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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.00

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) kl. 13.15-14.20 (§ 57-65), och Ingemar Sturesson (KD)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlson (§ 63-65),
Jan-Åke Johansson (§ 57-58), Hanna Levin (§ 57-58), Peter Lundgren (§ 57-61),
Maria Gromer (§ 63-65), Stewe Jonsson (§ 66-71) och
Mohamad Al-Hindi (§ 60-63).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Dan Ljungström (C)
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Dnr 2017/KA0111

Ändring av detaljplan för Ändring av stadsplan för kv Brogärde,
Vetlanda
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ändring av detaljplan för Ändring av stadsplan för kv Brogärde, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med planändringen är att möjliggöra förändring i fastighetsindelningen inom
kvarteret, genom att upphäva den fastighetsindelningsbestämmelse som gäller till följd
av tomtindelningen från 1947. Tomtindelningar gäller i och med plan- och bygglagens
ikraftträdande 1987 som fastighetsplan. Från och med den 2 maj 2011 gäller
fastighetsplaner som detaljplanebestämmelser med avseende på fastighetsindelningen.
Ändringen möjliggör att ombildning av fastigheten kan ske inom det aktuella området
där bestämmelsen inte längre gäller.
Bedömningen är att genomförandet av ändringen av detaljplanen inte innebär
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och behov av
någon miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte.
Samråd har skett under tiden 6 februari t.o.m. 27 februari 2017. Under denna tid
inkomna synpunkter finns sammanställt i en samrådsredogörelse daterad 2017-03-06.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ändringen av detaljplan för ändring av stadsplan för kv
Brogärde, Vetlanda antas.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2016/KA0247

Samrådsyttrande över tematiskt tillägg till översiktsplan för Eksjö
kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Vetlanda kommun har inte några synpunkter på planförslaget.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun har utarbetat ett förslag till vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Förslaget är nu föremål för samråd och Vetlanda kommun har
möjlighet att framföra synpunkter senast 2017-04-11.
Syftet med planen är att redovisa möjliga, såväl som olämpliga områden för vindkraft.
Vindbruksplanen ska ses som ett verktyg i planeringsprocessen. Planen innehåller
områden i tre klasser, beroende på lämplighet för vindkraft. Vissa områden gränsar till
Vetlanda kommun. Vid jämförelse med Vetlanda kommuns vindbruksplan kan
konstateras bra överensstämmelse genom att inget av klass två områden direkt gränsar
mot våra ”fredade” områden.
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Dnr 2017/KA0112

Årsrapport 2016 från kommunarkivet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Årsrapport 2016 från kommunarkivet godkänns.
Ärendebeskrivning
Årsrapport 2016 från kommunarkivet föreligger i bilaga.
Av årsrapporten framgår att fokus legat på införandet av verksamhetsbaserad
informationsredovisning och den nya klassificeringsstrukturen Klassa. Införandet av
strukturen är satt till årsskiftet 2017/2018.
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Dnr 2017/KA0054

Ansökan om medfinansiering för ombyggnation och upprustning av
Näshults Bygdegård
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Vetlanda kommun medfinansierar en ombyggnad och upprustning av Näshults
Bygdegård med max 153 575 kr (22 %) under förutsättning att länsstyrelsen via
Landsbygdsprogrammet finansierar ombyggnationen med 474 688 kr (68 %).
Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel.
Ärendebeskrivning
Ansökan om medfinansiering för ombyggnation och upprustning av Näshults bygdegård
föreligger i bilaga. Den totala kostnaden för ombyggnationen uppgår till 698 070 kr.
Kommunens andel enligt länsstyrelsens upplägg utgör 22 %.
Näshults hembygdsförening har haft kontakt med länsstyrelsen som lämnat positivt
förhandsbesked. Kommunen måste ta beslut om medfinansiering innan länsstyrelsen
fattar sitt definitiva beslut. Länsstyrelsens procentuella andel av medfinanseringen
uppgår till 68 % och föreningens egen insats uppgår till 10 % av den totala kostnaden.
Bygdegården har stor betydelse för orten, vilket framgår tydligt i ansökan där olika
aktiviteter beskrivs. Behovet av en uppfräschad samlingslokal med ett ombyggt kök är
därför väl dokumenterad.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun medfinansierar en ombyggnad och
upprustning av Näshults bygdegård med maximalt 153 575 kr under förutsättning att
länsstyrelsen via Landsbygdsprogrammet finansierar ombyggnationen med 474 688 kr.
finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel.
Jan Johansson (VF) och Dan Ljungström (C) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2017/KA0061

Yttrande över avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell
transportplan, TRV 2017/14935
Arbetsutskottets beslut
Vetlanda kommun har inget att erinra mot Trafikverkets förslag till avgränsning och
behovsbedömning för miljöbedömning av nationell plan för transportsystemet
2018-2029.
Ärendebeskrivning
Trafikverket genomför ett förberedande arbete inför framtagandet av en nationell plan
för transportsystemet 2018-2029. I samband därmed har det också pågått ett
förberedande arbete inför genomförandet av miljöbedömningen av planen.
Innan Trafikverket bestämmer omfattning och detaljeringsgrad av den
miljökonsekvensbeskrivning som kommer att tas fram hålls ett avgränsningssamråd.
Trafikverkets förslag till avgränsning finns tillgängligt på Trafikverkets hemsida.
Den nationella transportplanen redovisar bland annat järnvägsinvesteringar och
Vetlanda kommun har tidigare framfört krav på upprustning av banan Nässjö-Vetlanda,
vilket vi även fortsättningsvis kommer att arbeta för. I samband med att den nationella
planen för transportssystemet 2018-2029 skickas ut på samråd kommer Vetlanda
kommun därför att återigen påtala vikten av att rusta upp järnvägssträckan NässjöVetlanda.

Beslutet skickas till:
Peter Lundgren
Trafikverket
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Dnr 2016/KA0106

Detaljplan för Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter, Ekenässjön
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Detaljplan för Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter Ekenässjön antas.
Ärendebeskrivning
Witalabostäder AB önskar uppföra flerbostadshus med mer än en våning på delvis
fastigheten Lättebo 1:114. Planområdet omfattar fastigheten Lättebo 1:4, Lättebo 1:114,
Lättebo 1:67, Lättebo 1:7 och del av Lättebo 1:1. Området är beläget centralt i
Ekenässjön, i korsningen mellan Allégatan och Stationsgatan.
Lättebo 1:114 har tidigare varit bebyggd med affär- och bostadshus men efter en brand
har fastigheten varit obebyggd.
Planområdet angränsar mot Allégatan i väster. Järnvägen som förbinder Vetlanda och
Nässjö ligger ca 40 meter väster om planområdet. Fastigheten Lättebo 1:7 som enligt
gällande detaljplan utgörs av allmän plats, består idag av en tom gräsyta.
Bedömningen är att genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och behov av någon
miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte.
Planen har tidigare varit utställd för samråd och därefter för granskning under tiden
14 november t.o.m. 5 december 2016. Framförda synpunkter från granskningen är
sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2017-01-13.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/16 och § 135/16.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att detaljplan för Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter Ekenässjön
antas.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2015/KA0176

Detaljplan för del av Brunnsgård 6:1, Vetlanda
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Detaljplan för del av Brunnsgård 6:1, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Fastigheterna Vetlanda Byestad 1:22, Fönstret 1, Fönstret 2 och Väggblocket 5 vill utöka
sina industrifastigheter. Den mark som önskas förvärvas är planlagt för allmän plats,
park.
Syftet med planen är att pröva möjligheten till att medge utvidgning av industriändamål
inom del av område planlagt för allmän plats, park. Kvartersmarken utökas med
ca 7 400 m².
Planområdet är beläget i den östra delen av Vetlanda centralort. Planområdet begränsas
i söder av fastigheterna Fönstret 2 och Väggblocket 5, i väster av fastigheten
Väggblocket 1 och Vetlanda Byestad 1:4 i öster. Planområdet omfattar ca 1 hektar.
En bedömning av planens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att genomförandet
av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning därför inte är nödvändig.
Planen har varit utställd för samråd och därefter för granskning under tiden 7 november
t.o.m. 21 november 2016. Framförda synpunkter under granskningstiden är
sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2017-03-07.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/15 och § 31/16.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att detaljplan för del av Brunnsgård 6:1, Vetlanda antas.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2017/KA0067

Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun
Arbetsutskottets beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun föreligger i bilaga tillsammans med
miljöbokslut 2016 och personalbokslut 2016.
Årets resultat uppgår till 19,2 mnkr. För nämndernas del innebär det en positiv avvikelse
med 6,5 mnkr. 5,4 av de 32 mnkr som kommunen erhållit för flyktingmottagandet har
hittills förbrukats.
Investeringsvolymen uppgår till 92,5 mnkr och de enskilt största investeringarna är nytt
centralkök och förskola på Ölandsgatan.
En kort redovisning om måluppfyllelsen visar att vi delvis klarat av att leva upp till
uppsatta mål men att en del återstår.
Beredningsbeslut
Socialnämnden § 92/17.
Tekniska nämnden § 18/17.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 12/17.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande.
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Dnr 2017/KA0113

Bokslutsprognos per den 28 februari 2017
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Upprättad bokslutsprognos per den 28 februari 2017 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 28 februari 2017 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet uppgår till -740 tkr. Totalt redovisar nämnderna ett
överskridande på 18,4 mnkr. Framförallt är det vård- och omsorgsnämnden och
socialnämnden som räknar med överskridanden. Socialnämnden till stor del på grund av
de ensamkommande barnen och det reducerade bidraget från Migrationsverket som
gäller från och med halvårsskiftet. Det är oerhört viktigt att reducera kostnaderna i takt
med den reducerade ersättningen från staten. Vård- och omsorgsnämnden pekar
framförallt på kostnader för externa placeringar.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till 99 mnkr.
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Dnr 2017/KA0062

Yttrande över Uppvidinge kommuns bostadsförsörjningsprogram
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Vetlanda kommun har inga synpunkter på Uppvidinge kommuns förslag till
bostadsförsörjningsprogram.
Ärendebeskrivning
Bostadsförsörjningsprogram för Uppvidinge kommun föreligger i bilaga. Varje kommun
ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Vid planeringen ska
samråd ske med berörda kommuner samt ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för
regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Vetlanda
kommun har möjlighet att lämna synpunkter senast den 6 april 2017.
Man kan konstatera att förslaget till bostadsförsörjningsprogram ger en klar bild av den
aktuella bostadssituationen samt framtida behov. Huvudsakligen behandlar förslaget
kommunens bedömningar, analyser, mål och åtgärder. Med anledning därav kan
Vetlanda kommun avstå från att lämna synpunkter.
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Dnr 2015/KA0070

Svar på motion om hundrastgård
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Motionen får anses besvarad mot bakgrund av att en utredning redan genomförts.
Frågan om anläggande, skötsel och eventuellt avtal avseende hundrastgård överlämnas
till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, att verkställa utan kommunal
kostnad.
Ärendebeskrivning
Den 18 februari 2015 lämnade Anita Fagerholm (V) in en motion om hundrastgård och
med förslaget att Vetlanda kommun utreder förutsättningarna för att inrätta en
kommunal hundrastgård som är centralt belägen.
Motionen remitterades först till tekniska kontoret som i sitt yttrande uttalade sig
positivt till förslaget. Motionen återremitterades dock av kommunfullmäktige tillbaka till
tekniska kontoret för en komplettering av beslutsunderlaget, framförallt med avseende
på kostnadsberäkningar. I ett nytt yttrande från tekniska nämnden framgår att man
anser att ärendet ska behandlas av tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden
eftersom frågan ligger inom deras verksamhetsområden.
Beredningsbeslut
Tekniska nämnden § 94/15, § 119/15 och § 23/17.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) yrkar avslag på motionen då frågan om hundrastgård inte är någon
kommunal angelägenhet.
Nils-Erik Olofsson (S) föreslår att motionen får anses besvarad mot bakgrund av att den
föreslagna utredningen redan genomförts. Frågan om anläggande, skötsel och
eventuellt avtal avseende hundrastgård överlämnas till tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden att verkställa utan kommunal kostnad.
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker Nils-Erik Olofssons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jan Johanssons avslagsyrkande och
Nils-Erik Olofssons förslag. Han finner att arbetsutskottet beslutar tillstyrka
Nils-Erik Olofssons förslag.
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Dnr 2017/KA0114

Information om upphandling av infartsskyltar
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
I samband med förra årets budgetbeslut avsattes 500 tkr till informationsskyltar vid våra
infarter. När nu upphandlingsprocess genomförts har det visat sig att man för det
avsatta medlen endast kan få en skylt med den nya teknik och utformning som gäller
idag. Denna enda skylt placeras förslagsvis vid den infart som är mest frekventerad, det
vill säga från Nydalaområdet. Om det är så att arbetsutskottet bedömer att
upphandlingen ska avbrytas mot bakgrund av att man inte kan köpa mer än en skylt så
måste detta beslutas genast.
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Dnr 2017/KA0078, 2017/KA0085

Yttrande över ansökan om tillstånd till kameraövervakning med
drönare – Svensk Markentreprenad AB och SCINOR
Geomanagement AB
Arbetsutskottets beslut
Såväl Svensk Markentreprenad AB:s som SCINOR Geomanagement AB:s ansökan om
kameraövervakning med drönare avstyrks.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har fått möjlighet att yttra sig över två ansökningar om
kameraövervakning med drönare från dels Svensk Markentreprenad AB och dels SCINOR
Geomanagement AB. Ansökningarna föreligger i bilaga.
Yrkanden
Klas Håkanson (M) föreslår att Vetlanda kommun avstyrker ansökan.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Klas Håkansons förslag.

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Stockholm
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Dnr 2017/KA0084

Ägarsamråd Kommunassurans Syd
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ekonomichef Andreas Eliasson utses till Vetlanda kommuns ombud vid det kommande
ägarsamrådet/bolagsstämman den 15 juni 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunassurans Syd är ett försäkringsbolag ägt av ett antal kommuner, varav Vetlanda
kommun är en delägare. Vetlanda kommun har dock inga försäkringar placerade i
bolaget. Vid ett nyligen genomfört ägarsamråd föreslogs att ägarbasen breddas genom
ett samarbete med ett annat kommunalt försäkringsbolag där ytterligare 20 kommuner
är ägare. De konkreta förslagen är att:
1.
2.

20 nya kommuner erbjuds medlemskap/delägarskap i Kommunassurans Syd.
Det blir obligatoriskt för delägarna att placera sina försäkringar i bolaget.

Dessa förslag bedömdes behöva förankras i respektive kommun. Därför kommer en ny
stämma att hållas den 15 juni 2017.
Bedömningen är att Vetlanda kommun kan ställa sig positiv till 20 nya
medlemmar/delägare i bolaget men att man är skeptisk till ett obligatorium beträffande
placeringen av försäkringar i bolaget. Den frågan behöver utredas närmare, vilket vi kan
ställa oss positiva till.

Beslutet skickas till:
Kommunassurans Syd
Andreas Eliasson
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Dnr 2015/KA0099

Slutrapport från styrgruppen för kulturlokal
Arbetsutskottets beslut
Ärendet överlämans till kommunstyrelsen utan yttrande.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-04, § 47 att tillsätta en politisk styrgrupp för
kulturlokal i Vetlanda. 2015-12-02, § 189 beslutade kommunstyrelsen att finansiera
framtagandet av en förstudie för 250 tkr. Resultatet i form av ritningar föreligger i
bilaga.
Vid en redovisning till kommunstyrelsen 2016-11-02, § 138 framkom att det utarbetade
förslaget är en centralt belägen lokal, tillgänglig för alla typer av kulturaktiviteter. Inte
minst skapas en möjlighet att utveckla musikskolan till en kulturskola. Lokalerna
inrymmer dessutom konferensmöjligheter. Ytorna disponeras enligt förslaget och
beräknade kostnader redovisades också.
Den politiska styrgruppen anser att kulturlokalen/allaktivitetshuset bör inrymma de
verksamheter som framgår av ritningsunderlaget och ställer sig bakom den föreslagna
placeringen i anslutning till befintligt bibliotek, det vill säga Kvarngatan.
Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen följande med utgångspunkt i sitt uppdrag:
1.
2.
3.
4.

Föreslå kommunfullmäktige fastställa placeringen.
Föreslå kommunfullmäktige fastställa det principiella innehållet.
Föreslå kommunfullmäktige hänskjuta frågan om finansiering till kommande
budgetberedning.
Entlediga den politiska styrgruppen.

Mötesnoteringar från referensgruppen för kulturhusbyggnad 2015-08-18 föreligger i
bilaga.
Beredningsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden § 78/16.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker den politiska styrgruppens förslag.
Dan Ljungström (C) föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan yttrande.
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