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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 15.45 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S), 
Carina Bardh (M), Douglas Thor (M), Dan Ljungström (C), 
Andreas Elamsson (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), 
Lola Frödeberg (VF) och Monica Samuelsson (KD). 

Tjänstgörande ersättare: Carina Strömbäck (S) och Mikael Loberg (SD) 

Ersättare Nils-Erik Olofsson (S), Daniel Berner (C) och Tommy Glans (VF). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Joakim Öhman (§ 8), Andreas Eliasson, 
Jan-Åke Johansson (§ 18-22), Martin Karlsson (§ 18-22) och Maria Isacsson. 

Utses att justera Lennart Lööw (S) och Lars Brihall (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 8-22 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Lennart Lööw Lars Brihall 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Föredragningslista 
§ 8 Information om skolbyggnationer 2019/125 

§ 9 Yttrande om förslag till ny översiktsplan för Växjö 
kommun 

2020/5 

§ 10 Avveckling av lönesystemet Capella 2019/426 

§ 11 Servicedeklaration om kontakt och bemötande 2020/6 

§ 12 Informationshanteringsplan för ekonomikontoret 2019/408 

§ 13 Komplettering med ekonomiredovisning för vård- och 
omsorgsnämndens internkontroll 2018 

2019/214 

§ 14 Revisionsrapport - Granskning av efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen 

2019/402 

§ 15 Redovisning av delegationsbeslut för 4:e kvartalet 2019 2020/27 

§ 16 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§ 17 Meddelanden 2020/22 

§ 18 Omorganisation av verksamheten vid skolenheten 
Navet, från och med 2020-08-01 

2019/419 

§ 19 Revidering av funktionsprogram för förskolan i Vetlanda 
kommun 

2019/222 

§ 20 Fastighetsförsäljning - Rösaberg 12:1 - Fd Sjunnens 
förskola 

2019/58 

§ 21 Aktualitetsförklaring av Vetlanda kommuns 
Översiktsplan (2010) 

2019/248 

§ 22 Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 2018/33 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

  
 

 

  
 

  
  

 

 

§ 8 

Information om skolbyggnationer 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har uppdraget att kontinuerligt informera kommunstyrelsen om de 

renovering och nybyggnation gällande Mogärdeskolan, Withalaskolan och Landsbro skola. 

Mogärdeskolan 

Tidplanen var att skolan skulle vara färdig till vårterminen 2020. Efter flera förseningar och 
vitesställande hävdes entreprenaden 29 april 2019. Nybyggnationen fortsatte genom 
kommunens ramavtal med PEAB. Vid terminsstart januari 2020 var hela nybyggnationen i 
bruk. Renoveringen av befintliga delar kommer att påbörjas under sportlovet 2020. 
Renoveringen kommer att ske i tre etapper. Planen är att skolan är helt färdig i september 
2021. 

Withalaskolan 

Byggstarten var sommaren 2018. En tillbyggnad med utbildningssalar i tre våningar stod 
färdigt i december 2019. Nytt storkök med restaurang planeras vara färdigt till sportlovet 
2020. Renovering av befintliga delar påbörjades i januari 2020. Tidplanen hålls och projektet 
beräknas vara helt klart till starten av höstterminen 2021. 

Landsbro skola 

En tillbyggnad innehållande samlingslokal och uppehållsytor är planerad. Stora renoveringar 
av befintliga lokaler planeras där en anpassning till dagens pedagogik görs samt att skolans 
matsal byggs ut. Ny upphandling sker under våren 2020 med beräknad byggstart 2023. Den 
första upphandlingen fick avbrytas eftersom endast ett anbud kom in och det anbudet låg 
betydligt över beräknad budget. 

Den sammanlagda summan för alla tre skolprojekten bedöms uppgå till 305 000 000 kr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-01-08 

Ärendenr KLF 2019/125 

pågående skolrenoveringsprojekten. Fastighetschef Joakim Öhman lämnar en lägesrapport för 
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§ 9 

Yttrande om förslag till ny översiktsplan för Växjö kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun har inte något att erinra om förslag till ny översiktsplan för Växjö kommun 
men vill framföra följande påpekande rörande frågor av mellankommunal betydelse: 

Transporter och kommunikationer 

Vetlanda kommun ser positivt på den utvecklingsstrategi som redovisas i förslag till ny 
översiktsplan för Växjö kommun. Genom att fokusera utvecklingen kring Växjö tätort och ett 
antal mindre serviceorter längs befintliga kommunikationsstråk finns förutsättningar för att 
skapa ett bra underlag för en effektiv kollektivtrafik med hög turtäthet inom Växjö kommun 
och vidare mot Vetlanda kommun. Bra förbindelser till och från både Växjö och Jönköping är 
viktigt för Vetlanda kommun, vilket också avspeglas i gällande planer och program för den 
framtida utvecklingen i Vetlanda kommun. 

Landsbygdsutveckling 

Växjö kommun redovisar i planförslaget ett större område i den norra kommundelen som 
lämpligt för utveckling av turism- och friluftsverksamhet. För att möjliggöra en sådan 
utveckling i området anges att Växjö kommun kan tillåta landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) förutsatt att ett antal kriterier uppfylls. Då det i den södra delen av Vetlanda 
kommun finns liknande verksamheter skapas möjligheter till samverkan över kommun- och 
länsgränsen, i linje med det som förespråkas av Smålands Turism. Detta kan med fördel 
tydligare framgå i planförslaget särskilt då kommundelarna och eventuella anläggningarna 
sammankopplas både på land och via sjösystemen. 

Vindkraft 

I planförslaget redovisas områden lämpliga för vindkraftsetableringar varav ett ligger nära 
kommungränsen med Vetlanda, aktuellt område är i planförslaget kallat Stora Äskås – 
Harshult. Området gränsar till en del av Vetlanda kommun som i översiktsplan 2010 pekas ut 
som visuellt känsligt område där vindkraftsetablering bedöms som ej lämpligt. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län redovisar också denna del av Vetlanda kommun som ett större opåverkat 
område. Detta bör beaktas i det fortsatta arbetet med bedömningen av områdets lämplighet 
för vindkraft. 

Ärendebeskrivning 
Växjö kommun har en ny översiktsplan ute på samråd som samlar Växjö kommuns strategier 
och riktlinjer för fysisk planering. Vetlanda kommun har beretts tillfälle att yttra sig om 
planförslaget. 

Förslag till översiktsplan för Växjö kommun finns endast tillgängligt digitalt och består av fem 
delar. Den första delen innehåller en utvecklingsstrategi som illustrerar i grova drag 
kommunens långsiktiga intentioner för den rumsliga utvecklingen i hela kommunen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2020/5 
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§ 9 

Områden, platser och stråk dit kommunen framför allt vill kanalisera utvecklingsinsatser lyfts 
fram, liksom särskilt viktiga samband och de områden som i ett översiktligt perspektiv har de 
största natur- och rekreationsvärdena. 
Den andra delen består av en redovisning av de allmänna intressen som kommunen ska ta 
hänsyn till vid all planering, bygglovhandläggning och andra ärenden som rör mark- och 
vattenanvändning. 
Den tredje delen redovisar i mer detalj nuvarande och framtida användning av mark- och 
vattenområden för hela kommunens yta. 

innehåller det underlag som ligger till grund för planförslaget. 

Planförslaget kan i korta drag summeras i att Växjö kommun vill: 

 
utbud av bostäder, arbetsplatser, butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter; 

 

 
etablera sig i attraktiva stadsmiljöer och de mer ytkrävande och störande 
verksamheter kan expandera i området runt flygplatsen; 

 
serviceort. De ska serva ett större omland; 

 Ett flertal gång- och cykelvägar ska utvecklas bland annat till/från Gemla och 
Ingelstad; 

 
och Alvesta. 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun har inte något att erinra om förslag till ny översiktsplan för Växjö kommun 
men vill framföra följande påpekande rörande frågor av mellankommunal betydelse: 

Transporter och kommunikationer 

Vetlanda kommun ser positivt på den utvecklingsstrategi som redovisas i förslag till ny 
översiktsplan för Växjö kommun. Genom att fokusera utvecklingen kring Växjö tätort och ett 
antal mindre serviceorter längs befintliga kommunikationsstråk finns förutsättningar för att 
skapa ett bra underlag för en effektiv kollektivtrafik med hög turtäthet inom Växjö kommun 
och vidare mot Vetlanda kommun. Bra förbindelser till och från både Växjö och Jönköping är 
viktigt för Vetlanda kommun, vilket också avspeglas i gällande planer och program för den 
framtida utvecklingen i Vetlanda kommun. 

Landsbygdsutveckling 

Växjö kommun redovisar i planförslaget ett större område i den norra kommundelen som 
lämpligt för utveckling av turism- och friluftsverksamhet. För att möjliggöra en sådan 
utveckling i området anges att Växjö kommun kan tillåta landsbygdsutveckling i strandnära 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2020/5 

Den fjärde delen utgörs av en hållbarhetsbedömning av planförslaget medan den femte delen 

Att Växjö stad ska fortsätta utvecklas som universitetsstad med ett stort och varierat 

Att den största utvecklingen, fram till 2030, kommer att ske i Bäckaslöv, Västra Mark, 
södra delen av Växjö och Tofta sjöstad samt i Teleborgs och Norremarks centrum; 
Att det ska finnas goda förutsättningar för ett starkt och framtidsinriktat näringsliv att 

Lammhult, Braås, Rottne och Ingelstad ska stärkas som bostads-, arbets-, handels- och 

Att man önskar fler stationer i Växjö stad samt dubbelspår på järnvägen mellan Växjö 
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§ 9 

lägen (LIS) förutsatt att ett antal kriterier uppfylls. Då det i den södra delen av Vetlanda 
kommun finns liknande verksamheter skapas möjligheter till samverkan över kommun- och 
länsgränsen, i linje med det som förespråkas av Smålands Turism. Detta kan med fördel 
tydligare framgå i planförslaget särskilt då kommundelarna och eventuella anläggningarna 
sammankopplas både på land och via sjösystemen. 

Vindkraft 

I planförslaget redovisas områden lämpliga för vindkraftsetableringar varav ett ligger nära 
kommungränsen med Vetlanda, aktuellt område är i planförslaget kallat Stora Äskås – 
Harshult. Området gränsar till en del av Vetlanda kommun som i översiktsplan 2010 pekas ut 
som visuellt känsligt område där vindkraftsetablering bedöms som ej lämpligt. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län redovisar också denna del av Vetlanda kommun som ett större opåverkat 
område. Detta bör beaktas i det fortsatta arbetet med bedömningen av områdets lämplighet 
för vindkraft. 

Beslutet skickas till 
Växjö kommun 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2020/5 
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§ 10 

Avveckling av lönesystemet Capella 

Kommunstyrelsens beslut 
Lönesystemet Capella stängs ned och informationen som finns i systemet gallras. 

Ärendebeskrivning 

på två datorer. Capella är ett risksystem då nya behörigheter inte kan läggas till och servern 
som systemet finns på har ålderdomligt operativsystem och inga fler uppgraderingar från 
Microsoft kommer att göras. Höglandets IT är angelägna om att stänga ner systemet då 
driften orsakar problem. Den information som bedöms behöver bevaras är matrikelkort, som 
används vid utdelning av förtjänsttecken och allmänna pensionsfrågor. När matrikelkorten i 
Capella har förts över till e-arkiv är det kommunarkivariens rekommendation att Capella 
stängs ner och informationen som finns i systemet gallras. 

Arbetsutskottets förslag 
Lönesystemet Capella stängs ned och informationen som finns i systemet gallras. 

Beslutet skickas till 
Lönekontoret 
Kommunarkivarie 
Höglandets IT 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2019/426 

Capella är ett lönesystem som används av HR-kontoret. Systemet finns enbart installerat lokalt 
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§ 11 

Servicedeklaration om kontakt och bemötande 

Kommunstyrelsens beslut 
Servicedeklaration om kontakt och bemötande enligt bilaga 1 antas. 

Servicedeklarationen berör och gäller alla kommunens förvaltningar. 

Ärendebeskrivning 
Förslag på uppdaterad servicedeklaration om kontakt och bemötande föreligger i bilaga. Det 
finns en servicedeklaration om kontakt och bemötande sedan innan som gäller i kommunen. 
Den är nu är uppdaterad och mer i linje hur vi ska jobba efter kommunens inrättande av ett 
kontaktcenter. 

Arbetsutskottets förslag 
Servicedeklaration om kontakt och bemötande enligt bilaga 1 antas. 

Servicedeklarationen berör och gäller alla kommunens förvaltningar. 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2020/6 
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§ 12 

Informationshanteringsplan för ekonomikontoret 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendebeskrivning 
Informationshanteringsplaner har tagits fram för ekonomiavdelningen 2019-11-19 och 
upphandlingsavdelningen 2019-12-01. Av informationshanteringsplanerna framgår bland 

gallras. 

Beslutsunderlag 
Informationshanteringsplan för upphandlingsavdelningen 2019-12-01 

Informationshanteringsplan för ekonomiavdelningen 2019-11-19 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunarkivarie 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2019/408 

Informationshanteringsplan för ekonomiavdelningen och upphandlingsavdelningen godkänns. 

annat om kommunens handlingar ska bevaras eller gallras och hur de länge de sparas innan de 

Informationshanteringsplan för ekonomiavdelningen och upphandlingsavdelningen godkänns. 
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§ 13 

Komplettering med ekonomiredovisning för vård- och 
omsorgsnämndens internkontroll 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

2018 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av kompletterande uppgifter gällande vård- och omsorgsnämnden internkontroll 
2018 föreligger i bilaga. 

Kontrollpunkterna gällande köptrohetsanalys och prisanalys var inte genomförda då övriga 
delar av internkontrollen redovisades 2019-09-04 § 106. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 106/19. 

Vård- och omsorgsnämnden § 170/19. 

Arbetsutskottets förslag 

2018 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2019/214 

Redovisning av kompletterande uppgifter gällande vård- och omsorgsnämndens internkontroll 

Redovisning av kompletterande uppgifter gällande vård- och omsorgsnämndens internkontroll 
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§ 14 

Revisionsrapport - Granskning av efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Yttrande över revisionsrapporten Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen 
antas. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har på kommunrevisorernas uppdrag utfört granskning av efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen i Vetlanda kommuns verksamheter. Kommunrevisorerna har 
överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för yttrande. 

KPMG poängterar att nämnderna har det yttersta ansvaret i egenskap av 
personuppgiftsansvarig och bör ställa krav på verksamheterna avseende efterlevnad av 
dataskyddsförordningen. 

Syftet med rapporten är att granska kommunens övergripande rutiner för efterlevnad av 
dataskyddsförordningen. 

Beslutsunderlag 
Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen, KPMGs revisionsrapport daterad 
2019-12-03. 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18. 

Arbetsutskottets förslag 
Yttrande över revisionsrapporten Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen 
antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunjurist 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2019/402 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

§ 15 Ärendenr KLF 2020/27 

Redovisning av delegationsbeslut för 4:e kvartalet 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 4, 2019 föreligger i bilaga. 

Vattenmyndigheternas åtgärdsuppföljning 2019 
KLF 2019/434 

Beslutet skickas till 
Anders Bernberg 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 16 

Anmälan av utskottsprotokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-09 och 2020-01-13. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 
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§ 17 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

a) Protokoll från Vetlanda Industrilokaler 2019-12-12. 
KLF 2019/438 

b) Protokoll från Witalabostäder AB 2019-12-12. 
KLF 2019/439 

c) Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om tillstånd att införa nytt barnaltarskåp i 
Vetlanda Kyrka. 
KLF 2019/427 

d) 
kyrka. 
KLF 2019/431 

e) Meddelande från Länsstyrelsen i Jönköpings län angående ramp till Lemnhults kyrka. 
KLF 2019/436 

f) Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om tillstånd att byta spån på Nye kyrka. 
KLF 2020/8 

g) Skrivelse från Liberalerna i Vetlanda kommun gällande ett nytt kommunalförbund för 
sophantering. 
KLF 2020/21 

h) Svar på skrivelse gällande ett nytt kommunalförbund för sophantering. 
KLF 2020/21 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2020/22 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om renovering av läktarorgel i Södra Solberga 
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§ 18 

Omorganisation av verksamheten vid skolenheten Navet 
fr.o.m. 2020-08-01 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsförvaltningen ges uppdraget att omorganisera verksamheten vid 
skolenheten Navet, från och med 2020-08-01.  

Ärendebeskrivning 
I maj 2016 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en sammanhållen funktion för att ta 
emot nya invånare, en mottagningsenhet/integrationsenhet. Rektor för skolenheten, 
flyktingsamordnaren och förvaltningscheferna inom barn- och utbildning och 
socialförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med kommunchefen ta fram ett underlag 
för hur verksamhetens ska utformas. Syftet med verksamheten var dels att den skulle ge nya 
barn och elever en introduktion i svenska skolan samt möta nya invånares behov av 
information och stöd. 

Navet, skoldelen, har sedan starten i maj 2016 tagit emot och introducerat 280 elever. Från 
augusti samma år har 200 förskolebarn introducerats, enligt uppdraget ovan. 

Under 2019 har antalet nyanlända barn och elever minskat, både nationellt och kommunalt. I 
kommunen har 24 barn och 49 elever tagits emot hittills.  Behovet av en mottagningsenhet 
har därför förändrats. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 122/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
omorganisera verksamheten vid skolenheten Navet, från och med 2020-08-01.  

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2019/419 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

§ 19 Ärendenr KLF 2019/222 

Revidering av funktionsprogram för förskolan i Vetlanda 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderat funktionsprogram för förskolan i Vetlanda kommun fastställs med följande tillägg 
och ändringar: 

Under rubriken Övergripande tankar och materialval på sid 8, kompletteras det 2:a stycket 
med texten ”Trä ska alltid vägas in som ett alternativ vid val av material”. 

”Ska” ersätts med ”bör” i första meningen under rubriken Entréer på sid 15. 

Ärendebeskrivning 
Förskolans funktionsprogram beskriver de krav och rekommendationer som ska gälla vid ny-, 
om- och tillbyggnad av kommunala förskolor i Vetlanda kommun och ska användas under 
byggprocessen som ett styrdokument. Revidering görs vart fjärde år då förändringar i 
grundförutsättningar, erfarenheter från verksamhet och projektprocess bedöms och vägs in. 

Det reviderade funktionsprogrammet innehåller krav och behov rörande utemiljö och 
byggnadens utformning med avseende både på verksamheten och det tekniska utförandet. 
Det beskriver en miniminivå för att uppfylla de krav som ställs i nationella och lokala regelverk 
för förskola och offentlig byggnadsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Funktionsprogram för förskolan (rev 2019). 

Tjänsteskrivelse 2019-04-30. 

Barn- och utbildningsnämnden § 67/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderat funktionsprogram för förskolan i Vetlanda 
kommun med följande tillägg och ändringar: 

Joakim Öhman får uppdraget att göra följande tillägg i funktionsprogrammet på sid 22: 
”Företrädesvis ska stommen vara av trä”. 

”Ska” ersätts med ”bör” i första meningen under rubriken Entréer på sid 15. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 19 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) yrkar på följande tillägg: 

Under rubriken Övergripande tankar och materialval på sid 8, kompletteras det 2:a stycket 
med texten ”Trä ska alltid vägas in som ett alternativ vid val av material”. 

I övrigt tillstyrker han förslaget på funktionsprogram. 

Carina Bardh (M) yrkar på följande tillägg: 

”Ska” ersätts med ”bör” i första meningen under rubriken Entréer på sid 15. 

I övrigt tillstyrker hon förslaget på funktionsprogram tillsammans med Henrik Tvarnös 
tilläggsyrkande. 

Andreas Elamsson (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Monica Samuelsson (KD), 

med Henrik Tvarnös och Carina Bardhs tilläggsyrkanden. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2019/222 

Lennart Lööw (S) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker förslaget på funktionsprogram tillsammans 
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§ 20 

Fastighetsförsäljning - Rösaberg 12:1 - Fd Sjunnens förskola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastigheten Rösaberg 12:1 säljs till Mohammad al-Hindi, Vetlanda, till ett pris av 550 000 kr. 

Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastigheter. 

Ärendebeskrivning 
På Bergsvägen 18 i Sjunnen ligger fastigheten Rösaberg 12:1. Det är en större villa som inrymt 
en förskola. Verksamheten är utflyttad sedan en tid tillbaka och det har beslutats att 
fastigheten ska säljas. 

Fastigheten har legat ute hos mäklare för försäljning för bostadsändamål. Efter budgivning 
finns nu en överenskommelse med en köpare. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att sälja fastigheten Rösaberg 12:1 till 
Mohammad al-Hindi, Vetlanda, till ett pris av 550 000 kr. 

Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastigheter. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2019/58 
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§ 21 

Aktualitetsförklaring av Vetlanda kommuns Översiktsplan 
(2010) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vetlanda kommuns översiktsplan antagen 2010 är fortfarande aktuell. 

Planeringsmålen i översiktsplanen ska även fortsättningsvis vara vägledande för kommunens 
beslut om mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. 

Ärendebeskrivning 
Plan- och bygglagen (PBL) anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 

vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen fungerar således som ett samordningsinstrument för beslutsfattare 
inom kommunen såväl som att den förmedlar information till utomstående myndigheter och 
enskilda om kommunens principiella inställning i de frågor som behandlas i planen. Vidare 
utgör översiktsplanen en överenskommelse mellan stat och kommun, i synnerhet genom 
Länsstyrelsens bidrag vid framtagandet av planen samt Länsstyrelsens granskningsyttrande 
som utgör en del av översiktsplanen. Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod ta 
ställning till översiktsplanens aktualitet. Prövningen ska göras i förhållande till de krav som 
anges i 3 kap 5 § PBL. 

fortfarande är aktuella med hänsyn till nya förutsättningar sedan planen antogs. 
Aktualitetsprövningen är dock inte ett tillfälle att ändra översiktsplanens innehåll och 
ställningstaganden. 

Vetlanda kommuns översiktsplan utgörs av följande dokument: 
- Översiktsplan 2010 (antagen 2010) 
- Vindbruksplan (bilaga till ovanstående dokument) 
- Fördjupad översiktsplan Vetlanda tätort (antagen 1993) 
- Fördjupad översiktsplan Ekenässjön (antagen 2000) 
- Fördjupad översiktsplan för Vetlanda centrum (antagen 2014) 

2014 och i februari 2017. I tidigare beslut har fullmäktige angett att översiktsplanen i stora 
drag är aktuell och att planeringsmålen angivna i planen även fortsättningsvis ska vara 
vägledande för beslut om mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2019/248 

utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och 

Aktualitetsprövningen är ett ställningstagande av fullmäktige om översiktsplanens intentioner 

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen har beslutats under tidigare mandatperioder i oktober 
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§ 21 

delar av de mål och åtgärder som pekas ut i planen är genomförda och att styrande 
lagstiftning såsom PBL har ändrats sedan planen antogs. 

Med anledning av det arbete med ny vision, nya riktningar och mål som nyligen genomförts 
förstärks behovet av ny översiktsplan. I avvaktan på att en sådan arbetas fram är det lämpligt 
att Översiktsplan 2010 med tillhörande fördjupningar fortsätter att gälla som övergripande 
vägledning för frågor som rör mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommuns översiktsplan 
är aktuell. Planeringsmålen i översiktsplanen ska även fortsättningsvis vara vägledande för 
kommunens beslut om mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2019/248 

Samtidigt konstateras i tidigare beslut att arbetet med ny översiktsplan bör påbörjas, detta då 
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§ 22 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Förslag till fördjupad översiktsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas. 

Kommunstyrelsens beslut 
Grönstrukturplan antagen av kommunstyrelsen 2006-09-13, § 97, upphävs. 

Reservationer 

mot beslutet med följande motivering: 

Planförslaget anses inte tillräcklig beakta inkomna synpunkter som framförts vid föreslagen 

anser att synpunkterna borde beaktats i planförslaget. Den i planen föreslagna lokaliseringen 
av förskola i Bäckseda bedöms således inte vara lämplig då det föreslagits betydligt bättre 
lokaliseringar vilka först borde utredas. Vi tillstyrker den fördjupade översiktsplanen med 
undantag av föreslagen lokalisering av ny förskola i Mossgård, Melavägens förlängning, varför 
vi reserverar oss mot densamma. 

Affärsverksamheten försvagas och trycks ut från centrum. 

Ärendebeskrivning 

vattenanvändningen i centralorten samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Arbetet med planen har utgått från ett stort utredningsområde som innefattar 
Vetlanda tätort och dess omland. Den fördjupade översiktsplanen ska efter antagande vara 
vägledande för upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser, prövning av bygglov 
samt övriga beslut som rör mark- och vattenanvändningen. Planförslaget ger, tillsammans 

inklusive Bäckseda, ska utvecklas och identifierar sådana områden som bör avsättas för bland 
annat nya bostäder, verksamheter, service, handel och grönstruktur. 

Arbetet har letts av tekniska kontorets planavdelning som i arbetet har haft stöd av berörda 
kommunala förvaltningar och bolag. Information om arbetet har löpande delgetts 
kommunens styrgrupp för strategisk planering som har varit politisk ledningsgrupp. 

Processen för den fördjupade översiktsplanen delas in i tre skeden: samråd, utställning för 
granskning och antagande. Formellt samråd enligt plan- och bygglagens bestämmelser 
genomfördes under perioden 5 mars till 5 maj 2018. Inkomna synpunkter redovisas i 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2018/33 

Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF) och Mikael Loberg (SD) reserverar sig 

lokalisering av ny förskola i Bäckseda. Vi instämmer i redovisad skrivelse från Bäcksedabor och 

Gällande fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort antogs 1993 och är i stora delar utbyggd. 
En ny plan behöver därför arbetas fram för att ange inriktningen för den långsiktiga mark- och 

med redan antagen fördjupad översiktsplan för centrumområdet, vägledning för hur tätorten, 
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§ 22 

samrådsredogörelsen som utgör del av planhandlingarna. Därefter genomfördes utställning 
för granskning 7 oktober till 2 december 2019. 

Ett tjugotal synpunkter inkom under granskningsskedet. Resultatet av utställningen och 
kommunens ställningstagande till framförda synpunkter redovisas i ett särskilt utlåtande som 
sedermera utgör del av antagandehandlingarna för planen. Kommunfullmäktige beslutar i 
frågor som rör antagande och ändring av översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 10/18, § 128/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att förslag till fördjupad översiktsplan och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning antas. 

Yrkanden 

sin helhet samt föreslår att Grönstrukturplan antagen av kommunstyrelsen 2006-09-13, § 97, 
upphävs. 

Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Monica Samuelsson (KD) och Lennart Lööw (S) 
tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag med undantag av föreslagen lokalisering 
av ny förskola i Mossgård, Melavägens förlängning. 

Mikael Loberg (SD) tillstyrker Jan Johanssons förslag samt föreslår att texten gångfartsgator 
(sid 84, 2:a st) stryks från centrumplanen, men om ett införande sker måste ett särskilt 
fullmäktigebeslut fattas i frågan. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Mikael Lobergs förslag. 

Lars Brihall (VF) tillstyrker Jan Johanssons förslag samt Mikael Lobergs förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Johanssons förslag. 
Han finner att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2018/33 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag att den fördjupade översiktsplanen antas i 
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§ 22 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och Mikael Lobergs 
förslag. Han finner att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Mikael Lobergs förslag. 

Avslutningsvis ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Henrik Tvarnös 
förslag att den fördjupade översiktsplanen antas i sin helhet med tilläggsyrkandet att 
grönstrukturplan från 2006 upphävs. Han finner att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka 
Henrik Tvarnös förslag. 

Omröstningsresultat 
Omröstning 1 

Omröstning 2 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Ärendenr KLF 2018/33 

Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka arbetsutskottets förslag. 

Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka arbetsutskottets förslag. 
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