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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 13.54 

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, Jan-Åke Johansson (§ 15-17), Alida Ottosson (§ 15-17) och 
Maria Isacsson. 

Utses att justera Dan Ljungström (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 15-22 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Dan Ljungström 

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 
2020-01-27 

Föredragningslista 
§ 15 Aktualitetsförklaring av Vetlanda kommuns 

Översiktsplan (2010) 
2019/248 

§ 16 Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 2018/33 

§ 17 Yttrande om förslag till ny översiktsplan för Växjö 
kommun 

2020/5 

§ 18 Yttrande över bildande av naturreservatet Djupaskuran 
Lillån inklusive skötselplan 

2020/4 

§ 19 Servicedeklaration om kontakt och bemötande 2020/6 

§ 20 Revisionsrapport - Granskning av efterlevnaden av 
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~ Vetlanda 

§ 15 

Aktualitetsförklaring av Vetlanda kommuns översiktsplan 
(2010) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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. 

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. 
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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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~ Vetlanda 

§ 15 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08. 

Beredningsbeslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107/19. 
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Samtidigt konstateras i tidigare beslut att arbetet med ny översiktsplan bör påbörjas, detta då 
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~ Vetlanda 

§ 16 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 

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

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till 
inlämnad skrivelse, bilaga. 

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 
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 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-16. 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort. 
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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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~ Vetlanda 

§ 16 

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

Yrkanden 
Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker att förslag till fördjupad 
översiktsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker att förslag till fördjupad översiktsplan och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning antas med undantag av föreslagen lokalisering av ny förskola i 
Mossgård, Melavägens förlängning. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag till beslut och Jan Johanssons förslag. 
Han finner att arbetsutskottet föreslår att fördjupad översiktsplan och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning antas. 

Omröstning begärs 

Ja-röst för förslaget att fördjupad översiktsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
antas. 

Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar arbetsutskottet tillstyrka upprättat förslag att 
fördjupad översiktsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas. 
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Vetlanda Framåtanda vill till protokollet få antecknat följande: 

Vetlanda Framåtanda anser att planförslaget icke tillräckligt beaktar inkomna 

synpunkter som framförts vid föreslagen lokalisering av ny förskola i Bäckseda. 

Vi instämmer i redovisad skrivelse från Bäcksedabor, och anser att 

synpunkterna borde beaktats i planförslaget. Den i planen föreslagna 

lokaliseringen av förskola i Bäckseda bedöms således icke vara lämplig då det 

föreslagits betydligt bättre lokaliseringar vilka först borde utredas. 

Vetlanda Framåtanda tillstyrker den Fördjupade Översiktsplanen med 

undantag av föreslagen lokalisering av ny förskola i Mossgård, Melavägens 

förlängning, varför vi reserverar oss mot densamma. 



  
  

 

   

    

    

    

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-27 
Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort § 16 

Omröstningslista 

Ledamöter Ja Nej 

S Henrik Tvarnö x 

M Carina Bardh x 

C Dan Ljungström x 

VF Jan Johansson x 

VF Lars Brihall x 



 
 

 

 

  
 

 

 
  

 

 
   

 

 
 

~ Vetlanda 

§ 17 

Yttrande om förslag till ny översiktsplan för Växjö kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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. 
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~ Vetlanda 

§ 17 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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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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~ Vetlanda 

§ 18 

Yttrande över bildande av naturreservatet Djupaskuran Lillån 
inklusive skötselplan 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras till Pär-Olof Högstedt på tekniska kontoret för ytterligare utredning 
om hur bildandet av naturreservatet Djupaskuran Lillån påverkar angränsande fastigheter. 

Representant från länsstyrelsen ska närvara när ärendet återkommer i arbetsutskottet. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig över förslag 
till beslut om bildande av naturreservatet Djupaskuran - Lillån, som omfattar delar av 
fastigheterna Övlandehult 1:3, 1:10, 2:9, Uvanäs 1:4, 2:4, Björkholm 3:11, 4:1, Vrånghult 1:3 
samt hela Övlandehult S:1 och Uvanäs S:1 i Vetlanda kommun. 

Syftet med naturreservatet Djupaskuran - Lillån är att: 

 bevara en naturskogsartad barrblandskog med kontinuitet av gran och tall på näringsrik 
berggrund 

 bevara biologisk mångfald, främst mykorrhizasvampar och kärlväxter, som är knutna till 

 bevara en ekologiskt funktionell kantzon mot vattendraget 
 bevara och vårda biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med lämpliga 

habitat för öring och andra vattenlevande organismer 
 inom ramen för bevarande av biologisk mångfald tillgodose behov av områden för 

friluftsliv 

Syftena ska i huvudsak nås genom att skogen lämnas till fri utveckling och intern dynamik 
samt att ungskogar och planteringar restaureras till naturskogsartad barrblandskog. 

Djupaskuran - Lillån ligger ungefär 6,5 km nordväst om Kvillsfors och utgörs till större del av 
grandominerad barrblandskog. Genom reservatet går en lång ravin där Lillån rinner i botten. 
Skogen i det planerade reservatet är i stora delar gammal och har mycket höga naturvärden. 
Växt- och djurlivet är rikt med många rödlistade och ovanliga arter, i synnerhet marksvampar 
där många för Småland mycket ovanliga arter förekommer. 

Vandringsleden Höglandsleden passerar igenom området som är ganska välbesökt. Leden är 
svårframkomlig här men den dramatiska terrängen och den rika floran lockar ändå besökare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-20. 
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~ Vetlanda 

§ 18 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet återremitteras till Pär-Olof Högstedt på tekniska 
kontoret för ytterligare utredning om hur bildandet av naturreservatet Djupaskuran Lillån 
påverkar angränsande fastigheter. Representant från länsstyrelsen ska närvara när ärendet 
återkommer i arbetsutskottet. 

Beslutet skickas till 
Pär-Olof Högstedt 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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~ Vetlanda 

§ 19 

Servicedeklaration om kontakt och bemötande 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-13. 

Bilaga 1 daterad 2019-11-25. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 20 

Revisionsrapport - Granskning av efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. 
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. 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

§ 21 Ärendenr KLF 2019/222 

Revidering av funktionsprogram för förskolan i Vetlanda 
kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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. 

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. 

Beredningsbeslut 
Barn- och utbildningsnämnden § 67/19. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker upprättat förslag till beslut men med förslaget att Joakim Öhman 
får uppdraget att göra följande tillägg i funktionsprogrammet, sid 22: ”Företrädesvis ska 
stommen vara av trä”. 

Carina Bardh (M) tillstyrker upprättat förslag till beslut men med den ändringen att ”ska” 
ersätts med ”bör” i första meningen under rubriken Entréer på sid 15. 

Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) och Dan Ljungström (C) tillstyrker upprättat förslag till 
beslut samt Henrik Tvarnös och Carina Bardhs förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 22 

Ombud vid förhandling med Tidnings och 
förpackningsinsamlingen 

Arbetsutskottets beslut 
Utse Carl Odelberg till ombud för Vetlanda kommun vid förhandling med Förpacknings och 
tidningsinsamlingen den 11 februari 2020. 

Ärendebeskrivning 
2020-02-11 skall förhandling hållas med Förpacknings och tidningsinsamlingen. Förberedande 
samråd har genomförts hösten 2019. Syftet med förhandlingen är att komma fram till en 

i Vetlanda kommun enligt förordningen om producentansvar där efter ändring bostadsnära 
insamling skall tillämpas. Vid mötet skall någon ha mandat att företräda Vetlanda kommun. 
Utse Carl Odelberg, affärsområdeschef att företräda Vetlanda kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-21. 

Beslutet skickas till 
Carl Odelberg 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Ärendenr KLF 2020/16 

överenskommelse om hur bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar skall hanteras 
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