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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.20

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

Andreas Eliasson, Christina Moths (§ 13), Maria Unell (§ 13) och
Patrick Leijon (§ 13).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 13-15

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Nils-Erik Olofsson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2018-02-12
Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2018/KA0049

Information från Miljö Linné
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Maria Unell verksamhetsledare Miljö Linné och Refarm 2030 berättar bland annat
följande om organisationernas verksamhet: Miljö Linné startade 1991 och Reform 2030
startade 2016. Vetlanda kommun är medlemmar i den förstnämnda organisationen
sedan många år. Arbetet är fokuserat på mat och hållbarhet och bland annat utbildar
man kockar, inte minst från våra skolkök. Skolodlingar är mycket populära och där finns
en tydlig koppling till lunchen som eleverna får i skolan. Vidare är man ute och
informerar och föreläser i många olika sammanhang samt genomför utredningar.
Finansiering sker genom olika typer av projektmedel. På senare tid har man konstaterat
att det behöver startas upp ett projekt kring vandringslederna i Småland. En diskussion
uppkommer om de båda begreppen ”ekologiskt” och ”närproducerat”. Maria menar att
det inte finns något motsatsförhållande. I de flesta fall är både och nödvändigt och
önskvärt. Avslutningsvis presenteras vad organisationen kan erbjuda och en inbjudan till
ett utökat samarbete.
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Dnr 15-2017-00053

Återkallande av serveringstillstånd
Arbetsutskottets beslut

-

Serveringstillståndet för Emel Bayryam,
längre bedrivs i Kvills Taverna, Kvillsfors.
Ärendebeskrivning

, återkallas då verksamheten inte

Kvills Taverna har meddelats tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker och andra
jästa drycker vid Kvills Taverna i Kvillsfors. Under hösten 2017 har en ny ägare till
lokalerna öppnat en ny restaurang där Kvills Taverna tidigare var inrymd. Eftersom
Emel Bayryam,
, inte längre bedriver restaurangverksamhet på
Målillavägen 3 i Kvillsfors så ska serveringstillståndet återkallas. Skatteverket bekräftar
att Emel Bayryams F-skattsedel har upphört. Det finns således inga förutsättningar att
ha kvar ett serveringstillstånd.

-

Yrkanden

-

Henrik Tvarnö (S) föreslår att serveringstillståndet för Emel Bayryam,
återkallas eftersom han inte längre bedriver någon verksamhet i Kvills Taverna,
Kvillsfors.

Beslutet skickas till:
Ove Karlsson
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Dnr 2016/KA0401

Detaljplan för del av Broby 9:132 och 9:169 Landsbro
Arbetsutskottets beslut
Granskning ska ske avseende detaljplan för del av Broby 9:132 och 9:169.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att ändra gällande detaljplan och därmed möjliggöra en
eventuell expansion av befintlig industri. Företagarna i området är i stort behov av
utökning av sina respektive fastigheter. Planens genomförande innebär att nya
industriytor skapas i området som i sin tur möjliggör expansion.
Planområdet är beläget inom Landsbro industriområde öster om Linneån.
Samråd har skett under tiden 29 juni 2017 t.o.m. 9 augusti 2017. Synpunkter framförda
under samrådstiden finns sammanställda i en samrådsredogörelse daterad 2018-01-22.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret
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