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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-16.55

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Helena Stålhammar (C),
Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD), Björn Fälth (SD)
och Carina Strömbäck (V).

Tjänstgörande
ersättare

Anders Gustavsson (VF) och Tommy Glans (VF).

Ersättare

Lennart Lööw (S), Martina Jansson (S), Andreas Elamsson (C),
Anders Bengtsson (M), Hans Svensson (KD), Arne Larsson (SD), Rune Solid (L)
och Almuth Holmqvist (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, ej närvarande kl. 16.03-16.13 (§ 128 ), Andreas Eliasson, ej
närvarande kl. 16.03-16.13 (§ 128), Christina Carlson (§ 123-126), Thomas
Sandh (§ 123-124), Stewe Jonsson (§ 123-126), Anders Dahlén (§ 123),
Jonny Palmkvist (§ 124-126), Carin Johansson (§ 125-126), Jan-Åke Johansson
(§ 126-137), Sven-Åke Karlsson (§ 126-137) och Pierre Thorell (§ 127-133).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Jan Johansson (VF) och Helena Stålhammar (C)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 123-137

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
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Jan Johansson

Helena Stålhammar

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum
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Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2016/KA0304

Presentation av rapporten ”Förekommer våld i nära relationer i
Vetlanda?”
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Anders Dahlén, socialförvaltningen, redovisar kortfattat innehållet i rapporten
”Förekommer våld i nära relationer i Vetlanda?” som är en kartläggning genomförd i
februari 2016. Han uppger därvid bland annat följande:
Även om det är socialnämndens ansvarsområde så är det ändå ett arbete som måste
utföras gemensamt i alla förvaltningar, att motverka våld i nära relationer. Rapporten
bygger på en enkätundersökning. 326 svar har kommit in som representerar olika
grupper i samhället. Utvärderingen visar att ca 15 % någon gång har blivit utsatta för
våld i nära relation. Av socialtjänstens klienter är det ca 28 % som har erfarenhet av våld
i en nära relation men utsatta personer förekommer i flera av våra verksamheter,
relativt många är barn. Socialförvaltningen vidtar åtgärder för att minska förekomsten
genom att lägga ut ny information på Vinna och att fokusera mer på den aktuella
gruppen. Man kommer även att utarbeta en ny handlingsplan.
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Dnr 2014/KA0397

Redovisning av Vetlanda kommuns E-strategi
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
IT-strateg Thomas Sandh redovisar var kommunen befinner sig i arbetet med att erbjuda
E-tjänster och uppger därvid bland annat följande:
I syfte att förenkla den enskildes vardag utarbetar kommunen allt fler E-tjänster. En
strategi för utveckling mot E-samhället beslutades 2014 och är gemensam för hela
Höglandet. Vissa E-tjänster erbjuds redan idag och det är viktigt i det framtida arbetet
att tjänsterna skapas leverantörsoberoende. Det är vidare viktigt att lösa
ansvarsfrågorna i sammanhanget, just nu genomförs en behovsinventering. I
sammanhanget är det också viktigt att inte glömma bort nyttovärderingen.
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Dnr 2016/KA0303

Information om Regnbågsveckan
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen planerar att genomföra en regnbågsvecka i september
2017. Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisar bakgrunden till ställningstagandet och
uppger därvid bland annat följande:
För första gången kommer Regnbågsveckan att uppmärksammas i Vetlanda i september
2017. Avsikten är att alla kommunala verksamheter ska medverka på ett eller annat sätt.
Olika idéer bearbetas och planering pågår i olika grupper. Meningen är att nyttja
befintliga resurser. Man kan konstatera att det fortfarande finns behov av att lyfta de
här frågorna eftersom det ännu inte är allmänt accepterat att ha vilken sexuell läggning
som helst. I grunden är det en fråga om allas rätt att vara den man är och bli accepterad
för det.
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Dnr 2016/KA0283

Bokslutsprognos per den 31 augusti 2016
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 31 augusti 2016 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 augusti 2016 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet före ianspråktagande av utvecklingsreserven uppgår till
-708 tkr och efter ianspråktagande av utvecklingsreserven -1,5 mnkr. Orsaken till att
prognosen förändras så mycket sedan förra tillfället är att man med betydligt större
noggrannhet prognostiserat intäktssidan som visats sig bli betydligt större än vad som
tidigare prognostiserats. Bland annat har man uppgraderat intäkter från
Migrationsverket. En annan orsak till överskott i verksamheterna är att alla tjänster inte
kunnat tillsättas, vilket i sin tur medför risk för otillräcklig kvalitet i verksamheterna.
Den beräknade investeringsvolymen uppgår till nästan 109 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 31 augusti 2016 läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Förvaltningschefer
Ekonomikontoret
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Dnr 2016/KA0248

Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019
– Höglandets kommunalförbund
Kommunstyrelens beslut
Verksamhetsplan och budget för Höglandets kommunalförbund för perioden 2017-2019
godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunförbundets direktion har fattat principiellt beslut om att anta verksamhetsplan
och budget för 2017-2019 och överlämna dessa för godkännande hos
medlemskommunerna.
Kommunförbundets verksamhetsplan är indelad i fyra delar: Allmän verksamhet och
kansli, Höglandets familjerätt, Höglandets IT samt Kompetens.
Vetlanda kommuns nettokostnad för allmän verksamhet inklusive revision är enligt
förslaget 570 tkr under 2017.
Budgetförslaget för Höglandets familjerätt innebär en kostnad för Vetlanda kommun på
1 343 tkr för 2017.
Inom Höglandets IT sker IT-drift och support av IT-tjänster för medlemskommunerna.
Denna verksamhet finansieras av medlemskommunerna genom debitering via
tjänstekatalog, vilket innebär att kostnaden för respektive kommun beror på vilken
volym och av vilka tjänster som avropas. Totalt sett för alla medlemskommunerna
budgeteras denna verksamhet att kosta 96 635 tkr. I Vetlanda har budgeten för denna
verksamhet fördelats ut på respektive nämnd som då får finansiera eventuella
volymökningar själv.
Beslutsunderlag
Höglandets kommunalförbunds direktion § 17/16 och § 27/16.
Arbetsutskottets förslag
Godkänna verksamhetsplan och budget för Höglandets kommunalförbund för perioden
2017-2019.

Beslutet skickas till
Höglandets kommunalförbund
Ekonomikontoret
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Dnr 2016/KA0157

Tidsbegränsade chefsförordnanden
Kommunstyrelsens beslut
Magnus Färjhage anställs som kommunchef tillsvidare med ”VD-avtal”.
Andreas Eliasson anställs tillsvidare som ekonomichef.
Stewe Jonsson anställs tillsvidare som kultur- och fritidschef.
Jonny Palmkvist anställs tillsvidare som skolchef.
Jäv
Magnus Färjhage och Andreas Eliasson.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-04 § 68 att uppdra till personal- och
organisationsutskottet att upprätta förslag innebärande att tidsbegränsade
förordnanden som chefer i kommunen övergår till tillsvidare anställningar. Det innebär i
sin tur att varje enskild chef får ett förslag som följer gällande kollektivavtal och/eller
praxis för aktuell beslutsnivå.
Det finns en uttalad avsikt att inte längre ha tidsbegränsade förordnanden som chefer i
Vetlanda kommun. I stället ska berörda tjänster vara tillsvidareanställningar. Mot
bakgrund av det ställningstagandet har person- och organisationsutskottet sett över
vilka förordnanden som nu är aktuella och återkommer med förslag till hur frågan om
hur dessa ska övergå till tillsvidareanställningar.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Föreslå kommunstyrelsen att
Magnus Färjhage, kommunchef, anställs tillsvidare med ”VD-avtal”
Andreas Eliasson, ekonomichef, anställs tillsvidare
Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef, anställs tillsvidare
Jonny Palmkvist, skolchef, anställs tillsvidare
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S) och Anders Gustavsson (VF)
tillstyrker personal- och organisationsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
HR-kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 129

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-05

8 (19)

Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-29.
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
1.
2.

Sammanträdesprotokoll 2016-08-19 från styrelsen för Witalabostäder AB
Kommunrevisionen: Granskningsrapport gällande bidragsgivning
Dnr 2016/KA0234
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om omläggning av skogsmark till betesmark
på fastigheten Svartarp 1:16 i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0259
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om öppning i stenmur på fastigheten
Dalsheda 1:30 i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0262
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på
fastigheten Vagnshester 2:1, Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0264
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Dispens för borttagande av stenmur på fastigheten
Norrby 3:1, Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0267
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan
Ramkvilla/Söderkvarn och Ramkvilla/Södraskog i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0268
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Överföring av tillstånd till kameraövervakning vid
Gulf i Vetlanda.
Dnr 2016/KA0274
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av VA-ledning mellan
Björkebol 1:3 och Haddarp 1:4 i Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0277
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på
fastigheten Sälleryd 1:6, Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0280
11. Sammanträdesprotokoll från Höglandets kommunalförbund 2016-09-23
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Dnr 2016/KA0263

Val av ersättare i personal- och organisationsutskottet efter
Sven-Eric Lilliequist (L)
Kommunstyrelsens beslut
Avsägelsen godkänns.
Till ny ersättare i personal- och organisationsutskottet för perioden t.o.m. 31 december
2018 utses
L

Rune Solid, Träningsstigen 3, 574 39 Vetlanda

Ärendebeskrivning
Sven-Eric Lilliequist har avsagt sig uppdraget som ersättare i personal- och
organisationsutskottet.

Beslutet skickas till
Sven-Eric Lilliequist
Rune Solid
Personal- och organisationsutskottet
Troman
Löner
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Dnr 2016/KA0263

Val av ersättare i parlamentariska kommittén efter
Sven-Eric Lilliequist (L)
Kommunstyrelsens beslut
Avsägelsen godkänns.
Till ny ersättare i parlamentariska kommittén för perioden t.o.m. 31 december 2018
utses
L

Jörgen Samuelsson, Skogshuggargränd 6, 574 36 Vetlanda

Ärendebeskrivning
Sven-Eric Lilliequist har avsagt sig uppdraget som ersättare i parlamentariska
kommittén.

Beslutet skickas till
Jörgen Samuelsson
Sven-Eric Lilliequist
Troman
Löner
Parlamentariska kommittén
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Dnr 2015/KA0133

Svar på motion om införande av koncept Studentmedarbetare
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 17 mars 2015 lämnade Dan Ljungström (C) in en motion om införande av koncept
Studentmedarbetare och med förslaget att Vetlanda kommun beslutar att det ska vara
möjligt att anställa studentmedarbetare och att riktlinjer för detta arbetas fram.
Motionen har beretts av personal- och organisationsutskottet som konstaterar följande:
Konceptet Studentmedarbetare innebär att man arbetar mellan 5-15 timmar per vecka
under terminen. Lönen är mindre än för en nyexaminerad och tanken är att underlätta
för studenterna att hitta ett arbete efter avslutad utbildning och för arbetsgivaren att
rekrytera nya medarbetare.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat kollektivavtal med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och med Akademiker Alliansen. Avtalen
gör det möjligt att anställa studentmedarbetare inom dessa båda avtalsområden. De kan
då utföra arbetsuppgifter exempelvis inom socialtjänsten, administrativa tjänster på
tekniska kontoret och miljö- och byggförvaltningen.
Motionären föreslår att Vetlanda kommun inför konceptet Studentmedarbetare inom
alla förvaltningar och verksamhetsområden. Detta är alltså inte förenligt med gällande
kollektivavtal och motionen kan inte bifallas.
Motionären menar dock att andemeningen är att Vetlanda kommun endast ska använda
konceptet Studentmedarbetare för de grupper där detta är möjligt, alltså där det finns
kollektivavtal.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Motionen avslås.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) yrkar bifall till motionen.
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) och Andreas Granlöf (S) tillstyrker personal- och
organisationsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0133

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Dan Ljungströms bifallsyrkande och personal- och
organisationsutskottets förslag.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka personal- och organisationsutskottets
förslag att avslå motionen.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för personal- och organisationsutskottets förslag.
Nej-röst för Dan Ljungströms förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och en nedlagd röst beslutar kommunstyrelsen enligt
personal- och organisationsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0284

Fusion mellan AB Vetlanda Industrilokaler och Vetlandamuttern
Fastighets AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fusion mellan AB Vetlanda Industrilokaler och dotterbolaget Vetlandamuttern
Fastighets AB godkänns.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Muttern som utgör fastighet med lokaler för logistikverksamhet samt
administrativ verksamhet förvärvades 2011 och är ett helägt dotterbolag till AB Vetlanda
Industrilokaler. Pågående marksanering var då huvudskälet till att vid förvärvet inte
direkt fusionera bolagen. Marksaneringen är avslutad och det uppkommer inte i nuläget
några skattekonsekvenser av en fusion. Motivet är en rationellare administrativ
hantering. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall kommunfullmäktige ta ställning i
fusionärende. Styrelserna i bolagen beslutar efter godkännande att upprätta gemensam
fusionsplan.
För- och nackdelar redovisas i bilaga som legat till grund för styrelsen i AB Vetlanda
Industrilokaler att inkomma med framställan om fusion. I och med att bolagen som ska
fusioneras har liknande verksamhet som stämmer med bolagsordning och ägardirektiv
föreligger inte några hinder. En fusion underlättar administrationen eftersom ett separat
bolag inte behöver hanteras med allt från styrelse till redovisning. Koncernredovisning i
AB Vetlanda Industrilokaler behöver heller inte uppföras.
Beslutsunderlag
AB Vetlanda Industrilokaler § 21/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna fusion mellan AB Vetlanda Industrilokaler och
dotterbolaget Vetlandamuttern Fastighets AB.
Yrkanden
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Henrik Tvarnö (S), Anders Gustavsson (VF) och
Tommy Glans (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0235

Översyn och effektivisering av kommunens fordonshantering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tekniska kontoret får uppdraget att inrätta en enhet för fordonshantering enligt
utredningens förslag. Tekniska nämndens reglemente kompletteras enligt följande:
P 23. Ansvara för kommunens fordonshantering, vilket innebär att administrera
kommunens bilar, optimera fordonsparken till exempel genom att föreslå rätt fordon
och flytta fordon mellan områden för att åstadkomma bästa totalekonomi. Erbjuda tvätt
och andra biltjänster. Ansvara för bilpool. Verksamheten finansieras genom
interndebitering.
Protokollsanteckning
Protokollsanteckning 1
Dan Ljungström (C) uttrycker som ett strävansmål att även bolagen ska omfattas av
beslutet, det vill säga hela kommunkoncernen.
Protokollsanteckning 2
Jan Johansson (VF) efterlyser en utvärdering av uppdraget efter införandeskedet och
efter två år.
Protokollsanteckning 3
Klas Håkanson (M) anser att en central förvaltning ska administrera fordonshanteringen
och inte tekniska kontoret.
Ärendebeskrivning
Förslag till översyn och effektivisering av kommunens fordonshantering föreligger i
bilaga.
Kommunens totala tjänstekörning med bil, verksamhetsbilar, kortidshyrda bilar och
egen bil utgör en kostnadspost på ca 13 mnkr per år. Körsträckan per år utgör nästan
400 000 mil. Hälften av totalt ca 170 fordon rullar för korta körsträckor per år. En
kommunjämförelse påvisar totala körsträckan i Vetlanda förefaller hög, vilket också
motiverar en översyn av de interna transporterna.
Grundproblemet är att det saknas ett samlat ansvar för fordonshantering/logistik som
möjliggör analys, uppföljning och löpande korrigeringar. Här föreslås att samtliga
kommunala fordon ägs och hanteras av en central logistikorganisation som också
ansvarar för ett mindre antal bokningsbara poolbilar. Poolbilarna överförs initialt från
nämndförvaltningarna till centrala bilpoolen efter en behovsbedömning. En total
besparingspotential kalkyleras till 1,5 mnkr per år.
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Dnr 2016/KA0235

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås ge tekniska kontoret uppdraget att inrätta en enhet för
fordonshantering enligt utredningens förslag. Tekniska nämndens reglemente
kompletteras enligt följande:
P 23. Ansvara för kommunens fordonshantering, vilket innebär att administrera
kommunens bilar, optimera fordonsparken till exempel genom att föreslå rätt fordon
och flytta fordon mellan områden för att åstadkomma bästa totalekonomi. Erbjuda tvätt
och andra biltjänster. Ansvara för bilpool. Verksamheten finansieras genom
interndebitering.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Klas Håkanson (M) och
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ingemar Sturesson (KD) yrkar avslag på förslaget att införa uppdraget i tekniska
nämndens reglemente. Beslutet ska därmed endast få följande lydelse:
”Tekniska kontoret får uppdraget att inrätta en enhet för fordonshantering enligt
utredningens förslag.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ingemar Sturessons
förslag. Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0285

Fastighetsbyte del av Vetlanda Tångerda 1:1 och del av
Vetlanda Norrby 3:1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun byter till sig ca 27,2 ha av fastigheten Vetlanda Tångerda 1:1.
Området regleras över till fastigheten Vetlanda Norrby 3:1. Samtidigt regleras 42,8 ha av
Vetlanda Norrby 3:1 över till Vetlanda Tångerda 1:1. Vetlanda kommun betalar 2,3 mnkr
i mellanskillnad för markbytet.
Ärendebeskrivning
I pågående arbete med kommunens fördjupade översiktsplan finns en uttryckt vilja att
planlägga tätortsnära bostadsområden. Ägarna av fastigheten Vetlanda Tångerda 1:1 är
beredda att göra ett markbyte med kommunen. Ett markbyte möjliggör en
sammanhängande utbyggnad av ett blandat bostadsområde.
Marknadsvärdet för 27,2 ha av Vetlanda Tångerda 1:1 har satts till 14,70 kr/m², vilket
blir 4 mnkr. Enligt 4 kap 1 § 2:a st expropriationslagen ska ytterligare löseskilling med
25 % av marknadsvärdet betalas, vilket betyder totalt 5 mnkr. Det är kutym att
expropriationslagens ersättningsregel används när kommunen förvärvar mark av denna
typ.
Marknadsvärdet för 42,8 ha av Vetlanda Norrby 3:1 är 6.30 kr/m², vilket blir 2,7 mnkr.
Området är idag ett rekreationsområde och så är tänkt framöver enligt allemansrättens
principer. Mellanskillnaden som kommunen ska betala är alltså 2,3 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun byter till sig ca 27,2 ha av
fastigheten Vetlanda Tångerda 1:1. Området regleras över till fastigheten Vetlanda
Norrby 3:1. Samtidigt regleras 42,8 ha av fastigheten Vetlanda Norrby 3:1 över till
fastigheten Vetlanda Tångerda 1:1. Vetlanda kommun betalar 2,3 mnkr i mellanskillnad
för markbytet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M),
Dan Ljungström (C) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Detaljplan för Himlabackarna, etapp 2, Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Himlabackarna, etapp 2, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att möjliggöra för exploatering av friliggande enbostadshus inom
planområdet och därigenom kunna verka för att möta det ökande behovet av bostäder
inom kommunen. Planen syftar till att reglera största tillåtna exploateringsgrad samt
högsta byggnadshöjd och även placering av huvudbyggnad och garagebyggnad. En ny
gata planeras inom området. Vidare ska detaljplanen säkerställa bevarande av
naturvärden inom området samt förstärka rekreation i och intill planområdet.
Området är beläget i Vetlanda tätorts norra utkant, strax väster om planområdet
angränsar området till handelsområdet i Nydala och den tidigare bostadsexploateringen
av Himlabackarna etapp 1. Strax söder om området etableras lokaler för ytterligare
handelsverksamhet som en förlängning av Nydala handelsområde. Sydost om
planområdet rinner en mindre bäck som ansluter till Vetlandabäcken i södergående
riktning och fortsätter in genom centralorten. Bäcken skiljer planområdet från
bostadsområdet på södra sidan men områdena förbinds genom en mindre grusväg.
Planområdet avgränsas i väster av Värnevägen, i norr av glesa skogs- och hagmarker. I
öster av grusvägen som används som gång- och cykelväg och i söder av ett
dräneringsdike och en mindre bäck.
Ett planförslag upprättat den 14 juli 2016 har varit utställt för granskning under tiden
22 augusti t.o.m. den 12 september 2016. Framförda synpunkter från granskningen är
sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2016-09-21.
I kommunens översiktsplan antagen 2010 och aktualitetsprövad 2014, utpekas området
som ett lämpligt exploateringsområde för bostäder, dock med ett något förändrat
utredningsområde som förläggs lite mer söder ut. Detta bland annat på grund av konflikt
med förekommande fornminnen och naturvärden. Områdets natur- och kulturvärden
samt rekreationsmöjligheter framhålls viktiga att bevara och skydda i kommande
detaljplanearbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 183/13, § 109/16 och § 150/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för Himlabackarna, etapp 2, Vetlanda.
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Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M) och
Anders Gustavsson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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