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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00

Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Lars Brihall (VF) och Ingemar Sturesson (KD)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson (§ 106-111), Christina Carlson,
Jan-Åke Johansson (§ 105-109), Mohamad Al-Hindi (§ 105-108),
Peter Lundgren (§ 105-109), Johanna Fransson (§ 105-109),
Joachim Winther (§ 105) och Hanne Norberg (§ 105-109).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Carina Bardh (M)

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 105-111

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Carina Bardh

Anslag av protokollet
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats.
Anslaget
Sista dag att överklaga
(laglighetsprövning)
Förvaringsplats för
protokollet

Just sign

Kommunkansliet
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Dnr 2018/KA0234

Bredbandspolicy
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till ny bredbandspolicy. Nu gällande bredbandsstrategi,
beslutad av kommunfullmäktige 2011-02-16, § 25, upphävs.
Ärendebeskrivning
Förslag till ny bredbandspolicy föreligger i bilaga.
Bakgrunden till det nya dokumentet är att det behöver harmoniseras mot den nya nationella
bredbandsstrategin. Bedömningen är att ca 80 % av kommunens befolkning i tätorterna är
anslutna till optofibernät. 100 % har fått erbjudande om anslutning före 2020. Boende i
glesbygden bedöms vara anslutna till ca 40 %. Marknadens aktörer kan i nuläget erbjuda
bredbandsuppkoppling med varierande kvalitet, beroende på teknik, till de flesta hushåll och
företag i kommunen. Målsättningen är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att
modern informationsteknik finns tillgänglig med bästa möjliga standard.
Statens målsättning är att minst 95 % av hushåll och arbetsplatser ska ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s år 2020. Kostnaderna för utbyggnad av optofibernät till mindre orter och ren
landsbygd bedöms vara förhållandevis stora och utbyggnaden i de glesast befolkade områdena
bedöms inte vara genomförbar utan stöd av offentlig finansiering. Ambitionsnivån i den statliga
medfinansieringen påverkar utbyggnadstakten.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att förslag till ny bredbandspolicy antas och att den nu gällande
bredbandsstrategin upphävs.
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Dnr 2017/KA0020

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 3, Vetlanda
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för Himlabackarna, etapp 3.
Ärendebeskrivning
Detaljplanen upprättas i syfte att möjliggöra för bostadsbebyggelse och förskola. Planen möjliggör
för ca 70 friliggande enbostadshus samt ca 50 bostäder i grupphusbebyggelse. Vidare är syftet att
säkerställa bevarandet av natur- och kulturvärden som återfinns inom området och bevaka och
utveckla friluftslivet genom tillskapandet av en våtmarkspark.
Planområdet omfattas till största delen av en del av fastigheten Norrby 3:1. Dessutom omfattas
en mindre del av Tångerda 1:1 samt två befintliga bostadsfastigheter med angöring från
Värnevägen, Norrby 3:9 och Norrby 3:10. Planområdet avgränsas i väster av Värnevägen och
bostadsfastigheterna Norrby 3:9 och Norrby 3:10, i norr av skogsmarker samt vägen mot Eckerda,
i öster av en mindre väg och i söder av Norrgårdens rekreationsområde och bostadsområdet
Himlabackarna etapp 2.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och bedömningen är att den inte medför
att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
Samråd har skett under tiden 5 mars t.o.m.11 april 2018. Inkomna synpunkter framgår i
samrådsredogörelse daterad 2018-06-11. Planförslaget har därefter varit utställt för granskning
under perioden 18 juni t.o.m. 8 juli 2018. Framförda synpunkter under granskningstiden är
sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2018-08-13. Planförslaget är reviderat 2018-0813 i enlighet med granskningsutlåtandet.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/17, § 26/18 och § 94/18.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att detaljplan för Himlabackarna etapp 3 antas.
Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker
Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2017/KA0337

Detaljplan för Mogärde 20:1, G:a vattenverket, Vetlanda
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för Mogärde 20:1, G:a vattenverket, Vetlanda.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av en central mötesplats för kommunens
unga. Detta genom att reglera markanvändningen till besöksanläggning och kontor i syfte att
etablera fritidsgård och skateanläggning, samt genom utökad byggrätt och reglering av placering
och utformning av ny bebyggelse. Planens syftar även till att värna kulturhistoriskt intressant
bebyggelse och säkerställa att hänsyn tas till denna vid om- och tillbyggnad. Vidare syftar planen
till bevarandet av parkmark inom området och att ett markområde avsätts för tekniska
anläggning.
Planområdet omfattar del av Sjukhusparken, där gamla vattenverket med tillhörande utrymmen
är belägna. Planområdet avgränsas av promenastråket längs Vetlandabäcken i söder,
Norra Esplanaden i öster samt en interngata i norr.
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte stå i konflikt med bestämmelserna i
miljöbalken.
Samråd har skett under tiden 5 mars t.o.m. 11 april 2018. Inkomna synpunkter framgår i
samrådsredogörelse daterad 2018-05-25. Planförslaget har därefter varit utställt för granskning
under tiden 18 juni t.o.m. 8 juli 2018. Framförda synpunkter under granskningstiden finns
sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2018-08-08.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 184/17, § 25/18 och § 95/18.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att detaljplan för Mogärde 20:1 G:a vattenverket, Vetlanda antas.
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker
Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2017/KA0406

Detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen,
Vetlanda.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen,
Vetlanda.
Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder, park och natur men även
säkerställa vattenområdet inom planområdet som är en del av Vetlandabäcken. Området är
beläget ca 1 km sydöst om Vetlanda centrum och gränsar i väster till Ringvägen och fastigheten
Kindbågen, i öster till fastigheten Killingen 1, 2 och Kitteln 1, 2 och i norr till Wilhelm Petris väg.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan då avsedd
markanvändning är bostad.
Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 11 juli t.o.m. 8 augusti 2018.
Framförda synpunkter under granskningstiden finns sammanställda i ett granskningsutlåtande
daterat 2018-08-09.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229/17 och § 35/18.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen
Vetlanda antas.
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker
Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2018/KA0235

Trafikstrategi för Vetlanda kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunkansliet och tekniska kontoret får uppdraget att i samarbete med övriga förvaltningar
upprätta förslag till Trafikstrategi för Vetlanda kommun.
Ärendebeskrivning
Trafikplaneringen i Vetlanda kommun styrs idag av ett flertal planeringsdokument som alla har
egna uppföljningsbara mål och åtgärder. Detta skapar svårigheter när det gäller möjligheten att få
en bra överblick över den kommunala trafikplaneringen. Det behövs således en strategi som
fungerar som ett paraply för de fristående dokumenten som samlar trafikfrågorna och skapar en
gemensam målbild över trafiksystemets utveckling.
Syftet med en strategi är:
1.

Utgöra en sammanhållande strategi och långsiktig målbild till år 2050 för hur trafiksystemen
ska utvecklas för att nå en samhällsutveckling i riktning mot kommunens uppsatta mål.

2.

Utgöra ett dokument som samlar trafikfrågorna, skapar en gemensam målbild över
trafiksystemets utveckling och tydliggör hur trafiksystemen påverkar andra intressen i
samhällsplaneringen.

Kommunens ledningsgrupp (KLG) beslutade redan i april 2018 att en trafikstrategi skulle tas fram.
Under hösten 2017 togs en projektplan fram som beskriver uppdraget, bakgrunden och mål. När
strategin är utarbetad ska den bli föremål för samråd och slutligen antas av kommunfullmäktige.
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Dnr 2018/KA0236

Förnyat borgensåtagande – Kommuninvest
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1.

Ingången borgensförbindelse av den 11 augusti 1998, i vilken Vetlanda kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser,
ska alltjämt gälla.

2.

Kommuninvest äger företräda Vetlanda kommun genom att företa samtliga nödvändiga
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i
förhållande till kommuninvest nuvarande och blivande borgenärer.

3.

Vetlanda kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Vetlanda kommun den
29 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för de
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt borgensförbindelsen, gäller alltjämt.

4.

Vetlanda kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vetlanda kommun den
29 juni 2011, vari Vetlanda kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, gäller alltjämt.

5.

Henrik Tvarnö och Andreas Eliasson utses att för kommunens räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har sedan lång tid åtagit sig ett solidariskt borgensansvar för Kommuninvest i
Sverige AB. Samtliga medlemskommuner har samma typ av borgensåttagande. Ett
borgensåttagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag åtagandet ingicks, alternativt
från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut i kommunfullmäktige. Det är nu dags
att förnya detta borgensåtagande. I samband med förnyandet förnyas också ett regressavtal där
det inbördes ansvaret mellan medlemmarna regleras.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår:
1.

Ingången borgensförbindelse av den 11 augusti 1998, i vilken Vetlanda kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser,
ska alltjämt gälla.

2.

Kommuninvest äger företräda Vetlanda kommun genom att företa samtliga nödvändiga
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i
förhållande till kommuninvest nuvarande och blivande borgenärer.
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3.

Vetlanda kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Vetlanda kommun den
29 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för de
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt borgensförbindelsen, gäller alltjämt.

4.

Vetlanda kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vetlanda kommun den
29 juni 2011, vari Vetlanda kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, gäller alltjämt.

5.

Henrik Tvarnö och Andreas Eliasson utses att för kommunens räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
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Dnr 2018/KA0237

Halvårsbokslut per den 30 juni 2018
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna halvårsbokslutet per den 30 juni 2018.
Ärendebeskrivning
Halvårsbokslut 2018 delges ledamöterna, bilaga.
Resultaträkning samt balansräkning presenteras. Resultaträkningen visar på ett resultat för
perioden på -2 600 000 kr exklusive semesterlöneskulden. Det beräknade årsresultatet uppgår till
-34 500 000 kr och det är den siffran som framförallt är oroande. Den totala budgetavvikelsen för
hela året, beräknad vid halvårsskiftet, uppgår till
-49 000 000 kr. Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 146 800 000 kr.
Kommunkoncernen summerar halvårsresultatet till -7 000 000 kr. Vetlanda kommun svarar för
-39 200 000 kr och Njudung Energi med +28 000 000 kr.
Måluppfyllelsen presenteras i korthet och det framgår att måluppfyllelsen är relativt god,
undantaget de finansiella målen.
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