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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.17 

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

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Monica Samuelsson (KD) kl. 13.20-14.17 § 139-149 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Elsa Petersson (praktikant), Gunnar Elmeke (§ 139) och 
Maria Isacsson. 

Utses att justera Lars Brihall 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 138-149 
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: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://13.20-14.17
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Föredragningslista 
§ 138 Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker 15-2020-00033 

§ 139 Information om Regionalt trafikförsörjningsprogram 
2021-2035 för Jönköpings län 

2020/79 

§ 140 Leader 2023-2027 2020/250 

§ 141 Tidigt samråd Lixerumskogen - Yttrande över bildande 
av naturreservatet Lixerumskogen 

2020/254 

§ 142 Nytt kvartersnamn 2020/157 

§ 143 Detaljplan för Rättvisan 11, Storgatan 64, Vetlanda 2020/248 

§ 144 Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 
Holsbybrunn, Vetlanda kommun 

2020/57 

§ 145 Föreläggande gällande underhåll och ventilation, 
Stocken 7 

2020/249 

§ 146 Redovisning av intern kontroll 2019 - barn- och 
utbildningsnämnden 

2020/243 

§ 147 Redovisning av intern kontroll 2019 - miljö -och 
byggnämnden 

2020/240 

§ 148 Protokoll från Vetlanda Bäckseda kommundelsråd 
2020-08-24 

2020/251 

§ 149 Information om utredning av samordningsförbunden i 
länet 

2020/247 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Ärendenr AlkT 15-2020-00033 

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker 

, Pizzeria Victoria i Vetlanda, återkallas då 

Pizzeria Victoria i Vetlanda har upphört och ny ägare bedriver verksamhet i lokalen. 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att serveringstillståndet för Toni Melek, , 
Pizzeria Victoria i Vetlanda, återkallas då det inte längre utnyttjas. 

3

 

 

~ Vetlanda 

-

-

§ 138 

Arbetsutskottets beslut 
Serveringstillståndet för Toni Melek, 
det inte längre utnyttjas. 

Ärendebeskrivning 

Serveringstillståndet ska därmed återkallas. 

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-08-13 

Yrkanden 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 

Just sign 



 

 
 

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

§ 139 Ärendenr KLF 2020/79 

Information om Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
för Jönköpings län 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som började gälla 
den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektiv-trafikmyndighet i varje län som 
ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva mål och inriktning för all regional 
kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns 
som till störst del består av vardagsresande. Detta eftersom dagens regioner inte alltid slutar 
vid länsgränsen utan kan bestå av större arbetsmarknadsregioner där människor dagligen 
pendlar över länsgränser. 

Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om det regionala trafikförsörjningsprogrammet inför 
informations- och samrådsmötet 23 september. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 140 

Leader 2023-2027 

Arbetsutskottets beslut 
Vetlanda kommun är intresserade av att ingå i Leader Linne Småland under nästa 
programperiod men för samtidigt dialog med Astrid Lindgrens hembygd som förberedelse 
inför vilka direktiv som kan komma om bildande av Leaderområden under nästa period. 

Ärendebeskrivning 
Leader Linne Småland har skickat ut förfrågan till medlemskommunerna om kommunen är 
intresserad av att ingå i Leaderområdet under nästa programperiod. Jordbruksverket har 
efterfrågat uppgift från respektive leaderområde om hur man ser på nästa period. 

Vetlanda kommun är idag medlemmar i Leader Linne Småland. Vi är nöjda med samarbetet 

förberedda på att direktiv inför bildande av nya områden kan leda till att det kan bli mer 
naturligt för Vetlanda kommun att ingå i annat område och har utifrån det en 
förutsättningslös dialog med Astrid Lindgrens hembygd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-10 

Beslutet skickas till 
Leader Linné Småland 
Alvesta kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
Växjö kommun 
Sävsjö kommun 
Värnamo kommun 
Älmhults kommun 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Ärendenr KLF 2020/250 

och har utifrån det ett intresse av medlemskap också i kommande period. Samtidigt vill vi vara 
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~ Vetlanda 

§ 141 

Tidigt samråd Lixerumskogen - Yttrande över bildande av 
naturreservatet Lixerumskogen 

Arbetsutskottets beslut 
Vetlanda kommun har inte något att erinra mot planerna med bildande av naturreservat 
Lixerumskogen inklusive skötselplan. 

Kommunen förutsätter att god dialog med markägare samt angränsande markägare sker i 
samband med bildande av naturreservat Lixerumskogen. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig i tidigt samråd över planerna 

och 3:3 i Vetlanda kommun. 

Syftet med naturreservatet är att: 

- Bevara biologisk mångfald i hällmarkstallskog knuten till äldre tallar 
-

gynna och bevara den mycket rika förekomsten av orkidén Knärot. 
-

biologisk mångfald. 

Lixerumskogen är beläget cirka 35 km nordöst om Vetlanda intill sjön Linden. Reservatet 
utgörs av barrblandskog och hällmarkstallskog, gamla tallar som är värdefulla för rovfåglar 
samt mycket rika förekomster av den rödlistade orkidén Knärot och flera andra rödlistade 
arter. De senvuxna och gamla träden, liggande och stående död ved och gammal tallskog 
bidrar till naturvärdet. Inom det planerade reservatet finns en registrerad nyckelbiotop på 

närliggande naturreservat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-16 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Ärendenr KLF 2020/254 

för bildande av naturreservatet Lixerumskogen, som omfattar del av fastigheterna Lixerum 3:2 

Säkerställa fortsatt kontinuitet och skoglig struktur i högbonitetsgranskogen och därmed 

Ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarande för 

3,2 ha. Området ligger inom den utpekade värdetrakten ”Sällevad” och har konnektivitet med 
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~ Vetlanda 

§ 141 

Yrkanden 
Dan Ljungström (C) föreslår att 2:a stycket i beslutsförslaget ändras till: 

Kommunen förutsätter att god dialog med markägare samt angränsande markägare sker i 
samband med bildande av naturreservat Lixerumskogen. 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M) och Lars Brihall (VF) tillstyrker 
Dan Ljungströms förslag 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Ärendenr KLF 2020/254 
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~ Vetlanda 

§ 142 

Nytt kvartersnamn 

Arbetsutskottets beslut 
Föreslaget kvartersnamn Luntlåset på det nya kvarteret bredvid Skyttemossen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
En ny fastighet ska bildas enligt detaljplan 625. Kvarteret behöver ett namn. Namnet har valts 
efter vapentema likt de kringliggande kvarteren. Namnet kan också kopplas ihop med 
kvarteret Engelbrekt öster om platsen, då luntlåset uppfanns på 1400-talet under Engelbrekts 
levnadsår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-26 

Beslutet skickas till 
Lantmäteriet 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Ärendenr KLF 2020/157 
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~ Vetlanda 

§ 143 

Detaljplan för Rättvisan 11, Storgatan 64, Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får uppdrag att genom standardförfarande upprätta detaljplan för 
Rättvisan 11, Storgatan 64, Vetlanda. 

Ärendebeskrivning 
O&A fastigheter i Vetlanda AB som är fastighetsägare till Rättvisan 11 har under våren 2020 
kommit in med en önskan om att få exploatera sin fastighet med ytterligare 
bostadsbebyggelse i form av lägenheter i 3 våningar. Den nuvarande detaljplanen innehåller 
sådana restriktioner att ytterligare byggnation omöjliggörs. 

i 3 våningar som uppskattningsvis ska innehålla ca 8 lägenheter. I samband med 
detaljplaneläggning behöver ett flertal frågor utredas för att säkerställa lämpligheten med 
hänsyn till bland annat bullernivåer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Ärendenr KLF 2020/248 

Den samlade bedömningen är att bostadsbebyggelse för Rättvisan 11 är lämpligt att pröva i en 
planprocess. Planarbetet har som målsättning att möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse 
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~ Vetlanda 

§ 144 

Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 Holsbybrunn, 
Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Samråd ska ske avseende detaljplan för Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 

Vetlanda kommun är inte markägare. 

Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att upprätta en detaljplan som möjliggör för tillbyggnad av ca 300 m² för 
Conform Collection AB:s verksamhet samt ändra användningsbestämmelse för fastigheterna 
anpassad till befintlig verksamhet och därmed tillgodose efterfrågan på utökad byggrätt för 
fastigheterna 1:28, 1:20 och 1:16. 

Området är beläget i centrala Holsbybrunn, intill Emån norr om Vetlandavägen. Planområdet 
avgränsas till fastigheterna Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16. I anslutning till planområdet ligger 
Emån, ett Natura 2000-område som är ett riksintresse och som omfattas av 4 kap. MB. 
Bebyggelsen består av en stor byggnad där montering av möbler sker samt en mindre 
byggnad, tidigare bostad, som i huvudsak innehåller kontor. 

redan befintlig infrastruktur skapar planen ingen större inverkan på omgivningen. 
Förändringen bedöms som positiv då den möjliggör för befintlig verksamhet att stanna kvar 
och utvecklas i Holsbybrunn. En utveckling av verksamheten kan bidra till ökade 
arbetstillfällen som gynnar Vetlanda kommuns näringsliv. 

Bedömningen är att genomförande av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i 
den betydelse som avses i plan- och bygglagen. Behov av någon miljökonsekvensbeskrivning 
föreligger således inte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Planbeskrivning 2020-03-30 
Plankarta 2020-08-27 
Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning 2020-03-37 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/20 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Ärendenr KLF 2020/57 

Planförslaget innebär inte en förändring av landskapsbilden i Holsbybrunn. Genom att utnyttja 
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~ Vetlanda 

§ 144 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Lars Brihall (VF) och 
Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Ärendenr KLF 2020/57 
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~ Vetlanda 

-----------------------------------

§ 145 

Föreläggande gällande underhåll och ventilation, Stocken 7 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

fastigheten Stocken 7. 

Ärendebeskrivning 

den 1 september 2020: 

-
3C, 3D och 3F. 

-
som inte besiktigats eller inte är godkända. 

Fastigheten Stocken 7, gamla tändsticksfabriken ”Stickan”, består av flera lokalytor som hyrs 
ut till föreningar och företag. Lokalerna är gamla och slitna och kräver nu ett stort underhåll. 
Det största problemet är ventilationen som är utdömd. Görs inga åtgärder eller visar på 
planerade åtgärder så kommer myndigheten att förbjuda användning av lokalerna redan 
under innevarande år. 

Att bara åtgärda ventilation och absolut nödvändigt underhåll i och på fastigheterna kommer 
kosta uppskattningsvis 10 000 tkr. Hyresintäkterna från företagen och föreningarna i 
Stocken 7 täcker inte längre de löpande kostnaderna. Hyran är satt efter den standard som 
lokalerna håller. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 44/20 
Tjänsteskrivelse 2020-08-10 
Tjänsteskrivelse, Svar angående förläggande av underhåll och ventilation på fastigheten 
Stocken 7 Dnr MB- 2019-871 
Miljö- och byggnämnden § 155/20 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunstyrelsen ger uppdraget till mark och 
exploateringschefen att sälja hela eller delar av fastigheten Stocken 7. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Ärendenr KLF 2020/249 

Kommunstyrelsen ger uppdraget till mark- och exploateringschefen att sälja hela eller delar av 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2020-06-30 att förelägga tekniska nämnden att senast 

Redovisa en åtgärdsplan för underhåll av byggnaderna med adress Fabriksgatan 3 BB, 

Redovisa en tidsatt handlingsplan för åtgärdande av fastighetens ventilationssystem 
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~ Vetlanda 

§ 146 

Redovisning av intern kontroll 2019 - barn- och 
utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättad redovisning av intern kontroll 2019 för barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2019 för barn- och utbildningsnämnden föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 35/20 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Ärendenr KLF 2020/243 
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~ Vetlanda 

§ 147 

Redovisning av intern kontroll 2019 - miljö -och byggnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättad redovisning av intern kontroll 2019 för miljö- och byggnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2019 för miljö- och byggnämnden föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden § 6/20 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Ärendenr KLF 2020/240 
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~ Vetlanda 

§ 148 

Protokoll från Vetlanda Bäckseda kommundelsråd 2020-08-24 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Vetlanda Bäckseda kommundelsråd 2020-08-24 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Kontaktcenter 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

Ärendenr KLF 2020/251 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

§ 149 Ärendenr KLF 2020/247 

Information om utredning av samordningsförbunden i länet 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Magnus Färjhage informerar om utredningen av samordningsförbunden i 
länet. 

De tre samordningsförbunden i Jönköpings län har funnits i sin nuvarande form sedan 2012. 
Det har förts diskussioner om samordningsförbundens organisation och arbetsformer och det 
har gjorts en översyn av förbunden i regionen. Översynens syfte har varit att belysa fördelar, 
nackdelar och konsekvenser utifrån tre huvudalternativ: 

- Alternativ 1: Organisation och arbetsformer är kvar som idag 
- Alternativ 2: Samordnad administration för de tre samordningsförbunden 
- Alternativ 3: Sammanslagning till ett länsförbund 

Argument för ett gemensamt förbund: 

- Kraftfullare aktör 
- Länssamordning och likartade arbetsformer 
- Effektiviserad administration 

Argument för att bibehålla tre förbund: 

- Lokal förankring av verksamheten 
- Tungrott arbete vid samverkan mellan 13 kommuner 
- Underorganisation måste ändå finnas 
- Samverkan mellan förbunden är att föredra framför att skapa en ny organisation 
- En förändring kräver stora insatser 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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