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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 15.03 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), 
Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF). 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Martina Jansson (S) och Monica Samuelsson (KD) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson (§ 116-121), Gunnar Elmeke (§ 121), 
Laszlo Pállfy (§ 116-117), Jan-Åke Johansson (§ 116-123), Pär-Olof Högstedt 
(§ 116-123), Pierre Thorell (§ 116-117), Janne Kolehmainen (§ 116-123),
Joakim Öhman (§ 121), Maria Gromer (§ 116-121) och Maria Isacsson. 

Utses att justera Lars Brihall (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 116-125 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
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: 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

Föredragningslista 
§ 116 Personalstatistik från HR-kontoret 3 

§ 117 Tolkning av arvodesreglementet 4 

§ 118 Fastighetsförsäljning - Värmunderyd 1:72 5 

§ 119 Remiss rörande reviderad vägledning om buller från 6 
vindkraftverk 

§ 120 Detaljplan för Tomasängen 3 samt del av Tomasängen 2 7 
och del av Tomashöjden 1, Vetlanda 

förskola/kök om- och tillbyggnad” 
§ 121 Begäran om investeringsmedel för ”Björköby 8 - 9 

§ 122 Yttrande över förslag till  beslut om bildande av 10 
naturreservatet Karlstorps tallskog i Vetlanda kommun 

§ 123 Naturvårdsplan för Vetlanda kommun 11 

§ 124 Befolkningsprognos 2019-2022 med utblick mot 2030 12 

§ 125 Ärendehanteringen gällande Hubville 13 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

  

~ Vetlanda 

§ 116 

Personalstatistik från HR-kontoret 

Arbetsutskottets beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har i tidigare beslut beställt diverse personalstatistik från HR-kontoret att 
redovisas regelbundet till arbetsutskottet. Följande statistik föreligger i bilaga: 

 antal rehabiliteringsbevakningar per förvaltning 

 antal arbetsskador och tillbud per förvaltning 

 andel långtidsfriska 

 sjuklönekostnader och sjukfrånvaro 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

Ärendenr KLF 2019/266 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

§ 117 Ärendenr KLF 2018/186 

Tolkning av arvodesreglementet 

Arbetsutskottets beslut 
Förändrade inkomster gäller från månaden efter att aktuella uppgifter är lämnade till 
löneavdelningen. 

Ärendebeskrivning 
En förtroendevald har lämnat in förändrade inkomster som grund för sin förlorade 
arbetsförtjänst. I samband med detta begär den förtroendevalda att den förlorade 
arbetsinkomsten ska beräknas retroaktivt från det datum som den förtroendevaldes 
arbetsgivare och fackförening kom överens. 

Nuvarande arvodesreglemente behandlar inte denna fråga. Dock har förhållningssättet varit 
att förändringen sker när aktuella uppgifter lämnas in till löneavdelningen. Detta av flera 
anledningar. Det blir ett administrativt omfattande arbete att manuellt ändra uppgiften bakåt 
i tiden, men det blir också ett insitament att lämna sina nya uppgifter skyndsamt. Vetlanda 
kommun tillämpar samma förhållningssätt för sina anställa förutom i frågor som regleras i 
kollektivavtal.

 Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 118 

Fastighetsförsäljning - Värmunderyd 1:72 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal 
säljer fastigheten Vetlanda Värmunderyd 1:72, 3385 m2, till Midnight Beds of Sweden AB till 
ett pris av 846 250 kr. 

Ärendebeskrivning 
Midnight Beds of Sweden AB planerar att flytta sin verksamhet från Landsbro till Forngatan 
16, Ekenässjön, i AB Vetlanda Industrilokalers lokaler på fastigheten Värmunderyd 1:71. 
Midnight Beds of Sweden AB har kontaktat kommunen och önskar förvärva intilliggande 
industrimark för sin framtida utveckling. 

Priset är satt till 250 kr/m2 då marken till större delen är anlagd och hårdgjord med asfalt. 
Fastigheten säljs i befintligt skick, vilket innebär att köparen svarar för och bekostar övrig 
markberedning och de kostnader och avgifter som följer övertagandet. 

Köparen har också beretts tillfälle att undersöka fastigheten och enligt avtalet frånsäger sig 
alla eventuella anspråk mot kommunen. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun i 
enlighet med upprättat avtal säljer fastigheten Vetlanda Värmunderyd 1:72, 3385 m2, till 
Midnight Beds of Sweden AB till ett pris av 846 250 kr. 

Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

Ärendenr KLF 2019/257 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

§ 119 Ärendenr KLF 2019/254 

Remiss rörande reviderad vägledning om buller från 
vindkraftverk 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Naturvårdsverkets förslag rörande reviderad vägledning om buller från vindkraftverk tillstyrks. 

Ärendebeskrivning 
Naturvårdsverket har tidigare haft vägledning rörande vindkraftbuller i form av en rapport och 
på myndighetens hemsida. Då vindkraft är ett område i snabb utveckling har dessa bedömts 
vara delvis föråldrade. Frågor från tillsynsmyndigheter och allmänhet har också varit 
bidragande till att Naturvårdsverket sett ett behov av en uppdatering av vägledningen. 
Utvecklingen på området med bland annat allt större vindkraftverk har även väckt frågan om 
riktvärdet för vindkraft är på en väl avvägd nivå. 

Naturvårdsverket bedömer i förslaget till vägledning att 40 dBA ekvivalentnivå även fortsatt är 
ett väl avvägt riktvärde för vindkraftsbuller, i vissa områden gäller dock 35 dBA. De riktvärden 
som anges i förslag till reviderad vägledning skiljer sig inte från de nuvarande. Vägledningen 
innehåller dock mer utförligt bakgrundsmaterial och förklaringar samt tar också upp 
lågfrekvent ljud på ett tydligare sätt. Förslag rörande reviderad vägledning om buller från 
vindkraftverk föreligger i bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

§ 120 Ärendenr KLF 2019/56 

Detaljplan för Tomasängen 3 samt del av Tomasängen 2 och 
del av Tomashöjden 1, Vetlanda 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplan för Tomasängen 3 och del av Tomasängen 2 samt del av Tomashöjden 1 antas. 

Ärendebeskrivning 
Planens avsikt är att möjliggöra en expansion av Vetlandas näringsliv och tillgodose 
efterfrågan på mark för industriändamål. Området är beläget inom det tätortsnära 
industriområdet Tomashöjden. Angöring görs via Tomasbacken som ansluter till Östanåvägen. 
Längs med planområdets södra sida återfinns riksväg 47, Västerleden. 

Ett planförslag upprättat den 29 april 2019 har varit utställt för granskning fr.o.m. 8 maj t.o.m. 
29 maj 2019. Planförslaget har reviderats efter granskning avseende planbeskrivningens 
genomförandetid i relation till berörda byggrätter. Framförda synpunkter från granskningen är 
sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2019-07-03. Synpunkter från Trafikverket 
angående byggrättens avstånd till Västerleden har inte till fullo kunnat tillmötesgås. 

Beredningsbeslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/15 och § 23/19. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att detaljplan för Tomasängen 3 och del av Tomasängen 2 samt del 
av Tomashöjden 1 antas. 

Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) tillstyrker 
Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 121 

Begäran om investeringsmedel för ”Björköby förskola/kök om- 
och tillbyggnad” 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att ytterligare 11 mnkr får användas inom befintlig 
investeringsram för rubricerat projekt.

 Ärendebeskrivning 
Förskolan i Björköby hade till hösten 2017 behov av plats för ytterligare en avdelning. Barn-
och utbildningsnämnden fattade då beslut om att placera en förskolepaviljong i anslutning till 
förskolan. Efter förslag från tekniska kontoret genomfördes istället en alternativ lösning där 
lokalanpassningar gjordes i befintliga grundskolelokaler för att inrymma en del av förskolan 
där under 3-4 år. Genom detta erhölls en bättre och billigare lösning än paviljonger, samtidigt 
som det säkerställde en del av grundskolans långsiktiga behov av de lokalanpassningar som 
behövs för att klara det ökande elevantalet. 

förskolans lokalbehov behöver lösas i anslutning till befintliga förskolelokaler. Befintligt 
tillagningskök har stora brister i arbetsmiljön och ett stort renoveringsbehov, samtidigt som 
maxkapaciteten i antalet portioner inte räcker för det ökade antalet elever. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 69, avsattes 12 mnkr i investeringsplanen, 

Under utredning och projektering har det framkommit brister i befintliga lokaler och 
installationer som tidigare inte varit kända, samt att ytbehovet har ökat. På grund av 
ovanstående flaggade tekniska kontoret inför budgetarbetet 2019 att de avsatta 12 mnkr inte 
räcker och att det krävs minst 17 mnkr. 

Upphandlingen annonserades i maj och anbudsöppning skedde 2019-06-05. Uppskattad total 
projektkostnad efter inkomna anbud var 23 mnkr. Eftersom budgetmedel saknades avbröts 
upphandlingen 2019-06-10. 

En budgetnivå på 23 mnkr förutsätter att ny upphandling inte blir dyrare än vid tidigare 
avbruten upphandling. 

Behovet av en om- och tillbyggnad av skola/förskola/kök är nödvändig för att klara det behov 
som finns i Björköby. Byggnationen behöver stå färdig senast till höstterminen 2021, vilket 
kräver att en ny upphandling måste påbörjas omgående för att möjliggöra en byggstart i rätt 
tid. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

Ärendenr KLF 2019/267 

Under 2021 kommer skolans lokaler inte att räcka till för både förskola och grundskola varmed 

fördelat på 2017-2020, för att lösa behoven inom skola, förskola och tillagningskök i Björköby. 
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~ Vetlanda 

§ 121

 Yrkanden 

befintlig ram för rubricerat projekt. 

Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och Lars Brihall (VF) tillstyrker 
Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

Ärendenr KLF 2019/267 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att fullmäktige godkänner att 11 mnkr ytterligare får användas inom 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

§ 122 Ärendenr KLF 2019/236 

Yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet 
Karlstorps tallskog i Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun anser att: 

 naturreservatet bör angöras med parkeringsplats och informationsskylt från den södra 
skogsbilvägens vändplan istället för den norra. Detta på grund av att terrängen är mer 
lättframkomlig samt att det innebär att besökare till reservatet får närmare och lättare 
att uppleva naturreservatets värdekärna. 

 kommunen i övrigt inte har något att erinra mot förslaget över bildande av 
naturreservatet Karlstorps tallskog inklusive skötselplan. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig över förslag till beslut om 
bildande av naturreservatet Karlstorps tallskog, som omfattar del av fastigheterna Karlstorp 
2:1 och Karlstorp 4:1 i Vetlanda kommun, bilaga. 

Syftet med naturreservatet är att: 

 bevara ett sammanhängande område med senvuxen, brandpåverkad tallskog med hög 
ålder 

 bevara en mosaik av små sumpskogar och mossmarker med hög grad av naturlighet 

 bevara och främja goda livsmiljöer och en rik biologisk mångfald knuten till äldre, 
brandpåverkad tallskog 

 ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av 
naturvärdena 

Karlstorps tallskog är beläget cirka 1,5 kilometer öster om Karlstorps kyrka. Reservatet utgörs 
av en småkuperad, talldominerad barrskog med hög ålder och låg bonitet. De äldsta träden är 
ca 250 år gamla. De gamla träden i kombination med förekomsten av brandljud, hänglavar, 
död ved, tjocka lavmattor på berghällar, mossbevuxna stenblock och brandrefugiala 
sumpmarker med äldre granskog och myrtallar m.m. bidrar till områdets naturvärden. 

Området berör två fastigheter. Markägarna är positiva till att området skyddas som 
naturreservat. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) och Dan Ljungström (C) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

§ 123 Ärendenr KLF 2019/91 

Naturvårdsplan för Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås anta framtagen naturvårdsplan för Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till naturvårdsplan för Vetlanda kommun föreligger i bilaga. 
Naturvårdsplanen utgör ett samlat dokument över områden med höga naturvärden i Vetlanda 
kommun och anger kommunens ambitioner och strategier för hur värdefull natur och den 
biologiska mångfalden ska bevaras i kommunen. 

Syftet med planen är bland annat följande: 

1. fungera som underlag för fysisk planering 
2. användas för information om värdefull natur till kommuninvånare, turister, markägare 

och skolor 
3. ligga till grund för ställningstaganden i natur- och miljöfrågor 
4. öka förståelsen för naturvårdsfrågor 
5. vara vägledande för kommunen fortsatta naturvårdsarbete 

Naturvårdsplanen är ett sektorsunderlag för kommunens översiktsplanering och lyfter fram 
naturvårdens intressen. Avvägningar mot andra intressen har inte gjorts utan görs i senare 
planskeden så som översiktsplaner och detaljplaner. Planen innebär inte några förändringar 
av redan gällande planer och program. 

Beredningsbeslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/19. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunfullmäktige föreslås anta framtagen naturvårdsplan för 
Vetlanda kommun. 

Carina Bardh (M) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 124 

Befolkningsprognos 2019-2022 med utblick mot 2030 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna: 

 Framtaget prognosförslag med att ett årligt positivt flyttningsnetto antas ligga på 50 
personer för perioden 2019-2030 som medför att kommunens folkmängd uppgår till 
27 722 personer år 2022 och i en utblick till 28 046 personer till år 2030. 

 Förutsättningarna i den särskilda målprognosen som utgår från kommunfullmäktiges mål 
om att det finns 30 000 invånare år 2030. 

Ärendebeskrivning 
Befolkningsprognosen med utblicken mot 2030 för Vetlanda kommun innebär att 
folkmängden under denna period 2019-2030 ökar med 543 personer från 27 504 år 2018 till 
28 046 år 2030. Under den motsvarande historiska befolkningsutvecklingen mellan år 2006 – 
2018 ökade befolkningen från 26 380 invånare till 27 504 år 2018. Det motsvarade då en 
folkökning med 1 124 personer. 

Prognosen för perioden 2018-2022 innebär följande: 

 Folkmängden ökar med 218 personer från 27 504 till 27 722 
 Antalet barn i åldern 0-5 år ökar med 24 
 Antalet barn i grundskoleåldern, 6-15 år, ökar med 231 
 Åldersgruppen 16-18 år, det vill säga ungdomar i gymnasieåldern, minskar något i antal 

med 9 
 Invånarantalet i förvärvsarbetande åldrar, 19-64 år, minskar med 202 
 Antalet yngre pensionärer, 65 – 79 år, ökar med 19 
 De äldre pensionärerna, 80 år och äldre, ökar i antal med 155 

Prognosen bygger på den faktiska folkmängden 2018-12-31, antaganden om fruktsamhet och 
dödsrisker samt ett antagande om ett flyttnetto på plus 50 per år (inflyttning minus 
utflyttning). Befolkningsprognos 2019-2022 med en utblick mot 2030 föreligger i bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

Ärendenr KLF 2019/251 
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~ Vetlanda 

§ 125 

Ärendehanteringen gällande Hubville 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avslå Jan Johanssons yrkande. 

Reservationer 
Lars Brihall (VF) och Jan Johansson (VF). 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har blivit uttagen som pilotkommun för Sveriges första Hubville, ett 
stadsutvecklingsprojekt där man vill visa hur ett hållbart samhälle kan se ut i verkligheten. 

har sökts via Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet tillsammans med Chalmers, Södertörns 
högskola, Reflex arkitekter, RISE hållbara städer och samhällen och SIS, Svenska institutet för 
standarder samt Vetlanda kommun. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) yrkar att Vetlanda kommun ej fortsätter överläggningarna med Hubville 
förrän det finns ett demokratiskt fattat beslut i ks/kf om att deltaga i projektet. 

Henrik Tvarnö (S) yrkar avslag på Jan Johanssons yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Jan Johanssons yrkande och Henrik Tvarnös 
avslagsyrkande. 
Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Henrik Tvarnös avslagsyrkande. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för Henrik Tvarnös avslagsyrkande. 
Nej-röst för Jan Johanssons yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen avslå Jan Johanssons yrkande. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Ärendenr KLF 2019/263 

Hubville finansieras av grundare och innovationslån från ALMI Företagspartner. Projektpengar 
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