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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45

Beslutande

Henrik Tvarnö (S), ordf. Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF),
Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M).

Ersättare

Ingemar Sturesson (KD)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson (§ 189), Jan-Åke Johansson (§ 182-186),
Hanna Levin (§ 182-186), Mohamad Al-Hindi (§ 182-186) och
Paula Claesson (§ 182).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Jan Johansson (VF)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 182-189

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Jan Johansson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Dnr 2017/KA0139

Folkhälsoråd
Arbetsutskottets beslut
Folkhälsosamordnare Paula Claesson får uppdraget att kartlägga och utvärdera nuläget i
Vetlanda kommun med avseende på våldbejakande extremism. Materialet ska utgöra
underlag för en kommande handlingsplan eller strategi mot våldsbejakande extremism.
Ärendebeskrivning
Hur kan vi arbeta med en lokal lägesbild och handlingsplan mot våldsbejakande
extremism? Paula Claesson från Höglandets räddningstjänstförbund definierar
begreppet och beskriver de tre former av våldsbejakande extremism som förekommer.
Den nationella samordnaren rekommenderar kommunerna att göra handlingsplaner. En
sådan inleds med en kartläggning av den lokala lägesbilden därefter utarbetas en
strategi som följs av en handlingsplan. Nässjö kommun har påbörjat detta arbete och är
klara med kartläggningen. Är det möjligt för Vetlanda och Nässjö kommuner att
samarbeta och följas åt i detta arbete?

Beslutet skickas till:
Paula Claesson

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 183

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

3 (9)

Dnr 2017/KA0336

Upphandling av arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP),
Vetlanda-översvämningskartering för Vetlandabäcken
Arbetsutskottets beslut
Tekniska kontoret får gå vidare med konsultupphandling av en översvämningskartering
för Vetlandabäcken.
Ärendebeskrivning
I arbetet med fördjupad översiktsplan samt möjliga exploateringar är det viktigt att få en
uppfattning om hur Vetlandabäcken kan tänkas svämma över vid extrema
väderförhållanden. Viktigt är också att utreda om det finns möjlighet till åtgärder i
bäcken och dess närhet för att undvika skador på kringliggande fastigheter både
befintliga och i framtida planer. Tekniska kontorets bedömning är att det inte finns
kompetens inom kommunen att utföra en sådan utredning. Efter anbudsförfarande kan
man konstatera att utredningen kommer kosta cirka 140 000 kronor. Vid
avtalstecknandet kommer ekonomiska avstämningspunkter att skrivas in för att ha
kontroll på slutsumman. Finansiering sker inom planavdelningens och gataparkavdelningens driftbudgetar.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att tekniska kontoret får gå vidare med konsultupphandling
avseende översvämningskartering för Vetlandabäcken.
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker Jan Johanssons förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret
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Dnr 2017/KA0337

Detaljplan för del av Mogärde 20:1, gamla vattenverket, Vetlanda
Arbetsutskottets beslut
Tekniska kontoret får uppdraget att genom utökat förfarande upprätta detaljplan för del
av Mogärde 20:1, gamla vattenverket. Detaljplanen syftar till att pröva
markanvändningen ”Besöksanläggning” i form av fritidsgård och skateanläggning.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har uttryckt intresse för att omlokalisera den kommunala
ungdomsgårdsverksamheten till lokaler belägna i det gamla vattenverket och tillhörande
utrymmen. Planerna omfattar en tillbyggnad för att länka samman befintlig bebyggelse.
Inflyttning är beräknad till höstterminens start 2018. I anslutning till ungdomsgården
önskar kultur- och fritidsnämnden även möjliggöra för etablering av skatepark. Det är en
fördel att verksamheten ligger i närheten av skolorna. Därmed kan fler barn och
ungdomar hitta till fritidsgården. Planområdet utgör cirka 0,7 ha och omfattar del av
sjukhusparken samt befintlig bebyggelse. Gällande detaljplan medger kvartersmark för
allmänt ändamål för delar av befintlig bebyggelse samt allmän platsmark för
parkändamål för andra delar av den befintliga bebyggelsen och resterande grönytor. Ny
detaljplan behöver tas fram för den planerade markanvändningen.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får uppdraget att genom utökat
förfarande upprätta detaljplan för del av Mogärde 20:1, gamla vattenverket.
Detaljplanen syftar till att pröva markanvändningen ”Besöksanläggning” i form av
fritidsgård och skateanläggning.
Jan Johansson (VF) , Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och Nils-Erik Olofsson (S)
tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret
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Dnr 2017/KA0338

Detaljplan för Vesslan 2 m fl. fastigheter, Vetlanda
Arbetsutskottets beslut
Tekniska kontoret får uppdraget att genom standardförfarande upprätta detaljplan för
Vesslan 2 m fl. fastigheter, Vetlanda.
Ärendebeskrivning
Vesslan Intressenter AB har visat intresse att bygga ett flerbostadshus inom fastigheten
Vesslan 2 och fastigheterna Vetlanda Mogärde 20:12 och 20:11. Markanvisning har
lämnats till bolaget som kommer att arbeta fram ett förslag på flerbostadsbebyggelse
inom området. Området omfattar cirka 1285 m² och avgränsas i norr av Storgatan, i
väster av Kullgatan och i söder av Bangårdsgatan. Kommunen upphävde gällande
detaljplan för området 1991 med syfte att avvakta nybyggnation inom området. För att
pröva lämpligheten för bostadsändamål behöver en detaljplan upprättas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får uppdraget att genom
standardförfarande upprätta detaljplan för Vesslan 2 m fl. fastigheter, Vetlanda.
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret
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Dnr 2017/KA0339

Planprogram för kv. Banken och Boken, Vetlanda
Arbetsutskottets beslut
Tekniska kontoret får uppdraget att upprätta planprogram för kvarteren Banken och
Boken, Vetlanda.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplaneprogram för kvarteren Banken och Boken i Vetlanda är att
hantera de huvudsakliga förutsättningarna och övergripande frågorna. Därefter utgör
programmet underlag för framtagandet av detaljplanen. Programmet ska ange riktlinjer
för bebyggelseutformningen och vilka frågor som bör fördjupas i det fortsatta planarbetet. Idag gäller en stadsplan fastställd 1965-02-02. Stora delar av stadsplanen har
inte genomförts. Ett planprogram ska skapa förutsättningar för en god levnads- och
boendemiljö i området och bereda vägen för en kommande detaljplan. Kvarteren
Banken och Boken ligger i centrala delar av Vetlanda. Programområdet avgränsas i norr
av Kyrkogatan, i väster av Stationsgatan, i söder av Storgatan och i öster av Stortorget.
Kopparslagargränd går genom kvarteret.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får uppdraget att upprätta planprogram
för kv. Banken och Boken, Vetlanda.
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Nils-Erik Olofsson (S) och Carina Bardh (M)
tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret
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Dnr 2017/KA0335

AB Vetlanda Industrilokalers förvärv av del av fastigheten Vetlanda
Trucken 5
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att AB Vetlanda Industrilokaler förvärvar del av
fastigheten Vetlanda Trucken 5, Vetlanda för en köpeskilling av ca 3,3 mnkr.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för AB Vetlanda Industrilokaler har förhandlat om ett förvärv av del av
fastigheten Vetlanda Trucken 5 i Vetlanda och ett preliminärt avtal har tecknats mellan
säljaren Pilkington Sverige och AB Vetlanda Industrilokaler. Köpeavtalet föreligger i
bilagan. Markköpet omfattar en yta av ca 19 000 m². Kvadratmeterpriset uppgår till 170
kronor, vilket medför en köpeskilling på ca 3,3 miljoner kronor. Exakt antal m² och
slutgiltigt totalpris fastställs vid en kommande lantmäteriförrättning. De tidpunkter som
anges under punkten 14 ”villkor” kommer att justeras i samband med att ett slutligt
avtal upprättas och påtecknas av köpare och säljare. Avtalet förutsätter för sin giltighet
att kommunfullmäktige i Vetlanda godkänner det.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunfullmäktige godkänner att AB Vetlanda
Industrilokaler förvärvar del av fastigheten Vetlanda Trucken 5, Vetlanda.
Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 188

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

8 (9)

Dnr 2017/KA0017

Inbjudningar
Arbetsutskottets beslut
Samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att
delta i utbildningen ”Hot och hat mot förtroendevalda”, den 22 november 2017 i
Vetlanda.
Samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har möjlighet att delta i
kommunstyrelsens analysdag den 1 november 2017 i Vetlanda.
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott har möjlighet att
delta i Länsstyrelsens möte avseende grön infrastruktur och friluftsliv den
21 november 2017 i Vetlanda.
Ärendebeskrivning
Följande inbjudningar och kallelser har inkommit:
Hot och hat mot förtroendevalda i Vetlanda den 22 november 2017.
Kommunstyrelsens analysdag den 1 november 2017 i Vetlanda.
Länsstyrelsens möte avseende grön infrastruktur och friluftsliv den 21 november 2017 i
Vetlanda.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Margareta Darell
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Dnr 2016/KA0303

Kommunvapnet
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Ingemar Sturesson (KD) har konstaterat att det på kommunens facebooksida
förekommer att kommunvapnet används i ”regnbågens färger” i samband med
arrangemang den 11 september i år. Han finner det märkligt eftersom det tidigare varit
väldigt noga hur vapnet används, av vem, med vilken färgsättning och i vilket
sammanhang. Finner det både olämpligt och felaktigt att förvanska vapnet på det sätt
som nu gjorts. Det är viktigt att alla håller sig till det beslut som fattats beträffande
användandet av vapnet, som dessutom är skyddat enligt heraldiska regler.

Beslutet skickas till:
Kultur-och fritidsförvaltningen
Kommunikationsenheten
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