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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

1Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.30 

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 (§ 38-41), P-O Högstedt (§ 38-41), 
Maria Gromer (§ 37-38), Elin Bexell (§ 37-38), Fanny Flemström (§ 37-38), 
Morgan Miledal (§ 37-38), Emma Isaksson (§ 38-41), Isak Wirling (§ 38-41) 
och Maria Isacsson. 

Utses att justera Lars Brihall (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 37-47 
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 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Föredragningslista 
§ 37 Reviderad Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 2020/65 

§ 38 Information om projektet ”Ett gott liv utan gränser” 2020/75 

§ 39 Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 2020/57 

§ 40 Detaljplan för del av Föreda 5:8, Skärpet, Vetlanda 2020/60 

§ 41 Detaljplan för gång- och cykelbana på Stålvägen, 2020/61 
Brogård 6:1, 6:3, 6:4 och kv Listen 

§ 42 Protokoll från Nye kommundelsråd 2020-02-06 2020/63 

§ 43 Protokoll Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2020/56 
2020-02-03 

§ 44 Protokoll Björkö kommundelsråd 2019-09-30 2020/68 

§ 45 Kommuninvest Föreningsstämma 2020 2020/77 

§ 46 Hedersplats Vetlanda 2020 2020/50 

§ 47 Hantering av utbildningar, kurser och konferenser 2020/85 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  
 

 
   

 

 
 

~ Vetlanda 

§ 37 

Reviderad Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta anta reviderad Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 
som styrdokument för folkhälsoarbetet för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. 

Ärendebeskrivning 
15 september 2015 § 139, antog kommunfullmäktige Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 

behöver nu revideras. Förslag på reviderad Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun föreligger i 
bilaga. 

Folkhälsopolicyn är ett vägledande tvärpolitiskt styrdokument för kommunfullmäktige, 
samtliga nämnder, förvaltningar och bolag samt Höglandets räddningstjänstförbund. Syftet 
med policyn är att skapa en tydlig riktning för folkhälsoarbetet i Vetlanda kommun. Policyn är 
styrande för de hälsofrämjande och förebyggande insatser som kräver samordning av flera 
olika verksamheter, som görs utöver verksamheternas kärnuppdrag och som kan fordra 
gemensam finansiering. Målet är att skapa en god och jämlik hälsa hos hela befolkningen i 
Vetlanda kommun. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunfullmäktige föreslås besluta anta reviderad 
Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun som styrdokument för folkhälsoarbetet för samtliga 
nämnder, förvaltningar och bolag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Ärendenr KLF 2020/65 

som styrdokument för folkhälsoarbetet för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Policyn 

3



 

 

~ Vetlanda 

§ 38 

Information om projektet ”Ett gott liv utan gränser” 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

gränser” och uppger bland annat följande: 

Leader Linné som startades i september 2019 och pågår under ett år. Förstudien drivs 

Braås, Lammhult, Rörvik, Stockaryd, Myresjö, Landsbro och Ramkvilla. 

Målet är att förstudien ska leda till: 

 Kunskaper för att marknadsföra landsbygden. 
 Visa på möjligheten till både boende, arbete och samhällsservice. 
 Utvecklingsmodell som går att genomföra i andra bygder. 
 Eventuellt använda resultaten i förstudien till en ansökan om att genomföra ett större 

utvecklingsprojekt. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Ärendenr KLF 2020/75 

Elin Bexell och Fanny Flemström från Kompetenscenter presenterar projektet ”Ett gott liv utan 

Projektet ”Ett gott liv utan gränser” är en förstudie till ett landsbygdsprojekt inom ramarna för 

gemensamt med Växjö och Sävsjö kommuner och riktar sig till det geografiska området mellan 
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~ Vetlanda 

§ 39 

Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 

Arbetsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får uppdraget att genom standardförfarande upprätta detaljplan för 
Huskvarn 1:25, 1:20 och 1:16. 

Ärendebeskrivning 
Planförslaget omfattar fastigheterna Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 som ägs av 
Conform Collection AB i Holsbybrunn. På planområdet finns en kontorsbyggnad samt en 

att anpassa användningsändamålet till markanvändningen med utökad byggrätt. 

Området angränsar i norr till Emån som rinner genom Holsbybrunn. Omkring det föreslagna 
planområdet ligger bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus. Det föreslagna planområdet 
består till största del av hårdgjorda ytor i form av parkeringsplatser och lastzoner samt av en 
lagerlokal och en kontorsbyggnad. Området sluttar ner mot Emån. Området är inte utpekat i 
översiktsplanen som utvecklingsområde och markanvändningen är satt till bostadsändamål. 
Den gamla detaljplanen tillåter att hantverk får uppföras inom markanvändningen bostad. 
Syftet med en ny detaljplan blir att precisera användningsändamålets definition. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får uppdraget att genom standardförfarande 
upprätta detaljplan för Huskvarn 1:25, 1:20 och 1:16. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Ärendenr KLF 2020/57 

större lagerlokal där montering av produkter sker. Företaget har tidigare fått godkänd dispens 
från kommunen att få bygga ut sin lokal och nu finns det sedan en tid tillbaka önskemål om att  
få bygga ut lagerlokalen ytterligare. Kommunen ser ett behov att upprätta en ny detaljplan för 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

§ 40 Ärendenr KLF 2020/60 

Detaljplan för del av Föreda 5:8, Skärpet, Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får uppdraget att genom standardförfarande upprätta detaljplan för del av 
Föreda 5:8, Skärpet, Vetlanda. 

Ärendebeskrivning 
Området omfattas inte idag av en befintlig detaljplan, varvid det föreligger behov att upprätta 
en sådan, då området sen tidigare är utpekat som verksamhetsområde i både översiktsplan 
och fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort. Området ägs av kommunen. Nuvarande 
funktion består av motorsport (Enduro; terrängkörning med motorcykel) och en 
transformatorstation. Området består till större delen av blandbarrskog och har inga särskilda 
naturvärden. Lokaliseringen vid den större vägen kan göra området attraktivt för 
verksamheter med särskilt behov av exponering. 

Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och tillhörande 
granskningsyttrande från länsstyrelsen. Förslaget är även förenligt med fördjupad 
översiktsplan över Vetlanda tätort. Detaljplaneförslaget anses inte heller vara av betydande 
intresse för allmänheten och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan om 
förslagna åtgärder genomförs, exempelvis säkerställandet av anslutningar av till väg 31 för 
eventuella transporter med farligt gods. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får uppdraget att upprätta detaljplan för del av 
Föreda 5:8, Skärpet, Vetlanda. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

§ 41 Ärendenr KLF 2020/61 

Detaljplan för gång- och cykelbana på Stålvägen, Brogård 6:1, 
6:3, 6:4 och kv Listen 

Arbetsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får uppdraget att genom standardförfarande upprätta detaljplan för gång- 
och cykelbana på Stålvägen, Brogård 6:1, 6:3, 6:4 och kv Listen. 

Ärendebeskrivning 
Idag omfattas planområdet av en befintlig detaljplan. När planen senast reviderades 1981 var 
tanken att området som ska ianspråktagas för gång- och cykelväg skulle agera som barriär 
mellan väg och industrifastigheterna. Detta medförde även att fastigheterna som löper längs 
med Stålgatans norra sida når intill gatugränsen. Idag är detta ett hinder i att anlägga den 
önskade gång- och cykelbanan eftersom det inte tillåter den expansion på cirka en meter för 
användningsändamålet gata som är nödvändig för att både säkerställa vägbanans bredd för 
lastbilstrafik samt gång- och cykelbanans bredd. 

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och tillhörande granskningsyttrande från 
länsstyrelsen. Förslaget är även förenligt med fördjupad översiktsplan över Vetlanda tätort. 
När det gäller ett eventuellt betydande intresse för allmänheten har bedömningen gjorts att 
ett sådant intresse ej föreligger. Ett flertal industrifastigheter påverkas av förslaget, men 
eftersom det endast rör sig om cirka en meter längs med Stålvägen på i stort sätt obebyggd 
mark, lär inte fastigheternas verksamheter påverkas nämnvärt. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får uppdraget att genom standardförfarande 
upprätta detaljplan för gång- och cykelbana på Stålvägen, Brogård 6:1, 6:3, 6:4 och kv Listen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 42 

Protokoll från Nye kommundelsråd 2020-02-06 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Nye kommundelsråd 2020-02-06 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Tekniska kontoret 
Njudung Energi 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Ärendenr KLF 2020/63 

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

§ 43 

Protokoll Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2020-02-03 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2020-02-03 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Kf-presidiet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Ärendenr KLF 2020/56 

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

§ 44 

Protokoll Björkö kommundelsråd 2019-09-30 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Björkö kommundelsråd 2019-09-30 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Ärendenr KLF 2020/68 

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

§ 45 

Föreningsstämma med Kommuninvest 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Carina Bardh (M) deltar vid föreningsstämma med Kommuninvest som Vetlanda kommuns 
ombud. 

Henrik Tvarnö (S) deltar vid föreningsstämma med Kommuninvest som övrig deltagare. 

Ärendebeskrivning 
Inbjudan till föreningsstämma med Kommuninvest har inkommit och föreligger i bilaga. 
Föreningsstämman ska äga rum i Göteborg den 16 april 2020. 

Beslutet skickas till 
Carina Bardh 
Henrik Tvarnö 
Kommuninvest 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Ärendenr KLF 2020/77 
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~ Vetlanda 

§ 46 

Hedersplats Vetlanda 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Gunilla Nordberg tilldelas utmärkelsen Hedersplats Vetlanda 2020 med följande motivering: 

”Genom förtjänstfulla insatser med att berätta historien om människor och byggnader i 
kommunen låter hon Vetlandaborna återuppleva historiens vingslag.” 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse mottagare av utmärkelsen 
”Hedersplats Vetlanda”. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Gunilla Nordberg tilldelas utmärkelsen Hedersplats Vetlanda 
2020 med följande motivering: 

”Genom förtjänstfulla insatser med att berätta historien om människor och byggnader i 
kommunen låter hon Vetlandaborna återuppleva historiens vingslag.” 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Ärendenr KLF 2020/50 
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~ Vetlanda 

§ 47 

Hantering av utbildningar, kurser och konferenser 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Det inkommer ett flertal inbjudningar till olika utbildningar, kurser och konferenser. Är en 
ledamot intresserad av att delta i en sådan, så bör detta anmälas i så god tid till 
kommunstyrelsens ordförande att det kan tas beslut i arbetsutskottet innan anmälningstiden 
gått ut. Finns inte den tiden kan ordföranden fatta ett ordförandebeslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Ärendenr KLF 2020/85 
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