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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.00

Beslutande

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

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lars Brihall (VF) (§ 31-36) kl. 13.15-13.55 och Ingemar Sturesson (KD)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Mohamad Al-Hindi (§ 32-35) och Ove Karlsson (§ 31).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 31-37

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Nils-Erik Olofsson

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-02-06

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 11-2016-00088

Åtgärd avseende alkoholserveringstillstånd – Bar och Ät
Arbetsutskottets beslut
Tillståndshavare 559007-8084, Tikkanen & Björkman AB meddelas erinran gällande
serveringsstället Bar & Ät, med restaurangnummer 0685 3160 21, med hänvisning till
skäl som redovisas i utredningen.
Ärendebeskrivning
559007-8084, Tikkanen & Björkman AB, har tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa drycker vid Bar & Ät Vetlanda.
Tillsyn genomfördes den 26 november 2016 kl. 22.30. Vid ankomsten till Bar & Ät
meddelades att det endast fanns barservering. När inspektören frågade efter menyn
presenterade servitrisen en meny som enbart innehöll olika sorters alkoholdrycker. När
sällskapet frågade efter mat fick man upplysningen att det eventuellt fanns lite lasagne,
men inte någon annan mat eftersom köket var stängt. Fredagar och lördagar stänger
köket alltid kl. 22.00 och tisdagar t.o.m. torsdagar kl. 21.00. Enligt alkohollagen kan
tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten endast medges om
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandarhåller
lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av
maträtter. Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.
Bedömningen är att restaurangen inte hade för avsikt att sälja mat. När det som i detta
fall inte serveras mat utan endast alkoholdrycker erbjuds, så kan man ifrågasätta hur
tillståndsinnehavaren har tänkt uppfylla alkohollagens krav. Tillståndshavaren Tikkanen
& Björkman AB har brustit i kravet att gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av
maträtter. Alkoholinspektören föreslår därför att tillståndinnehavaren meddelas erinran
gällande serveringsstället Bar & Ät.
Tillståndshavaren har efter tillsynsbesöket meddelat att Bar & Ät har åtgärdat problemet
och numera erbjuder flera olika maträtter även efter kl. 23.00.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att tillståndshavare 559007-8084 Tikkanen & Björkman AB
meddelas erinran gällande serveringsstället Bar & Ät med restaurangnummer
0685 3160 21 med hänvisning till skäl som redovisas i utredningen.

Beslutet skickas till
Ove Karlsson
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Dnr 2017/KA0042

Mellangårdens ladugård
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås ge tekniska nämnden uppdraget att säga upp nuvarande
hyresgäst och därefter riva Mellangårdens ladugård.
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har under 2016 diskuterat en rivning av Mellangårdens ladugård med
tillhörande ekonomibyggnader till följd av att byggnaden är i behov omfattande
underhållsåtgärder. Yttre underhåll till en kostnad av minst en miljon kronor måste
göras omedelbart för byggnadens bevarande. Invändigt iordningställande är mer
svårbedömt men torde också innebära betydande kostnader. Tekniska nämnden
bedömer att en renovering och upprustning inte är ekonomisk försvarbar.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet och framhåller ladugårdens
kulturhistoriska värde.
Beredningsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden § 10/17.
Tekniska nämnden § 88/16.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att tekniska nämnden får uppdraget att säga upp nuvarande
hyresgäst och därefter riva Mellangårdens ladugård.
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Dnr 2017/KA0043

Projekt aktiv matchning mot kommunal anställning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Projektet ”Aktiv matchning mot kommunal anställning” godkänns.
Budget anslås med 1 200 000 kr av det särskilda statsbidraget för flyktingmottagandet.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har tillsammans med många andra arbetsgivare
rekryteringssvårigheter. För kommunens del finns det brist på personal inom omsorgen,
anläggningsarbetare, lärare, socionomer och andra akademiker. Samtidigt vet vi att det
tar lång tid för nya svenskar att komma ut på arbetsmarknaden. Det är en form av
utanförskap och det tar lång tid att bli självförsörjande. Risken är att personen hamnar i
ett livslångt utanförskap. En rad olika satsningar görs för att lösa dessa frågor och
underlätta integrationen.
Staten har fördelat medel till Vetlanda kommun för att arbeta mer aktivt med
integration och flyktingfrågan lokalt. Projektet Aktiv matchning mot kommunal
anställning är ett försök att vända på situationen för den aktuella målgruppen, det vill
säga personer med utländsk bakgrund som stått till arbetsmarknadens förfogande under
några år.
Projektet syftar till att aktivt söka upp dessa personer som är nya svenskar och som har
en bakgrund och/eller intresse för ett arbete inom kommunal verksamhet. Arbetat går
ut på att matcha enskilda personer mot lediga jobb hos arbetsgivaren Vetlanda kommun
och inventera varje enskild persons kompetensgap mot en anställning i kommunen och
hjälpa dem att göra en enskild handlingsplan för att bli anställningsbara.
Finansiering kan ske med det särskilda statliga medel för flyktingmottagandet,
1 200 000 kr. En projektledare anställs under en 2-års period.
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Dnr 2016/KA0342

Detaljplan för del av Brunnsgård 6:2, Hammargatan, Vetlanda
Arbetsutskottets beslut
Samråd ska ske avseende detaljplan för Brunnsgård 6:2, Hammargatan, Vetlanda.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.
Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen.
Ärendebeskrivning
Planförslaget avser att ändra en del av Stadsplanen Brunnsgårds industriområde 2,
fastställd 1983. Syftet är att ändra området avsett för ”park eller plantering” till industri
då användningen saknar tidigare lämpad funktion i och med en detaljplaneändring som
gjorts söder om planområdet, då motsvarande område för park eller plantering
ändrades till industrimark.
Planförslaget möjliggör även försäljning och fastighetsbildning i större utsträckning än
nu gällande plan.
Planområdet är beläget norr om Hammargatan i Brunnsgårds industriområde.
Planförslagets genomförande bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan i
den utsträckning att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 223/16.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att samråd sker avseende detaljplan för Brunnsgård 6:2,
Hammargatan, Vetlanda. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.
Kommunen har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
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Dnr 2017/KA0027

Verksamhetsberättelse inklusive statistik för Konsument Höglandet
2016
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Verksamhetsberättelse 2016 för Konsument Höglandet inklusive statistik godkänns.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för Konsument Höglandet 2016 inklusive statistik föreligger i
bilaga.
Konsument Höglandet är samlingsnamn för konsumentrådgivning samt budget- och
skuldrådgivning i de fem höglandskommunerna samt Tranås, Vimmerby och Ydre
kommuner. Nässjö kommun är huvudman och säljer tjänster i olika omfattning till de
övriga kommunerna. Vetlanda kommun köper endast konsumentrådgivning.
Uppdraget är att erbjuda gratis konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning
till kommuninvånarna. Lokalmässigt finns man på medborgarkontoret i Nässjö. Antalet
Vetlandaärenden 2016 uppgick till 125.
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Dnr 2017/KA0032, 2017/KA0023,
2017/KA0022

Yttrande över ansökan om kameraövervakning – Fast Out AB,
Sweco Civil AB och Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Arbetsutskottets beslut
Samtliga tre ansökningar avstyrks.
Ärendebeskrivning
Ansökan om kameraövervakning med drönare har inlämnats till länsstyrelserna av
Fast Out AB, Sweco Civil AB och Södra Skogsägarna ekonomisk förening, bilagor.
Vetlanda kommun har beretts möjlighet att till länsstyrelserna yttra sig över rubricerade
ansökningar om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
Yrkanden
Klas Håkanson (M) föreslår att samtliga ansökningar avstyrks.

Beslutet skickas till
Länsstyrelserna
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Dnr 2016/KA0086

Kommunstyrelsens synpunkter med anledning av motion om
återanvändning inom Vetlanda kommuns verksamheter
(remissyttrande)
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till motionens intentioner men ser svårigheter i att
administrera ett allt för omfattande återanvändningssystem.
Ärendebeskrivning
Den 21 mars 2016 lämnade Carina Strömbäck (V) in en motion om återanvändning inom
Vetlanda kommuns verksamhet med följande förslag:
1. Förvaltningarna får i uppdrag att redovisa dagsläget för förråds- och
lagermöjligheter
2. Fler lager och fler områden för lager tillskapas/alternativt centrallager
3. Vetlanda kommun får i uppdrag att utveckla ett system där man på ett enkelt sätt
får vetskap om vad som finns lagrat på de olika ställena
4. Utreda om det finns möjligheter att starta upp verksamheter enligt de idéer som ges
exempel på i motionen (verkstad för lagning samt förråd, eventuell second hand
som sköts enligt beskrivning ovan)
Motionen remitterades till samtliga nämnder för yttrande. Kommunstyrelsens
arbetsutskott för en diskussion och följande synpunkter framförs:
Det finns redan idag en bytesmarknad på intranätet Vinna. Där finns möjlighet att söka
efter respektive bli av med utrustning och inventarier. Det är i grunden positivt att skapa
olika möjligheter att återanvända olika typer av material men det finns svårigheter i att
skapa en kostnadseffektiv organisation för detta. Det som finns att tillgå idag är
bytesmarknaden och bortforsling via Tjänstecentralen i Vetlanda. Kanske finns det andra
kommuner med bättre idéer.
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