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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-21.30
Sammanträdet ajourneras 20.45-21.00.

Beslutande

Gisela Brumme (S), Lola Frödeberg (VF), Tommy Bohman (S), Jan Johansson
(VF), Agneta Lindberg (S), Stig-Göran Fransson (C), Ingemar Sturesson (KD),
Lennart Lööw (S), Carina Bardh (M), Magnus Olofsgård (FP), Conny Axelsson (S),
Björn Fälth (SD), Monica Samuelsson (KD), Nils-Erik Olofsson (S), Ritva
Hermanson (MP), Lena Hållinder Berglund (S), Börje Wilsborn (C), Carl-Axel
Bengtsson (M), Percy Karlsson (S), Ejlon Johansson (FP), Margonia Påhlsson
(VF), Johanna Haraldsson (S), Kjell Sandahl (M), Carina G Hördegård (C), Arne
Ahlgren (S), Anker Iskov Christensen (SD), Niklas Hugosson (VF), Jan-Erik
Josefsson (KD), Dan Ljungström (C), Anita Fagerholm (V), Kjell Åke Nottemark
(M), Nisse Norén (S), Lars-Olof Reinfeldt (MP), Ingvar Andersson (C), Henrik
Tvarnö (S) och Björn Rydén (M).

Tjänstgörande
ersättare

Anders Bengtsson (M) för Klas Håkanson (M)
Kristian Andersson (VF) för Inge Bengtsson (VF)
Alf Tagesson (C) för Helena Stålhammar (C)
Anders Adolfsson (M) för Michael Petersson (M)
Göran Svensson (V) för Carina Strömbäck (V)
Bengt Jonzon (S) för Annika Nicklasson (S)
Claes-Göran Nyrén (FP) för Ola Axeland (FP)
Sven-Olov Karlsson (VF) för Patrik Karlsson (VF)

Övriga deltagare

Rolf Forsén (S), Lena Furuskog (M), Andreas Granlöf (S),
Sören Hermanson (MP), Sven-Eric Lilliequist (FP), Andreas Eliasson (§ 104),
Martin Karlsson (§ 108), Magnus Färjhage och Kristina Odelberg

Utses att justera

Conny Axelsson och Jan Johansson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2014-06-25

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 101-108

Kristina Odelberg
Ordförande

Björn Rydén
Justerare

Conny Axelsson

Just sign

Utdragsbestyrkan

Jan Johansson
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-06-18

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-06-26

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

2014-07-18
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Musik
I samband med dagens sammanträde spelar Filip Karlsson trumpet. Även hans lärare
Lennart Nilsson medverkar och båda representerar den kommunala musikskolan.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 101

Delgivningar
Lagakraftbevis daterat 25 mars 2014 avseende detaljplan för Holm 1:3, 1:6 och 1:10,
Korsberga
Dnr 2012/KA0136
Lagakraftbevis daterat 14 april 2014 avseende detaljplan för del av Broby 9:132 m.fl.,
Panelvägen, Landsbro
Dnr 2013/KA0150
Lagakraftbevis daterat 13 maj 2014 avseende detaljplan för del av Norrby 3:1, vid
Trädan, Vetlanda
Dnr 2013/KA0390
Lagakraftbevis daterat 13 maj 2014 avseende detaljplan för del av Björkö 2:89, Björköby
Dnr 2013/KA0304
Lagakraftbevis daterat 13 maj 2014 avseende detaljplan för Myresjö 2:160, Myresjö
Dnr 2013/KA0298
Lagakraftbevis daterat 25 maj 2012 avseende detaljplan för del av Skönberga 1:6 m.fl.,
Skirö
Dnr 2011/KA0289
Lagakraftbevis daterat 11 februari 2011 avseende detaljplan för Stocken 14 m.fl. PC
Stickan
Dnr 2009/KA0258
Lagakraftbevis daterat 7 juni 2011 avseende detaljplan för del av Balder 8, Vetlanda
Dnr 2010/KA0323

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0317

Svar på motion om förbättrad säkerhet för skolbarn på landsbygden
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Den 10 september 2013 lämnade Sven-Olov Karlsson (VF) och Patrik Karlsson (VF) in en
motion om förbättrad säkerhet för skolbarn på landsbygden med förslag att barn- och
utbildningsförvaltningen tillsammans med föräldrar till barn som berörs av
säkerhetsbrister och ogynnsamma villkor i övrigt undersöker och på lämpligt sätt
åtgärdar påtalade bister.
Motionen remitterades till tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden för
yttrande. Yttranden har kommit in och föreligger i bilaga.
Barn- och utbildningsnämnden uppger att man just avslutat en upphandling av ett
administrativt system för att planera logistiken för skolskjutsarna. Det innebär att man
identifierar samtliga drygt 600 hållplatser via koordinater. Förutsättningar finns därmed
att tillmötesgå intentionerna i motionen.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionen. När det gäller fysiska åtgärder vid
hållplatserna får frågan återkomma för ställningstagande om ambitionsnivå och
finansiering.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden, § 49/14.
Barn- och utbildningsnämnden, § 105/13.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen bifalls.
Yrkanden
Anita Fagerholm (V) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
Sven-Olov Karlsson
Patrik Karlsson
tekniska nämnden
barn- och utbildningsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0162

Svar på motion om att utreda det verkliga läget när det gäller
mobiltäckningen i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
Den beräknade totalkostnaden, ca 50 tkr, finansieras genom anslaget för
landsbygdsutveckling.
Mätningen genomförs i samarbete med andra kommuner i området om sådana
möjligheter uppkommer.
Ärendebeskrivning
Den 23 april 2013 lämnade Dan Ljungström (C) och Gunilla Hjelm (C) in en motion om att
utreda det verkliga läget när det gäller mobiltäckningen i kommunen och med förslaget
att fullmäktige beslutar att en undersökning ska genomföras i samarbete med
renhållningsentreprenören på samma sätt som gjorts i Kronobergs län. Informationen
ska sedan kunna användas i arbetet med att åstadkomma bättre täckning i hela
kommunen.
Motionen remitterades till IT-strateg Thomas Sandh och Vetab för yttrande. Yttranden
har kommit in och föreligger i bilagor.
IT-strategen redovisar ett antal faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid en eventuell
utredning. Viktigt är också att utredningen täcker hela dygnet, veckans alla dagar och
helst olika delar av året. Hemtjänsten i kommunen är i behov av att säkra upp
mobiltäckningen.
Vetab har kontrollerat med sin renhållningsentreprenör som är villig att ställa upp på
den undersökning som föreslås.
Det har framkommit att det eventuellt finns ett intresse av att genomföra undersökning
på länsnivå. Om hela länet eller några kommuner är intresserade av ett samarbete är
det en fördel att göra mätningen i det sammanhanget eftersom det ger bättre möjlighet
att påverka marknadsaktörerna utifrån resultatet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från IT-strateg Thomas Sandh 2013-07-30.
Skrivelse från Vetab 2014-02-06.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0162

Kommunstyrelsens förslag
Motionen bifalls.
Den beräknade totalkostnaden, ca 50 tkr, finansieras genom anslaget för
landsbygdsutveckling.
Mätningen genomförs i samarbete med andra kommuner i området om sådana
möjligheter uppkommer.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
Dan Ljungström
Gunilla Hjelm
IT-strategen
Vetab
Utvecklingsstrategen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0233

Mål och budget 2015-2017 samt vision och investeringsplan
2015-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Med anledning av budgetberedningens förslag till Mål och budget 2015-2017 inklusive
vision samt investeringsplan 2015-2019 beslutar kommunfullmäktige godkänna följande:
1

Budetberedningens förslag avseende mål och vision.

2

Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2015 enligt bilagt förslag,
externa nettokostnader 1 287 263 tkr.

3

Budgetramarna justeras efter att lönerevision avseende 2014 respektive 2015 är
klar.

4

Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2015 till 21,51 %.

5

Låneram 50 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.

6

Investeringsbudget 2015-2019 enligt bilagd sammanställning.
Under 2015 uppgår investeringsvolymen till 82 830 tkr.
När det gäller investeringar i grundskolefastigheter ska dessa genomföras i den
ordning som beslutats av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-08.
1) Witalaskolan 7-9

2) Mogärde F-6

3) Landsbro 7-9

Renovering/ombyggnad av Witalaskolan påbörjas omgående. Mogärde och
Landsbro skolor renoveras/anpassas därefter parallellt.
7

Nämnderna anmodas att senast till kommunfullmäktiges novembersammanträde
anmäla sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.

8

Anslaget till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs till 26 614 tkr.

9

Anslag till Höglandets Kommunalförbund fastställs till 1 905 tkr.

10

Kommunrevisionen tilldelas en budget på 1 161 tkr.

11

Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.

12.

Kommunfullmäktige uppdrar till Witalabostäder AB att tillsammans med vård- och
omsorgsförvaltningen ta fram underlag och förslag till byggnation av lägenheter
för personer med psykiska funktionshinder.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 104 forts

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-18

9 (18)

Dnr 2014/KA0233

Reservationer
Mot beslutet i punkt 6 reserverar sig Stig-Göran Fransson (C), Ingemar Sturesson (KD),
Magnus Olofsgård (FP), Alf Tagesson (C), Monica Samuelsson (KD), Ritva Hermanson (MP),
Börje Wilsborn (C), Ejlon Johansson (FP), Carina G Hördegård (C), Jan-Erik Josefsson (KD),
Dan Ljungström (C), Claes-Göran Nyrén (FP), Lars-Olof Reinfeldt (MP), Ingvar Andersson (C)
Skriftlig reservation med motivering, bilaga.
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft uppdraget att utarbeta förslag till Mål och budget 20152017 inklusive vision och investeringsplan 2015-2019. Arbetet har utmynnat i två förslag
beträffande driftbudget och investeringsbudget, ett benämnt majoritetens och ett
benämnt oppositionens.
Förslagen framgår av bilaga liksom övriga delar av budgetberedningens förslag med
avseende bl.a. på vision och målformuleringar.
Utgångspunkten för driftbudgetförslaget 2015 är ramarna för 2014. Där till kommer
uppräkningar av lönekostnaderna samt övriga kostnader och intäkter. Korrigeringar har
även skett relaterat till förändringar i verksamheten och de prioriteringar som gjorts
med utgångspunkt från nämndernas äskanden.
Övriga förutsättningar är att totalt 5 mnkr avsätts för rekryteringsfrämjande åtgärder
och jämställdhetsinsatser. Skattesatsen ska vara oförändrad. Invånarantalet beräknas till
26 450 och budgetresultatet ska uppgå till 12,0-12,5 mnkr.
Härefter redovisas de bakomliggande prioriteringarna som resulterat i de två olika
förslagen och som innebär att differensen mellan majoritetens och oppositionens
förslag uppgår till totalt 100 tkr.
Beträffande investeringsbudgeten har diskussionen fokuserat på skolinvesteringar samt
”centralkök”. De båda förslagen är relativt lika totalt sett. Snittinvesteringarna per år
uppgår till 72 mnkr i båda förslagen. Alla verksamheter har blivit föremål för
reduceringar i förhållande till sina äskanden.
Samverkan med de fackliga organisationerna har skett 2014-06-02.
Eftersom 2014 är ett valår kräver kommunallagens 8 kap. 8 § att budgeten fastställs av
nyvalda kommunfullmäktige. Dagens beslut kommer därför att bli föremål för nytt
ställningstagande i november när nyvalda kommunfullmäktige har tillträtt.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund 2014-06-04, § 11.
Barn- och utbildningsnämnden, § 3/14 och § 42/14.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0233

Kommunstyrelsens förslag
Med anledning av budgetberedningens förslag till Mål och budget 2015-2017 inklusive
vision samt investeringsplan 2015-2019 föreslås kommunfullmäktige godkänna följande:
1

Budetberedningens förslag avseende mål och vision.

2

Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2015 enligt bilagt förslag,
externa nettokostnader 1 287 263 tkr.

3

Budgetramarna justeras efter att lönerevision avseende 2014 respektive 2015 är
klar.

4

Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2015 till 21,51 %.

5

Låneram 50 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.

6

Investeringsbudget 2015-2019 enligt bilagd sammanställning.
Under 2015 uppgår investeringsvolymen till 82 830 tkr.
När det gäller investeringar i grundskolefastigheter ska dessa genomföras i den
ordning som beslutats av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-08.
1) Witalaskolan 7-9

2) Mogärde F-6

3) Landsbro 7-9

Renovering/ombyggnad av Witalaskolan påbörjas omgående. Mogärde och
Landsbro skolor renoveras/anpassas därefter parallellt.
7

Nämnderna anmodas att senast till kommunfullmäktiges novembersammanträde
anmäla sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.

8

Anslaget till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs till 26 614 tkr.

9

Anslag till Höglandets Kommunalförbund fastställs till 1 905 tkr.

10

Kommunrevisionen tilldelas en budget på 1 161 tkr.

11

Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.

Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige uppdrar till Witalabostäder AB att tillsammans med vård- och
omsorgsförvaltningen ta fram underlag och förslag till byggnation av lägenheter för
personer med psykiska funktionshinder.
Kjell Åke Nottemark (M) och Johanna Haraldsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0233

Dan Ljungström (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med undantag av punkten 6
som istället föreslås få den lydelse som föreslogs av Ingemar Sturesson (KD) i
kommunstyrelsen enligt följande:
”Investeringsbudget 2015-2019 enligt bilagd sammanställning. Under 2015 uppgår
investeringsvolymen till 82 830 tkr. En ny F-6 skola byggs i centralorten”. Tillstyrker även
Tommy Bohmans tilläggsyrkande.
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med undantag av punkten 2 där
han istället tillstyrker förslaget benämnt ”oppositionens förslag” till driftbudget.
Tillstyrker även Tommy Bohmans tilläggsyrkande.
Ingemar Sturesson (KD), Magnus Olofsgård (FP), Lars-Olof Reinfeldt (MP), Jan-Erik
Josefsson (KD) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker Dan Ljungströms förslag
beträffande punkten 6.
Ritva Hermanson (MP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med undantag av punkten 6.
Anita Fagerholm (V) tillstyrker kommunstyrelsens förslag beträffande punkten 6, men i
övrigt oppositionens förslag.
Björn Fälth (SD) tillstyrker oppositionens förslag och Tommy Bohmans tilläggsyrkande.
Carina Bardh (M) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag och Tommy
Bohmans tilläggsyrkande.
Niklas Hugosson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag beträffande punkten 6.
--------------------Sammanträdet ajourneras 20.45-21.00.
--------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på samtliga elva punkter i
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifall 1, 3-5, 7-11.
Beträffande punkten 2 finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag innebärande
externa nettokostnader i driftbudgeten på 1 287 263 tkr och dels ett förslag benämnt
”oppositionens förslag” innebärande externa nettokostnader i driftbudgeten på
1 287 163 tkr. Förslagen ställs mot varandra och kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beträffande punkten 6 finns också två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels
Dan Ljungströms förslag. Förslagen ställs mot varandra och kommunfullmäktige beslutar
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0233

Omröstning begärs.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Dan Ljungströms förslag.
Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på Tommy Bohmans tilläggsyrkande,
vilket han finner kommunfullmäktige beslutar bifalla.
Omröstningsresultat
Med 29 ja-röster mot 14 nej-röster och 1 nedlagd röst beslutar kommunfullmäktige
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
förvaltningarna
kommunrevisionen
Höglandets Räddningstjänstförbund
Höglandets Kommunalförbund
Witalabostäder AB
vård- och omsorgsförvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0044

Finansiering av utbyggnad med en 5:e avdelning på Holsby förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Den 5:e avdelningen på Holsby förskola finansieras inom beslutad investeringsbudget
för skolfastigheter 2014.
Tekniska nämnden beslutar i upphandlingen.
Tillbyggnaden samordnas med pågående byggnation.
Toaletten i den 5:e avdelningen ska anpassas till barn med funktionshinder.
Ärendebeskrivning
En förskola med fyra avdelningar är under uppförande i Holsbybrunn. Behov av en 5:e
avdelning har nu uppkommit p.g.a. att barnantalet ökat kraftigt i området.
Det finns flera fördelar med att komplettera den pågående byggnationen med en 5:e
avdelning:
• ingen störning i pågående förskoleverksamhet
• kostnadsmässigt fördelaktigt
• vi förstör inte färdigställd utemiljö
• vi har en etablerad byggarbetsplats
Kostnaderna bedöms bli relativt låga eftersom installationer och gemensamma
utrymmen redan ingår i beslutad förskola. Den budget som beslutats för investering i
Mogärdeskolan 2014 kommer inte att nyttjas eftersom det projektets skjutits framåt i
tiden. Förslaget till finansiering av den 5:e avdelningen vid Holsby förskola innebär
därför att de medel som var tänkta för investering i Mogärdeskolan 2014 istället kan
omdisponeras till Holsby förskola.
Efter avslutad upphandling kan information lämnas om vilken budget som behöver
omdisponeras.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden, § 40/14.
Kommunstyrelsens förslag
Den 5:e avdelningen på Holsby förskola finansieras inom beslutad investeringsbudget
för skolfastigheter 2014.
Tekniska nämnden beslutar i upphandlingen.
Tillbyggnaden samordnas med pågående byggnation.
Toaletten i den 5:e avdelningen ska anpassas till barn med funktionshinder.
---------------

Utdrag: barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, ekonomikontoret
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0131

Begäran om tilläggsanslag för ombyggnation av gamla Oasen samt
renovering av Mosippan, Dalen och Lunden
Kommunfullmäktiges beslut
Tilläggsbudget godkänns med totalt 1,7 mnkr inom investeringsbudgeten för
ombyggnad av kommunens lokaler ”gamla Oasen” samt renovering av övriga berörda
verksamhetslokaler enligt redovisat förslag.
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat om verksamhetsförändringar i form av
ändrade lokaler för verksamheten. Förändringarna innebär att flera olika verksamheters
behov kan tillgodoses med bibehållen eller ökad kvalitet. Förändringen medför dock en
kostnad för ombyggnation av gamla Oasen, beräknad till 1,5 mnkr samt kostnaden för
att renovera övriga berörda lokaler med 200 000 kr, sammanlagt 1,7 mnkr. Dessa medel
finns inte i nämndens budget 2014.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 50/14.
Kommunstyrelsens förslag
Tilläggsbudget godkänns med totalt 1,7 mnkr inom investeringsbudgeten för
ombyggnad av kommunens lokaler ”gamla Oasen” samt renovering av övriga berörda
verksamhetslokaler enligt redovisat förslag.
Yrkanden
Carina Bardh (M), Anita Fagerholm (V), Jan-Erik Josefsson (KD) och Jan Johansson (VF)
tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
vård- och omsorgsnämnden
tekniska kontoret
ekonomikontoret

Just sign
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Dnr 2013/KA0029

Bildande av Region Jönköpings län
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda kommun, för sin del, tillstyrker följande:
•

•

•

Kvarstående medel för primärkommunala nämndens nuvarande verksamhet (i
nuläget ca 20 mnkr netto) överförs till regionkommunen för att fortsatt finansiera
verksamheten. Medlen disponeras av primärkommunal samverkan (PKS).
Ett verksamhetsavtal avseende primärkommunal samverkan (PKS) som organiseras
i regionkommunen upprättas mellan primärkommunerna och regionkommunen,
vilket reglerar regionkommunens åtagande gentemot primärkommunerna.
Regionstyrelsen ansvarar för avvecklingen av regionförbundet fr.o.m. 1 januari
2015.

Ärendebeskrivning
Av särskild bilaga framgår hur regionbildningsprocessen utvecklats över tid fram till
bildandet av den nya regionkommunen med regionalt utvecklingsansvar i länet.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun, för sin del, tillstyrker
följande:
•

•

•

Kvarstående medel för primärkommunala nämndens nuvarande verksamhet (i
nuläget ca 20 mnkr netto) överförs till regionkommunen för att fortsatt finansiera
verksamheten. Medlen disponeras av primärkommunal samverkan (PKS).
Ett verksamhetsavtal avseende primärkommunal samverkan (PKS) som organiseras
i regionkommunen upprättas mellan primärkommunerna och regionkommunen,
vilket reglerar regionkommunens åtagande gentemot primärkommunerna.
Regionstyrelsen ansvarar för avvecklingen av regionförbundet fr.o.m. 1 januari
2015.

Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
ekonomikontoret
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Dnr 2013/KA0255

Detaljplan för Broby 54:1 m.fl. Landsbro
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Broby 54:1 m.fl. Landsbro antas.
Påbörjad sanering ska slutföras.
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för
förskoleverksamhet och anläggande av tillhörande lekytor och trafiklösningar.
En ombyggnad av befintliga lokaler skapar förutsättningar för en etablering av fyra
förskoleavdelningar. Utbyggnadsmöjlighet tillskapas för en femte avdelning.
Området är beläget inom centrumdelen av Landsbro samhälle. Centrumområdet utgörs
av blandad bebyggelse. En större byggnad återfinns söder om området på andra sidan
Brobygatan. Idag finns förskoleverksamhet i en del av den byggnaden men
verksamheten är planerad att flyttas till nu aktuellt planområde. Direkt väster om Broby
54:1 finns en äldre industrifastighet som idag nyttjas som förråd. Tillfart till
centrumområdet och aktuellt planområde sker via Brobygatan.
Samråd har skett under tiden 2 december till och med 30 december 2013. Synpunkter
inkomna under samrådstiden redovisas i Samrådsredogörelse daterad 2014-01-15.
Planförslaget har därefter varit tillgängligt för granskning under tiden 20 januari till och
med 10 februari 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts i Granskningsutlåtande
daterat 2014-03-05.
Tidigt i planprocessen genomfördes markundersökningar som påvisade förekomsten av
föroreningar inom planområdet. Ytterligare undersökningar genomfördes parallellt med
fortsatt planläggning. I granskningsförslaget föreslog kommunen att sanering av massor
ner till ett djup av 0,7 meter genomförs inom på plankartan redovisade områden där
föroreningar påträffats. En bestämmelse infördes därför om att saneringen skulle
genomföras innan bygglov kan ges. Länsstyrelsen har också meddelat under
granskningstiden att kommunen inte bör anta detaljplanen förrän marken sanerats.
Saneringsarbeten har pågått under maj månad, dock kvarstår fortfarande ett visst behov
av sanering då det finns en begränsad mängd föroreningar kvar i marken och det är
viktigt att också dessa tas bort särskilt med tanke på den verksamhet som ska bedrivas,
men också med hänvisning till länsstyrelsens påpekanden. Efter möte med länsstyrelsen
har man fått ett muntligt besked att någon överprövning inte kommer att begäras under
förutsättning att man slutför den påbörjade saneringen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/13 och § 264/13.
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Kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för Broby 54:1 m.fl. Landsbro antas efter genomförd sanering av
planområdet.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) föreslår följande komplettering till kommunstyrelsens förslag:
”Påbörjad sanering ska slutföras”.

Utdrag:
tekniska kontoret
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Avslutning
Ordföranden tackar kommunfullmäktiges presidium och övriga ledamöter för det
gångna halvåret och önskar alla en trevlig sommar!
Vice ordföranden tackar å kommunfullmäktiges ledamöters vägnar ordföranden för
hans insats och önskar även honom och hans familj en trevlig sommar!
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