet
inom en månad.
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Protokoll från sammanträde med Ökna-Karlstorps kommundelsråd 2015-12-17
föreligger i bilaga.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att förvaltningarna åläggs i stället för att uppmanas att ta
kontakt med kommundelsråden inom en månad.
Dan Ljungström (C) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
Tekniska kontoret
Åselott Andersson
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