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2018-02-26 2 (15) 

§ 16 Dnr 2017/KA0210 

Planuppdrag förskola 
Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Skrivelsen tillförs planärendet som ett samrådsyttrande. 

Ärendebeskrivning 

Skrivelse har kommit in från Arne Ahlgren, Anders Jutebrink och Clas Jonsson med synpunkter på 
lokaliseringen av ny förskola i Bäckseda, bilaga. 

Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde uppdragit till sin ordförande att svara på nämnda 
skrivelse. Det pågår ett detaljplanearbete kring lokalisering av förskola i Bäckseda. Det förslaget 
kommer att ställas ut för samråd och synpunkter ur olika aspekter kommer att lämnas in. Enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning är det kommunstyrelsens arbetsutskott och inte tekniska 
nämnden som beslutar om planuppdrag. Det är inte aktuellt att genomföra parallella planuppdrag 
avseende lokalisering av förskola . Den nu aktuella skrivelsen tillförs ärendet som ett 
sam rådsyttrande. 

Beslutet skickas till: Ju s ter 1ng s anmärkn 1ng s e s eparat bi la 9o/f1., 
Tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkan 



Protollsjustering med följande tillägg§ 16 

Undertecknad vald att justera noterar i ärendebeskrivningen hur arbetsutskottet enligt återgiven text 

skulle ha uttalat att "det inte är aktuellt att genomföra parallella planuppdrag avseende 
lokalisering av förskola". 

I paragrafen redovisas fullt korrekt att tekniska nämnden icke kan besluta om planuppdrag. Den 

frågan ska enligt gällande regler beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Något förslag om 
planuppdrag har ännu ej inkommit från tekniska nämnden. Min uppfattning som utsedd 

justeringsman är att arbetsutskottet inte alls tagit någon ställning till planuppdrag eller icke. Det 

fanns tom en ledamot som före ett kommande ställningstagande om planuppdrag ville veta 
'dsåtgång och kostnader. Noterbart är att ingen kunde lämna svar på den frågan. Uppgift om detta 

kan förhoppningsvis lämnas då en sådan eventuell framställan inkommer från Tekniska nämnden ! 

Ja Jo~ -' 
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Sammanträdesdatum Sida 
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§ 17 Dnr2018/KA0068 

Förändringar i reglementen för kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och miljö- och byggnämnden 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna följande ändringar: 

Tillägg i kommunstyrelsens reglemente: Styrelsen ska leda och samordna det strategiska 

naturvårdsa rbetet. 

Tillägg i tekniska nämndens reglemente: Tekniska nämnden ska leda och samordna det operativa 

naturvårdsarbetet. 

Utgår i miljö- och byggnämndens reglemente: Miljö- och byggnämnden ska förklara ett mark- eller 

vattenområde som vattenskyddsområde samt meddela föreskrifter för området enligt 
miljöbalken. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens miljö- och naturvårdsarbete har sedan 2004 samordnats genom ett samarbete 

mellan miljö- och byggkontoret och tekniska kontoret. Uppgifterna har i första hand bestått av att 
samordna och driva arbetet framåt med åtgärder som kommunen hade åtagits sig i enlighet med 
det upprättade miljökvalitetsmålen. Vattenfrågor och naturvårdsprojekt har drivits med mycket 

stor framgång. Mycket tack vare Emåförbundets engagemang och deras samverkan med berörda 
verksamheter inom koncernen. 

Enligt 7 kap 21 § miljöbalken, får länsstyrelsen eller kommunen förklara ett mark- eller 

vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som 
utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. Kommunfullmäktige har tidigare 
delegerat ansvaret till miljö- och byggnämnden men enligt lagen avses med "kommunen" 

kommunfullmäktige. Det är därför rimligt att delegationen dras tillbaka från miljö- och 
byggnämnden och beslutsrätten återförs till fullmäktige. 

Tekniska kontoret leder och samordnar idag det operativa naturvårdsarbetet genom en 
handläggartjänst organiserad under mark- och exploateringsavdelningen. 2013 tillsattes en 
miljösamordnare på halvtid för att samordna kommunens arbete med de strategiska 
miljöfrågorna. Tjänsten är placerad på kommunkansliet. 

Utdrags bestyrka n 
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§ 18 Dnr2018/KA0069 

Ombudget och förskott mellan 2017 och 2018 
Arbetsutskottets beslut 

Bilagt förslag till ombudget avseende investeringar om totalt 65 461 000 kr godkänns. 

En fortsatt diskussion om nivån för kommunens investeringsbudget och dess fördelning över tiden 
tas i samband med 2018 års budgetberedning, varvid detta beslut kan komma att omprövas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna ombudget avseende driften om totalt 508 000 kr. 
Beloppet gäller daglig verksamhet och sysselsättning inom vård- och omsorgsförvaltningen som 
bedrivs i resultatenhetsform samt budgetmedel inom kommunledningsförvaltningen för 

projektledare/landsbygdsutvecklare. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till ombudget från 2017 till 2018 avseende såväl investeringar som driftmedel föreligger i 

bilaga. 

Yrkanden 

Jan Johansson (VF) föreslår att bilagt förslag till ombudget/förskott avseende såväl investeringar 
som drift mellan 2017 och 2018 godkänns. 

n 
UtdragsbestyrkanJust sign / \ 

fto /F1t)V 
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§ 19 Dnr 2018/KA0034 

Revidering av bestämmelser för föreningsbidrag 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag föreligger i bilaga . 

Bestämmelserna om föreningsbidrag behöver ständigt förnyas eftersom verksamheter försvinner 

och nya tillkommer. Nämndens prioriteringar och verksamheters vikt kan dessutom förändras 
över tid. Ett nytt reviderat förslag till bidragsbestämmelser har därför utarbetats. 

Beredningsbeslut 

Kultur- och fritidsnämnden § 8/18. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö {S) tillstyrker kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Utdragsbestyrkan 
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§ 20 Dnr2017/KA0422 

Godkännande av "Överenskommelse om samverkan för trygg och 
säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län" 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna "Överenskommelse om samverkan för trygg och säker 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län" med följande förtydligande "t.o.m. 
2018-02-28 sker ersättning enligt betalningsansvarslagen" . 

Ärendebeskrivning 

Förslag till "Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso
och sjukvård i Jönköpings län" föreligger i bilaga . 

Bakgrunden till förslaget är krav från ny lagstiftning när betaln ingsansvarslagen upphör att gälla. 
Förslaget har tagits fram i samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. 

Beredningsbeslut 

Vård- och omsorgsnämnden § 14/18. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker vård- och omsorgsnämndens förslag. 

Utdragsbestyrkan 
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§ 21 Dnr2018/KA00S0 

Politiska organisationen från 2019 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna parlamentariska kommittens förslag till politisk 
organisation för mandatperioden 2019-2022. 

Ärendebeskrivning 

Parlamentariska kommitten har uppdraget att utarbeta förslag till politisk organisation för 

perioden 2019-2022 . Parlamentariska kommitten har träffats vid tre tillfällen och förslaget 
framgår av protokollsutdrag. Noteras dock att överförmyndarverksamheten är under utredning 
och ett samarbete mellan fem kommuner blir sannolikt aktuellt. Beslut är att vänta före 

sommaren och förslaget innebär att en gemensam nämnd skapas med en ledamot och en 
ersättare från varje medverkande kommun. Det kan alltså bli anledning att återkomma med nytt 
beslut i den delen. 

Beredningsbeslut 

Parlamentariska kommitten§ 4/17, § 8-9/17 och§ 1/18. 

Utdragsbestyrkan 
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§ 22 Dnr2017/KA0424 

Arvodesreglementet 2019-2022 för Vetlanda kommun 
Arbetsutskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 föreligger i bilaga. 

En fråga som återstår är att lösa vem som ska hantera tolkningstvisterna avseende reglementet 
om personal- och organisationsutskottet inte finns kvar efter 2018. 

Ärendet återremitterades 2018-01-10 av kommunstyrelsen till personal- och 

organisationsutskottet för samordning med förslaget till politisk organisation. 

Beredningsbeslut 

Parlamentariska kommitten§ 7/17. 

Utd ragsbestyrka n 



Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-26 9 (15) 

§ 23 Dnr 2018/KA0070 

Fastighetsköp, Lättebo 1:76 samt fastighetsreglering till Lättebo 
1:1 
Arbetsutskottets beslut 

Vetlanda kommun köper fastigheten Vetlanda Lättebo 1:76 av Ekenässjöns IF för 150 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

Köpeavtal har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom köpare och Ekenässjöns IF såsom 
säljare, avseende fastigheten Vetlanda Lättebo 1:76, bilaga . 

Avtalet innebär att Vetlanda kommun köper fastigheten Lättebo 1:76 i sin helhet, ca 11030 m2
, för 

en köpeskilling om 150 000 kr. 

Fastigheten överförs till Vetlanda kommuns fastighet Vetlanda Lättebo 1:1. 

Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott 

godkänner det. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun köper fastigheten Vetlanda Lättebo 1:76 för 

150 000 kr av Ekenässjöns IF. 

Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till: 

Tekniska kontoret 
Ekenässjöns IF 

Lantmäteriet 

GIS 

P-0 Högstedt 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkan 
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§ 24 Dnr 2017/KA0210 

Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. Melavägens 
förlängning, Vetlanda 
Arbetsutskottets beslut 

Samråd ska ske avseende detaljplan för Storegården 1:1 m.fl. Melavägens förlängning. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 

Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en förskola med 100 förskoleplatser och 
tillagningskök. Planen ger även möjlighet till att i framtiden utnyttja verksamheten till totalt 120 

förskoleplatser om behov föreligger. Frityta/lekyta och parkeringsyta säkerställs i planen. Vidare 
syftar planen till att säkerställa en tillfartsgata till området samt anläggande av en cykelväg mellan 
förskolan och angränsande befintligt bostadsområde längs Mossgårdsvägen. Planen syftar även 

till att säkerställa naturmark samt att skyddsvall upprättshålls mellan riksväg 31 och 
bebyggelseområdet. 

Planområdet är lokaliserat i utkanten av stadsdelen Mossgård, beläget i södra delen av Vetlanda 
tätort. Riksväg 31 avgränsar området i öster. Fyra bostadstomter ligger på motsats sida 
Melavägen i nordväst och i söder avgränsas planområdet av småhustomter och ett grönområde. 
Väster om planområdet rinner Emån som utgör en lummig och naturskön miljö. Vid denna 

återfinns den kulturhistoriskt värdefulla Mela Kvarn. Nordost om planområdet, öster om väg 31, 
ligger det tätortsnära naturreservatet lllharjen. 

Planens genomförande bedöms inte innebära sådan miljöpåverkan som avses i Plan- och 
bygglagen och en särskild miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 

upprättas. 

Beredningsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 122/17. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att samråd sker avseende detaljplan för Storegården 1:1 m.fl. 
Melavägens förlängning. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. Vetlanda kommun 
har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

Dan Ljungström (C), Nils-Erik Olofsson (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till : Tekniska kontoret 

UtdragsbestyrkanMtsiga ~ 
I I/\ . i 
l,UJ ll1rv 
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Sammanträdesdatum Sida 
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§ 25 Dnr 2017 /KA0337 

Detaljplan för del av Mogärde 20:1, gamla vattenverket 
Arbetsutskottets beslut 

Samråd ska ske avseende detaljplan för Mogärde 20:1, gamla vattenverket. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 

Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av en central mötesplats för kommunens 

unga. Detta genom att reglera markanvändningen till besöksanläggning i syfte att etablera 
fritidsgård och skateanläggning samt genom utökad byggrätt och reglering av placering och 
utformning av ny bebyggelse. 

Planen syftar även till att värna kulturhistoriskt intressant bebyggelse och säkerställa att hänsyn 
tas till denna vid om- och tillbyggnad. Vidare syftar planen till bevarandet av parkmark inom 
området och att ett markområde avsätts till teknisk anläggning för att bekräfta nuvarande 

markanvändning. 

Planområdet omfattar del av Sjukhusparken, där gamla vattenverket med tillhörande utrymmen 
är belägna. Planområdet avgränsas av promenadstråket längs Vetlanda bäcken i söder, Norra 

Esplanaden i öster samt en interngata i norr. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan miljöpåverkan som avses i Plan- och 
bygglagen och en särskild miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 

upprättas. 

Beredningsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 184/17. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att samråd sker avseende detaljplan för Morgärde 20:1, gamla 
vattenverket. Behov av någon miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. Vetlanda kommun har i 

egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker 
Henrik Tvarnös förslag. 

BesI utet skickas till: 

Tekniska kontoret 

Just sign / Utdragsbestyrkan 

/j)) m-111/ 



Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-26 12 (15) 

§ 26 Dnr2017/KA0020 

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 3, Vetlanda 
Arbetsutskottets beslut 

Samråd ska ske avseende detaljplan för Himlabackarna, etapp 3. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 

Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen upprättades i syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse och förskola. Planen möjliggör 

för ca 70 friliggande enbostadshus samt ca 50 bostäder i grupphusbebyggelse/radhus inom ett 
ca 3 hektar stort markområde. Vidare är syftet att säkerställa bevarandet av natur- och 
kulturvärden som återfinns inom området och bevara och utveckla friluftslivet genom 
tillskapandet av en våtmarkspark. 

Planområde avgränsas i väster av Värnevägen och bostadsfastigheterna Norrby 3:9 och 

Norrby 3:10. I norr av skogsmarker samt vägen mot Eckerda. I öster av en mindre väg och i söder 
av Norrgårdens rekreationsområde och bostadsområdet Himlabackarna etapp 2. 

Bedömingen är att planen inte innebär miljöpåverkan av det slag som avses i Plan- och bygglagen . 
Detaljplanen bedöms inte medföra att en formell miljökonsekvensbeskrivning behöver utarbetas. 

Beredningsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 4/17. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att samråd sker avseende detaljplan för Himlabackarna, etapp 3. Behov 

av någon miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. Vetlanda kommun har i egenskap av 
markägare inte någon erinran mot planen. 

Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker 
Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till: 

Tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkan 
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§ 27 Dnr 2018/KA0039 

Redovisning av intern kontroll 2017- kommunstyrelsen samt 
miljö- och byggnämnden 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Redovisning av intern kontroll 2017 för delar av kommunstyrelsens verksamheter samt miljö- och 
byggnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av intern kontroll 2017, miljö- och byggnämnden, föreligger i bilaga. 

Redovisning av intern kontroll 2017, kommunkansliet samt HR-kontoret, föreligger i bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lS Vetlanda 
Samma nträdesdatu m Sida 

2018-02-26 14 (15) 

§ 28 Dnr 2016/KA0406 

Svar på motion om ökad satsning med särskilt fokus på vår 
landsbygd och dess förutsättningar 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 

Motionen bifalls. En temavecka anordnas som offensivt speglar landsbygdens möjligheter. 

Landsbygdsutvecklaren och övriga kommunledningsförvaltningen får uppdraget att utarbeta en 
projektplan inklusive budget för genomförandet av en temavecka under hösten 2018. 

Ärendebeskrivning 

Den 21 december 2016 lämnade Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) och Lola Frödeberg (VF) in 

en motion om ökad satsning med särskilt fokus vår landsbygd och dess förutsättningar och med 
förslaget att Vetlanda kommun utöver ordinarie beskrivna arbetsuppgifter snarast och årligen 
tillskapar en särskild temavecka för landsbygden. 

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och kommunledningsförvaltningens 
landsbygdsutvecklare för yttrande. Yttranden har kommit in och föreligger i bilaga. Av kultur och 

fritidsnämndens yttrande framgår att det i kommunen finns en bra bas av såväl infrastruktur som 
aktiviteter på landsbygden. Förbättringar är dock alltid möjliga och nämnden är positiv till en 
temavecka under rubriken "Vetlanda på fötter'' en kombination av hälso- och landsbygdsvecka 
samordnad av landsbygdsutvecklaren. 

Landsbygdsutvecklaren uppger i sitt yttrande bland annat att svensk landsbygd blir allt viktigare i 

samhällsplaneringen när vi talar om rekreation, hälsa och boende. Vi behöver levandegöra 
landsbygden och göra den mer attraktiv. Att satsa på en temavecka kan vara en aktivitet i den 
riktningen. Under en temavecka kan olika aktörer visa upp sig, träffas och diskutera 

utvecklingsfrågor. 

Beredningsbeslut 

Kultur- och fritidsnämnden§ 29/17. 

Yrkanden 

Jan Johansson (VF) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker motionen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

(\ 
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§ 29 Dnr 2018/KA0042 

Protokoll från Ekenäs kommundelsråd 2018-01-31 
Arbetsutskottets beslut 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas ta kontakt med kommundelsrådet inom 
en månad. 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från sammanträde med Ekenäs kommundelsråd 2018-01-31 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till: 

Tekniska kontoret 
Kommunikation och medborgarservice 

Witalabostäder AB 
Socialförvaltningen 

Parlamentariska kommitten 
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