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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 13.36 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C) ej § 165, 
Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF). 

Tjänstgörande ersättare Martina Jansson (S) § 165 

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

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Maria Isacsson 

Utses att justera Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 164-168 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Jan Johansson 

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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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

Föredragningslista 
§ 164 Samrådssvar angående detaljplan ”Rimfrosten 1 m.fl., 

Räppe i Växjö kommun, Detaljplan för nytt sjukhus” 
2020/260 

§ 165 Åldersgrupp KomBack 2020/293 

§ 166 Revidering av reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden 

2020/286 

§ 167 Delårsbokslut 2020 för Höglandets 
räddningstjänstförbund 

2020/282 

§ 168 Prioriteringsdiskussion kommunstyrelsens egen budget 2020/168 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

        
      

  
       

 
            

           
       

             
 

                  
           

        
          
          

         
            

       

           
             
              

         

          
         

         
  

 
  

  
  

   
  

 

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

§ 164 Ärendenr KLF 2020/260 

Samrådssvar angående detaljplan ”Rimfrosten 1 m.fl. Räppe i 
Växjö kommun, Detaljplan för nytt sjukhus” 

Arbetsutskottets beslut 
Vetlanda kommun har inga synpunkter på planförslaget. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Plan- och bygglagen ska grannkommuner lämnas tillfälle att lämna synpunkter på 
detaljplaner som kan tänkas påverka kommunen. Växjö har skickat samrådsförslaget till 
detaljplan för samråd till Vetlanda kommun. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande 
verksamheter. 

Byggnation av ett sjukhuset på en ny plats i Växjö kräver att en del frågor måste lösas och 
säkerställas, som till exempel infrastruktur (angöring till framtida sjukhusområdet för alla 
trafikslag, utryckningsvägar för ambulans, räddningstjänst m.m.). Detaljplanen skapar 
förutsättningar för tågstopp i Räppe (tågstation, anslutande parkering, gångförbindelse mellan 
sjukhusområdet och tågstationen). Genom detaljplanen upphävs även berörda detaljplaner i 
området för korsningen riksväg 23-Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen för att möjliggöra 
byggnation av en trafikplats. Trafikplatsen ingår dock inte i detaljplanen utan kommer 
planläggas separat i en vägplan av Trafikverket. 

En helikopterflygplats planeras i anslutning till sjukhuset med uppskattningsvis cirka 200 
rörelser per år. Utifrån begränsningar av mark och svårighet att lösa in-ut flygningsvinklar 
planeras helikopterflygplatsen att byggas på taket i form av en helikopterplatta. Detta är mer 
tekniskt komplicerat men omlastningsmomentet undviks och viktiga minuter sparas. 

Planen handläggs med utökat förfarande. Planförslaget bedöms vara förenligt med 
översiktsplanens intentioner. Detaljplanens genomförande kan medföra risk för betydande 
miljöpåverkan och därmed har en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-16 
Plankarta 2020-09-11 
Planbeskrivning 2020-09-11 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Växjö kommun 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 165 

Åldersgrupp KomBack 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att KomBacks uppdrag riktas mot 
elever i åldrarna 16 – 25 år, från och med 2021-08-01. 

Deltar inte i beslutet 
Dan Ljungström (C) 

Ärendebeskrivning 
KomBack startade som ett projekt under socialtjänsten. Vid årsskiftet 2015 permanentades 
enheten (Kommunfullmäktige 2014-12-17 § 193) och togs över av barn- och 
utbildningsförvaltningen. I samband med det beslutades att verksamheten skulle riktas mot 
åldrarna 13–25 år och vända sig till de unga som riskerar att avbryta sina studier eller som 
avbrutit/avslutat studierna utan fullständiga betyg. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 74/20 
Tjänsteskrivelse 2020-08-25 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

Ärendenr KLF 2020/293 

4



 

     

      

    
        

 
           

           
             

   

            
 

 
     
    

~ Vetlanda 

§ 166 

Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa reviderat reglemente för kultur-och fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2020-04-22 § 31 beslutat att deltagande i 
sammanträde på distans får ske vid sammanträde i kommunfullmäktige, samtliga nämnder 

för respektive nämnd. 

I samband med ovanstående komplettering har även en övergripande granskning gjorts av 
reglementet. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden § 47/20. 
Kultur- och fritidsnämndens reglemente 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

Ärendenr KLF 2020/286 

och kommunstyrelsen om särskilda skäl föreligger. Föreskrift om detta ska finnas i reglemente 
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~ Vetlanda 

§ 167 

Delårsbokslut 2020 för Höglandets räddningstjänstförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslut per 2020-08-31 för Höglandets 
räddningstjänstförbund. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Räddningstjänstförbund har upprättat delårsbokslut per 2020-08-31. Detta har 

Förbundets resultat efter åtta månader är ett underskott som uppgår till -1,3 miljoner kronor. 
Helårsprognosen pekar på ett resultat som innebär ett underskott om -2 miljoner kronor för 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-19 
Höglandets räddningstjänstförbund § 30/20 
Delårsbokslut 2020 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

Ärendenr KLF 2020/282 

antagits av förbundets direktion och överlämnats till medlemskommunerna för godkännande. 

förbundet men man pekar samtidigt på den stora osäkerhet som råder på grund av COVID-19. 
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~ Vetlanda 

§ 168 

Prioriteringsdiskussion kommunstyrelsens egen budget 

Arbetsutskottets beslut 
Förslag på kommunstyrelsens detaljbudget 2021 ska överlämnas till partigrupperna för 
överläggning innan beslut kan fattas. 

Ärendebeskrivning 
Förutsättningarna inför arbetet med kommunstyrelsen detaljbudget 2021 redovisas. 
En diskussion förs runt det redovisade materialet. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att förslag på kommunstyrelsens detaljbudget 2021 ska 
överlämnas till partigrupperna för överläggning innan beslut kan fattas. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

Ärendenr KLF 2020/168 
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