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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-17.15

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF),
Lars Brihall (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

Agneta Lindberg (S) och Anders Gustavsson (VF)

Ersättare

Martina Jansson (S), Tommy Glans (VF), Anders Bengtsson (M),
Hans Svensson (KD), Arne Larsson (SD), Rune Solid (L) och
Almuth Holmqvist (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Sven-Åke Karlsson), Jan-Åke Johansson (§ 16-20, 31-35),
Mohamad Al-Hindi (§ 16-20), Anders Saldner (§ 16-18), Magnus Claesson (§ 16),
Mona-Lisa Hagström Svensson (§ 1-28), Elisabeth Forsén (§ 19-28) och
Maria Fantenberg (§ 19-28), Andreas Eliasson (§ 27-31), Gunnar Elmeke
(§ 27-31), Marianne Karlsson (§ 30-31 och Eva Adolfsson (§ 30-33).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson (S) och Carina Strömbäck (V)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 16-35

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Nils-Erik Olofsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-08

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign
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Carina Strömbäck
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Dnr 2017/KA0052

Information från Nuvab
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Magnus Claesson verksamhetschef på Nuvab berättar följande om verksamheten:
Nuvab har 325 medlemsföretag, varav kommunen är en. Bolaget har uppdraget att
sköta kommunens operativa näringslivsarbete. Härefter följer en beskrivning av
organisationsstruktur och arbetsfördelning mellan personalen. ”Tillväxt Vetlanda” har
separat styrning men är en del av organisationen och arbetar med näringslivsutveckling.
Nuvabs uppdrag är i korthet följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utbildning
Nätverkande
Aktiviteter såsom föreläsningar m.m.
Samverkan skola/näringsliv
Utveckling av centrumkärnan
Operativt näringslivsarbete åt Vetlanda kommun (avtal)

Under senare tid har en ny logotype utarbetats och en ny hemsida lanserats. En gång
per månad publiceras ett nyhetsbrev istället för den tidning som tidigare gavs ut.
Bolaget är också aktivt på sociala medier. Företagsklimatet mäts och analyseras
kontinuerligt. Avslutningsvis redovisas bolagets planer för 2017.
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Dnr 2016/KA0303

Kommunstyrelsens deltagande i Regnbågsveckan 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att den egna verksamheten som innefattar
kommunkansliet, ekonomikontoret, HR-kontoret, måltidsservice samt InfoCenter deltar i
regnbågsveckan under förutsättning att inga extra medel krävs.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Ingemar Sturesson (KD) angående hanteringen av ärendet
kallat Regnbågsveckan. Han påpekar där att kommunstyrelsen för sin egen del inte fattat
något beslut om deltagande i Regnbågsveckan. Föreslår därför att kommunstyrelsen tar
ställning till om den egna verksamheten som innefattar kommunkansli, ekonomikontor,
HR-kontor, måltidsservice och InfoCenter ska delta i Regnbågsveckan eller ej.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att den egna verksamheten som innefattar
kommunkansli, ekonomikontor, HR-kontor, måltidsservice samt InfoCenter deltar i
regnbågsveckan under förutsättning att inga extra medel krävs.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag beträffande
kommunstyrelsens deltagande i Regnbågsveckan 2017. Motivet är att kommunen redan
idag arbetar med jämställdhetsplan, mångfaldsplan och arbete mot mobbing. Elevhälsan
har också ett stort ansvarsområde. Vidare har en folkhälsopolicy antagits som bland
annat tar sikte på en förbättrad psykisk hälsa och minskade suicidrisker. I
planeringsförutsättningarna ingår att nämnderna får klara veckans aktiviteter inom
befintliga resurser, vilket lär innebära att annan verksamhet får stå tillbaka.
Dan Ljungström (C), Carina Strömbäck (V) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ingemar Sturessons
avslagsyrkande. Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Ingemar Sturessons avslagasyrkanden.
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Dnr 2016/KA0303

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 1 nej-röst och 5 nedlagda röster beslutar kommunstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Kommunkansli
Ekonomikontor
HR-kontor
Måltidsservice
InfoCenter
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr 2016/KA0098

Äskande av medel till arbetsmarknadsintegration av nyanlända
Kommunstyrelsens beslut
Insatsen arbetsmarknadsintegration av nyanlända beviljas och socialnämnden erhåller
2 500 tkr som finansieras via det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagning.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beslutat äska medel för insatsen i arbetsmarknadsintegration av
nyanlända med 2 500 tkr. Arbetsmarknadsenheten inom socialförvaltningen har tidigare
bedrivit liknande insatser där tillfälligt arbete erbjuds, delvis finansierat av
arbetsförmedlingen. Projekten har varit framgångsrika och resultatet gott. Ekonomisk
kalkyl framgår av bilaga.
Beredningsbeslut
Socialnämnden § 674/16.
Arbetsutskottets förslag
Insatsen arbetsmarknadsintegration av nyanlända beviljas och socialnämnden erhåller
2 500 tkr som finansieras via det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagning.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2016/KA0207

Planprogram för del av Tjustkulle 1:2
Kommunstyrelsens beslut
Samråd ska ske avseende planprogram för del av Tjustkulle 1:2.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.
Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen.
Reservation
Anders Gustavsson (VF).
Ärendebeskrivning
Ett planprogram är upprättat för del av Tjustkulle 1:2 Vetlanda med syfte att undersöka
utvecklingsmöjligheterna inom det aktuella området. Bostadsexploatering och
anläggning för skateändamål lämplighetsprövas.
Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheten för olika typer av
markanvändningsändamål inom del av fastigheten Tjustkulle 1:2 som ägs av kommunen.
Planområdet utgör allmän platsmark och i gällande detaljplan anges marken vara avsedd
för park eller plantering samt gata.
Den 10 januari 2017 hölls ett informationsmöte på initiativ av OBOS Sverige AB där man
presenterade sina planer för byggnation i det aktuella området.
Skrivelse från Nuvab daterad 2017-01-26 föreligger i bilaga.
Synpunkt från Powerhouse daterad 2017-01-24 föreligger i bilaga.
Skrivelse från Emådalens Vikingar daterad 2017-01-30 föreligger i bilaga.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 138/16 och § 238/16.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att samråd sker avseende planprogram för del av
Tjustkulle 1:2. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.
Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen.
Carina Strömbäck (V), Klas Håkanson (M) och Dan Ljungström (C) tillstyrker
Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 20

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-08

7 (24)

Dnr 2016/KA0323

Detaljplan för Rännilen 1 och del av Norrby 3:1, Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för Rännilen 1 och del av Norrby 3:1, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren har inkommit med önskemål att ändra markanvändningen inom
fastigheten Rännilen 1. Tidigare har på fastigheten bedrivits gatukök och tanken är att
den befintliga byggnaden rivs för att istället bygga nytt gatukök/restaurang. Syftet med
planen är att möjliggöra denna nybyggnation av restaurangverksamhet inom
planområdet. Avsikten är även att tillgängliggöra området för fotgängare och cyklister
genom att koppla ihop stråket mellan fastigheterna Kolmilan 1 (Nydala handelsområde)
och Diket 2 (Biltema).
Planområdet är beläget väster om Nydalarondellen och gränsar i norr mot Nydalavägen,
i väster mot Dikesvägen och i söder mot fastigheten Diket 2. Nydala handelsområde
ligger ca 250 meter nordöst om planområdet. Vetlandabäcken rinner utmed
planområdets södra gräns.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och bedömningen är att
genomförandet inte medför betydande miljöpåverkan i den utsträckning som kräver att
en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Planarbetet genomförs med
standardförarande.
Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 11 januari 2017 t.o.m.
24 januari 2017. Framförda synpunkter under granskningstiden finns sammanställda i
ett granskningsutlåtande daterat 2017-01-24.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194/16 och § 222/16.
Arbetsutskottets förslag
Detaljplan för Rännilen 1 och del av Norrby 3:1, Vetlanda antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Klas Håkanson (M), Nils-Erik Olofsson (S),
Anders Gustavsson (VF), Lars Brihall (VF) och Jan Johansson (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 21

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-08

8 (24)

Dnr 2015/KA0205

Detaljplan för Stocken 11 m.fl. Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för Stocken 11 m.fl. Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Planen syftar till att tillåta och avgränsa flera markanvändningar inom planområdet,
kontor och verksamheter utöver den idag tillåtna industrianvändningen, för att öka
planens flexibilitet och möjliggöra för flera typer av etableringar inom området. Delar av
planområdet är reglerat som allmän platsmark men inte anordnad som sådan. En ny
detaljplan avser att reglera hela området som kvartersmark. Vidare syftar planen till att
ange byggnadshöjd inom planområdet. Idag utgörs största delen av en grusad öppen yta
med en byggnad lokaliserad till områdets norra hörn. Planområdet avgränsas av
Industrigatan i nordväst, fastigheten Stocken 7 i nordöst, Stocken 12 i sydöst, Stocken 4 i
sydöst och fastigheterna Stocken 8 och 10 i sydväst.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att
genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att behovet
av miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger.
Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 20 december 2016 t.o.m.
10 januari 2017. Framförda synpunkter under granskningstiden är sammanställda i ett
granskningsutlåtande daterat 2017-01-11.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/15 och § 165/16.
Arbetsutskottets förslag
Detaljplan för Stocken 11 m.fl. Vetlanda antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Anders Gustavsson (VF) och
Klas Håkanson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
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Dnr 2016/KA0384

Yttrande över strategi för Nässjö kommuns boendeplanering
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun har inte några synpunkter på Nässjö kommuns strategi för
boendeplanering.
Ärendebeskrivning
Strategi för Nässjö kommuns boendeplanering föreligger i bilaga. Vetlanda kommun har
fått möjlighet att yttra sig över strategin senast den 15 februari 2017.
Enligt gällande lagstiftning ska kommunen vid planering av bostadsförsörjning samråda
med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt
tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.
Strategin inleds med olika mål som har betydelse för bostadsförsörjningen och därefter
beskrivs Nässjö kommuns utgångsläge avseende befolkning, bostadsbestånd,
marknadsförutsättningar samt bostadsbehov för särskilda grupper. Slutligen redovisas
en analys samt mål och åtgärder för bostadsbebyggandet under perioden 2017-2020.
Bedömningen är att det i strategin inte ingår några mellankommunala intressen som ger
anledning för Vetlanda kommun att framföra synpunkter.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun har inte några synpunkter på Nässjö kommuns strategi för
boendeplanering.
Yrkanden
Agneta Lindberg (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Nässjö kommun
Peter Lundgren
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Dnr 2016/KA0352

Yttrande över utökning av naturreservatet Stolpaberg
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun har inte något att erinra mot förslaget till utökning av naturreservatet
Stolpaberg.
Ärendebeskrivning
Förslag till beslut om utökning av naturreservatet Stolpaberg i Vetlanda kommun
föreligger i bilaga. Vetlanda kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslaget senast
den 24 februari 2017.
Naturreservatet omfattar fastigheterna Hökatorp 1:7 och del av Hökatorp 1:5 i Vetlanda
kommun. Naturreservatet är beläget på en höglänt berggrundplatå i den sydöstra delen
av Jönköpings län. Kärnan utgörs av äldre naturskogsartad hällmarkstallskog med få spår
av skogsbruk. Den utökade delen utgörs av barrnaturskog som domineras av gran. En
utökning av området bedöms förstärka möjligheten att bevara biologisk mångfald på
lång sikt. Utökningen omfattar 15 hektar. Reservatet ingår i ett område som pekats ut
som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten men som i Vetlanda kommuns
vindbruksplan anses som olämpligt för vindkraft på grund av områdets naturvärden och
närhet till befintligt Natura 2000 område. Inga synpunkter på förslaget från andra
sakägare har kommit in till tekniska kontoret.
Syftet med reservatet är desamma som för det redan befintliga, det vill säga:
1. Bevara ett stort och variationsrikt barrnaturskogsområde med vildmarkskaraktär
2. Bevara den biologiska mångfalden som är knuten till barrnaturskog
3. Bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd
Markägare är staten. Förslaget medför inga kommunala kostnader.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun har inte något att erinra mot förslaget till utökning av naturreservatet
Stolpaberg.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Tekniska kontoret
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Dnr 2017/KA0013

Val av styrgrupp för strategisk planering 2017-2018
Kommunstyrelsens beslut
Den politiska styrgruppen för strategisk planering som tillsattes av kommunstyrelsen
2014-09-03, § 135 för perioden 2015-2018 ska utökas så att den består av hela
presidierna i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.
Ordförande och sammankallande ska vara tekniska nämndens ordförande.
Ärendebeskrivning
Den politiska styrgruppen för strategisk planering som tillsattes av kommunstyrelsen
2014-09-03 skulle enligt beslutet bestå av kommunstyrelsens presidium samt
ordförande och andre vice ordförande i tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.
Det har visat sig att gruppen behöver utökas med även förste vice ordförande i såväl
tekniska nämnden som miljö- och byggnämnden.
Arbetsutskottets förslag
Den politiska styrgruppen för strategisk planering som tillsattes av kommunstyrelsen
2014-09-03, § 135 för perioden 2015-2018 ska utökas så att den består av hela
presidierna i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.
Ordförande och sammankallande ska vara tekniska nämndens ordförande.

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelsens presidium
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16.
Personal- och organisationsutskottet 2016-12-21.
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Dnr 2016/KA0335

Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 4, 2016
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 4, 2016, föreligger i bilaga.

Beslutet skickas till:
Magnus Färjhage
Jan-Åke Johansson
Ove Karlsson
Anders Bernberg
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Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Region Jönköpings län: Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar,
LFF 2016-12-01
b) Sammanträdesprotokoll styrelsen Witalabostäder 2016-11-17
c) Sammanträdesprotokoll styrelsen Vetlandamuttern Fastighets AB
2016-12-16
d) Styrelseprotokoll Vetab 2016-12-15
e) Sammanträdesprotokoll styrelsen Vetlanda Industrilokaler 2016-12-16
f)

Personal- och organisationsutskottet § 68/16,”Heltid som norm”

g) Sammanträdesprotokoll Höglandets kommunalförbund 2017-01-16
h) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Automatiska dörrlås på Näshults och Stenberga
kyrka, Vetlanda kommun.
Dnr 2017/KA0004
i)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på
fastigheten Smedstorp 1:7, Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0009

j)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till kameraövervakning
Dnr 2017/KA0014

k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Långhester
1:3 och Stora Rösliden 1:7 i Vetlanda kommun
Dnr 2017/KA0021
l)

Protokoll från Höglandets samordningsförbunds styrelsesammanträden
2016-12-08 och 2016-12-20

m) Verksamhetsplan 2017 för Smålands Turism
n) Region Jönköpings län: Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt
samverkansorgan 2016-12-16
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Dispens från biotopsskyddet för flytt av stenmur och
borttagning av en del av en åkerholme på fastigheten Glömsjö 4:1, Vetlanda
kommun
Dnr 2017/KA0026
p) Socialnämnden § 33/17, Brukarundersökning 2016
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Dnr

q) Länsstyrelsen i Stockholm: Beslut om tillstånd till kameraövervakning gällande
Riksbyggen Ek Förening
Dnr 2016/KA0386
r) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 2017-2018 remissredogörelse
Dnr 2016/KA0063
s) Länsstyrelsen Östergötland: Tillstånd till täkt av berg och morän på fastigheten
Gettinge 6:5 i Vetlanda kommun
Dnr 2014/KA0108
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Dnr 2017/KA0053

Information om åldersuppskrivning av ensamkommande barn,
konsekvenser i vår kommun
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Maria Fantenberg, handläggare vid överförmyndarverksamheten uppger bland annat
följande:
Lagen om god man för ensamkommande barn innehåller bestämmelser om god man för
barn och ungdomar under 18 år som kommer ensamma till vårt land och som har
utländskt medborgarskap. Enligt regelverket ska en god man förordnas. I takt med att
Migrationsverket har åldersbestämt ungdomarna och kommit fram till att en del ska
skrivas upp i ålder har frågan uppstått om hur man hanterar godmansförordnandet.
Åldern kan skrivas upp eller ner under asylprocessen av Migrationsverket. Detta är inte
att betrakta som ett beslut och är därför inte heller överklagbart i dagsläget. När ska då
godmanskapet upphöra? I Vetlanda tillämpas regeln på det sättet att när
Migrationsverket fastställt att ungdomen är 18 år upphör godmanskapet utan särskilt
beslut. Detta som en konsekvens av att andra myndigheters beslut, i detta fall
Migrationsverket, ska respekteras. Man kan dock konstatera att kommunerna runt om i
landet gör olika, så även i vårt län.
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Dnr 2017/KA0036

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Föreda 5:8
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Del av fastigheten Vetlanda Föreda 5:8, ca 7000 m², säljs till Moths Gräv & Frakt AB till
ett pris av 700 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Moths Gräv &
Frakt AB såsom köpare avseende del av Vetlanda Föreda 5:8. Avtalet innebär bland
annat följande:
Kommunen överlåter och säljer till köparen den del av fastigheten Vetlanda Föreda 5:8,
ca 7000 m², som snedstreckats på bifogad karta.
Köpeskilling: 700 000 kr.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning av kommunfullmäktige godkänner
det.
Köparen avser att använda fastigheten för utökning av sin näringsverksamhet. Köparen
äger sedan tidigare grannfastigheten Vetlanda Bäckfåran 1.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås sälja del av fastigheten Vetlanda Föreda 5:8, ca 7000 m², till
Moths Gräv & Frakt AB till ett pris av 700 000 kr.
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Dnr 2016/KA0127

Svar på motion om valfrihetsgaranti inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 19 april 2016 lämnade Carina Strömbäck (V) och Almuth Holmqvist (MP) in en
motion om valfrihetsgaranti inom äldreomsorgen med förslaget att en valfrihetsgaranti
mellan hemtjänst/särskilt boende införs i Vetlanda kommun.
Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Yttrande har
kommit in och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Yrkanden
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0374

Platser i särskilt boende för äldre – nybyggnation Tomasgården
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden får uppdraget att planera för byggnation av 4x9 lägenheter för
särskilt boende i anslutning till planerad byggnation av förskola och kök vid
Tomasgården.
Frågan om utökad driftbudget hänvisas till budgetberedningen.
Investeringsbudget avseende ytterligare platser i särskilt boende på Tomasgården
beviljas med 75 mnkr med avdrag för investeringsbidrag.
Ärendebeskrivning
I gällande investeringsplan finns planering för byggnation av ny förskola i anslutning till
att den befintliga förskolan vid Tomasgården rivs bort. Projektering för den nya
förskolan och kök pågår. Tankar har nu framförts på att tillskapa ytterligare platser för
särskilt boende i anslutning till den planerade byggnationen av förskola och kök. De
tillkommande platserna för särskilt boende är tänkta att användas för brukare som idag
finns inom boendet Vilan. Genom att flytta dessa platser till Tomasgården skapas bättre
möjlighet att bedriva den omsorg som ska finnas inom ett särskilt boende. Platserna på
Vilan skulle i det läget omvandlas till platser för trygghetsboende alternativt ordinärt
boende.
Underlag för beslut om investeringsbudget presenteras av tekniska kontoret i särskild
bilaga, daterad 2017-01-27. Övriga frågor av budgetkaraktär hänskjuts till kommande
budgetberedning.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 250/16.
Tjänsteskrivelse kostchef Lena Ottosson 2016-12-05.
Tjänsteskrivelse skolchef Jonny Palmkvist 2016-12-05.
Tekniska nämndens utskott § 96/16.
Tjänsteskrivelse VD Witalabostäder Eric Engelbrektsson 2016-12-01.
Kommunstyrelsen § 13/17.
Vård- och omsorgsnämnden § 175/16 och § 15/17.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås uppdra till tekniska nämnden att planera för byggnation av
4x9 lägenheter för särskilt boende i anslutning till planerad byggnation av förskola och
kök vid Tomasgården.
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Dnr 2016/KA0374

Frågan om utökad driftbudget hänvisas till budgetberedningen.
Investeringsbudget avseende ytterligare platser i särskilt boende på Tomasgården
beviljas med 75 mnkr med avdrag för investeringsbidrag.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD),
Björn Fälth (SD), Carina Strömbäck (V), Helena Stålhammar (C), Nils-Erik Olofsson (S),
Agneta Lindberg (S), Lars Brihall (VF) och Anders Gustavsson (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0008

Aktualitetsprövning av Vetlanda kommuns översiktsplan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommuns översiktsplan, antagen 2010, är aktuell.
Planeringsmålen i översiktsplanen ska även fortsättningsvis vara vägledande för
kommunens beslut om mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling.
Ärendebeskrivning
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar
hela kommunen. Planen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön. Nu gällande översiktsplan ska aktualitetsprövas av kommunfullmäktige
under nuvarande mandatperiod. Aktualitetsprövningen är ett ställningstagande av
fullmäktige om översiktsplanens intentioner fortfarande är aktuella med hänsyn till nya
förutsättningar sedan planen antogs. Aktualitetsprövningen är alltså inte ett tillfälle att
ändra översiktsplanens innehåll och ställningstaganden. Tekniska kontorets
planavdelning har haft uppdraget att leda arbetet med aktualitetsprövningen. Med
hänvisning till de synpunkter som framförts anses översiktsplanen från 2010 fortfarande
vara aktuell. Underlag till ställningsstagandet föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommuns översiktsplan, antagen
2010, är aktuell.
Planeringsmålen i översiktsplanen ska även fortsättningsvis vara vägledande för
kommunens beslut om mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling.
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Dnr 2017/KA0019

Policy avseende samråd för vindkraftsetableringar enligt
tillståndsprocessen
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet.
Ärendebeskrivning
Samrådsprocessen för vindkraftsetableringar regleras i 6 kap. miljöbalken. Lagstiftningen
anger minimikraven för hur samrådsprocessen ska gå till. Vetlanda kommun anger i
vindbruksplanen från 2010 att verksamhetsutövaren inför tillståndsansökan ska samråda
med länsstyrelsen och kommunen. I vindbruksplanen räknas upp ett antal punkter som
avser att underlätta en etablering. Kommunen har på senare år sett ett antal
tillståndprövningar där kommunen anser att samrådsförfarandet med närboende varit
bristfälligt och att information om projektet inte nått ut till berörda.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta en ny policy som komplement till översiktsplanens
vindbruksdel enligt nedan:
”Kommunen ska i beslut om tillstyrkan beakta hur verksamhetsutövaren har genomfört
samråd. Kommunstyrelsen ställer stora krav på att verksamhetsutövaren har ansträngt
sig för att förankra exploateringen hos de fastboende inom minst 1 kilometer från
vindkraftverket/vindkraftverken. Inkomna synpunkter ska sammanställas i en
samrådsredogörelse.”
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Dan Ljungström (C) yrkar återremiss till arbetsutskottet.
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker Dan Ljungströms återremissyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Dan Ljungströms återremissyrkande, vilket han finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla.
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Dnr 2016/KA0395

Ägardirektiv för Smålands Turism AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ägardirektiv för Smålands Turism AB enligt bilaga daterad 2016-10-17 godkänns.
Uppdragsavtal daterat 2007-05-15 upphör att gälla samma dag som ägardirektivet
börjar gälla.
Ärendebeskrivning
Smålands Turism AB är ett av länets kommuner gemensamt ägt bolag för att utveckla
och främja turism genom insatser på regional, nationell och internationell nivå.
Ägarnas styrning av bolaget har förutom bolagsstämmobeslut styrts av ett
uppdragsavtal. Ägardirektiv har därför utarbetats och avsikten är att så snart
ägardirektivet fastställs av stämman upphör det nuvarande uppdragsavtalet att gälla.
Förslag till ägardirektiv föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna ägardirektiv för Smålands Turism AB enligt bilaga
daterad 2016-10-17.
Uppdragsavtal daterat 2007-05-15 upphör att gälla samma dag som ägardirektivet
börjar gälla.
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Dnr 2016/KA0321

Överläggningar med Region Jönköpings län gällande tågtrafiken på
banan Nässjö-Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens presidium samt planeringssekreteraren besökte den 8 februari 2017
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att diskutera de störningar i tågtrafiken
som pågått under en längre tid. En dialog fördes runt frågor om trafikering, inköp av nya
tåg och infrastruktur. Regionen informerade om det aktuella läget gällande trafikering av
banan samt läget inför arbetet med att ta fram nya planer för transportinfrastrukturen.
I samband med besöket överlämnades en skrivelse där Vetlanda kommun bland annat
kräver att Region Jönköpings län vidtar åtgärder som innebär att tågtrafiken kommer
igång igen samt att frågan om upprustning av banan Nässjö-Vetlanda ingår i den
fortsatta planeringen av Regional transportplan 2018-2029.
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