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Kommunstyrelsens arbetsutskott

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Plats och tid Digitalt sammanträde kl. 13.15-14.46 
Sammanträdet genomfördes digitalt via videofunktionen i Netpublicator. 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M). 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Martina Jansson (S) och Lars Brihall (VF) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Martin Karlsson § 109-112, 
Jan-Åke Johansson § 109-112 och Maria Isacsson. 

Utses att justera Monica Samuelsson (KD) 

Justeringens plats och 
tid 

Digital justering senast onsdag 9 juni 2021 kl. 15.00. 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 109-120 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Monica Samuelsson 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 2021-06-10 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-07-01 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Föredragningslista 
§ 109 Visionsarbete Madhagen - Norget 2020/37 

§ 110 Detaljplan för Madhagen - Norget 2021/170 

§ 111 Information om begäran om markoption inom 
Madhagen - Norget 

2020/239 

§ 112 Detaljplan för kvarteret Trekanten och del av kvarteret 
Hygiea 

2017/226 

§ 113 Arbetsgrupp för arvodesreglementet 2018/186 

§ 114 Återremiss val av kommunalråd utifrån ny 
majoritetsbildning 

2018/339 

§ 115 Förslag på presentkort på förtjänstteckengåvor 2019/227 

§ 116 Val av ombud till årsstämma 2021 Inera AB 2021/169 

§ 117 Svar på motion om nedmontering och försämring av 
service i Vetlanda kommun 

2021/46 

§ 118 Överföring av projektmedel inom rekryteringsenheten, 
HR-kontoret 

2021/179 

§ 119 Vetlanda Arena AB, anstånd med amortering 2020/327 

§ 120 Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker 11-2021-00023 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

    

    
        

 
             

                 
         

           
       

      

 

  
     
            

     

~ Vetlanda 

§ 109 

Visionsarbete Madhagen - Norget 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Visionsarbete för Madhagen, Norget godkänns av kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret fick i uppdrag att arbeta fram en utvecklingsplan för områdena Madhagen 
och Norget. Området sträcker sig från Nässja i söder till järnvägen i norr och redovisas i den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP 2020) som ett nytt utvecklingsområde. 

Under arbetets gång har planavdelning haft avstämningar mot externa intressenter såsom 
Trafikverket, NUVAB, mäklare, hyresvärdar och exploatörer. 

Ärendet redovisas av planarkitekt Martin Karlsson. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Vision för Maghagen Norget 2021-05-10 
Beslut om uppdrag om visionsarbete inför planläggning av områdena Norget och Madhagen, 
Vetlanda tätort, 2020-02-24, § 30. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr KLF 2020/37 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

§ 110 Ärendenr KLF 2021/170 

Detaljplan för Madhagen - Norget 

Arbetsutskottets beslut 
Planavdelningen får i uppdrag att genom utökat förfarande upprätta detaljplan för områdena 
Madhagen- Norget. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsutveckling väster om västerleden. 
Området väster om befintlig tätortsbebyggelse utgör ett så kallat strategiskt 
utvecklingsområde för Vetlanda tätort. Området redovisas som utvecklingsområde för 
bostäder, grönområde och verksamheter i den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort, 
antagen 2020. 

Större delen av området ligger i det som kan beskrivas som den peri-urbana zonen, där stad 
och landsbygd möts. Delområde Norget utgörs till största del av barrskog av olika åldrar och 
karaktär. Genom området finns flertalet leder och stigar som vittnar om att området används 
för bland annat motion och rekreation. Delområde Madhagen ligger söder om Hällingevägen 
och avgränsas i söder av Norrasjön och utgörs i största del av ungskog. 

Den samlade bedömningen är att bostadsbebyggelse och även annan bebyggelse som är 
förenligt med bostäder är lämpligt att pröva i en planprocess och kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslås besluta om planuppdrag. I samband med detaljplaneläggning behöver 
ett flertal frågor utredas för att säkerställa lämpligheten med hänsyn till bullernivåer, 
fornlämningar, markens beskaffenhet med mera. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 111 

Information om begäran om markoption inom Madhagen -
Norget 

Arbetsutskottets beslut 

uppdrag att återkomma med förslag på markoption. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Magnus Färjhage informerar om att det kommit in skrivelser med förfrågan 
om att få förvärva markoption för området, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Madhagens Trädgårdsstad 
Skrivelse från OBOS 
Skrivelse från Improved Society Nordics AB 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att informationen noteras till protokollet och arbetsutskottet ger 
mark- och exploateringschefen i uppdrag att återkomma med förslag på markoption. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr KLF 2020/239 

Informationen noteras till protokollet och arbetsutskottet ger mark- och exploateringschefen i 
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~ Vetlanda 

§ 112 

Detaljplan för kvarteret Trekanten och del av kvarteret Hygiea 

Arbetsutskottets beslut 
Granskning ska ske avseende detaljplan för kvarteret Trekanten och del av kvarteret Hygiea. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till fastigheterna Hygiea 1, Trekanten 4 och Trekanten 5 har inkommit med 
förfrågan om att förtäta kvarteret genom att bebygga Hygiea 1 och Trekanten 4:2 för 
bostadsändamål med verksamheter i bottenplan ut mot Lasarettsgatan. 

Gällande detaljplaner medger samlingslokaler i tre våningar för Hygiea 1, och 
centrumverksamhet för Trekanten 4. För Trekanten 5 anges handel. 

Mogärde 20:3 och Mogärde 20:4 omfattar bäckstråket samt den trädallé som återfinns på 
västra sidan Missionsgatan och är reglerade till park och vattenområde i gällande detaljplan. 
Markanvändning längs med bäcken samt vattenspegeln föreslås bibehållas. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning inom kvarteren genom flerbostadshus med 
lokaler för publika verksamheter i bottenplan. Planen syftar även till att utöka byggrätten för 
centrumändamål. Genom reglering av byggnaders placering, högsta nockhöjd och taklutning 
avses bebyggelsen bidra till och förstärka centrumkaraktären avseende uttryck och skala. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Planbeskrivning 2021-05-21 
Samrådsredogörelse 2019-10-10 
Dagvattenutredning 2018-12-21 
Trafikbullerutredning 2020-09-07, 2018-06-25 
Karta 2021-05-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 136/17, § 52/18, § 80/19 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Monica Samuelsson (KD), Dan Ljungström (C) och 
Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr KLF 2017/226 
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~ Vetlanda 

§ 113 

Arbetsgrupp för arvodesreglementet 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter frågan om beredning av arvodesreglementet till 
parlamentariska kommittén för att minska risken för delikatessjäv. 

Ärendebeskrivning 
Den 15 april 2021, § 2, beslutade parlamentariska kommittén föreslå att kommunstyrelsens 
arbetsutskott utser en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med frågor kring 
arvodesreglementet framledes. 

Beslutsunderlag 
Parlamentariska kommittén § 2/21 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att arbetsutskottet hänskjuter frågan om beredning av 
arvodesreglementet till parlamentariska kommittén för att minska risken för delikatessjäv. 

Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M) 
tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till 
Arbetsgruppen 
Parlamentariska kommittén 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr KLF 2018/186 
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~ Vetlanda 

§ 114 

Återremiss val av kommunalråd utifrån ny majoritetsbildning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Rapportera till kommunfullmäktige att återremiss avseende val av kommunalråd utifrån ny 
majoritetsbildning KF § 48 2021-02-24 är inaktuell. 

Ärendebeskrivning 
Besluten vid kommunfullmäktigemötet 2021-01-04 överklagades i sin helhet med hänvisning 
till att det digitala mötet inte uppfyllde lagens krav. 2021-02-24 behandlade 
kommunfullmäktige nästan alla beslut på nytt för att någon osäkerhet inte skulle råda under 
överklagandeperioden. Val av kommunalråd utifrån ny majoritetsbildning beslutades dock 
inte utan återremitterades till kommunstyrelsen. Förvaltningsrätten har nu meddelat att 
överklagandet avslås och beslut fattade 2021-01-04 gäller. Eftersom det finns ett giltigt beslut 
om val av kommunalråd utifrån ny majoritetsbildning blir återremissen i samma ärende 
inaktuell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-24 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr KLF 2018/339 
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~ Vetlanda 

§ 115 

Förslag på presentkort på förtjänstteckengåvor 

Arbetsutskottets beslut 
Förslag på presentkort Vetlandakortet á 6000 kronor som förtjänstteckengåva godkänns. 

Ärendebeskrivning 

av klocka alternativt annan gåva som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar särskilt om. 
För största möjliga valmöjlighet när det gäller gåvor föreslås att man delar ut presentkort. 
Förra årets valbara gåvor var presentkort á 6000 kronor hos Connys cykel & Motor AB, 
BQ travel Vetlanda Resebyrå, Guldcity i Vetlanda AB eller Lindahls Urmakeri i Vetlanda AB. 
Mottagaren av förtjänsttecken fick då möjlighet till flera olika valbara gåvor i den butik man 
valt sitt presentkort. Förslaget är att fortsätta med presentkort fast med större valmöjlighet 
och Vetlandakortet á 6000 kronor skulle utgöra denna valmöjlighet. Ingen upphandling 
behövs då vi beslutar att presentkortet ska vara lokalt för att mottagarna ska kunna välja sin 
gåva i närområdet. Pengarna skulle spridas på många butiker och inte uppnå belopp för 
direktupphandling eller upphandling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-02 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och Monica Samuelsson (KD) 
tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr KLF 2019/227 

Enligt policy Utdelning av Vetlanda kommuns förtjänsttecken ska förtjänstteckengåvor utgöras 
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~ Vetlanda 

§ 116 

Val av ombud till årsstämma 2021 Inera AB 

Arbetsutskottets beslut 

för Inera AB. 

Ärendebeskrivning 
Ineras årsstämma hålls digitalt den 18 juni 2021 klockan 10.00-11.00. 

Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomfördes den 12 maj 2021. Ägarrådet 
fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman 
den 18 juni 2021. 

Deltagande vid årsstämman kan genomföras genom ombud. Teresa Hansson, controller, 
SKR Företag, kan företräda kommunen vid årsstämman om så önskas. 

Beslutsunderlag 
Kallelse till årsstämma Inera AB 

Beslutet skickas till 
Inera AB 
Teresa Hansson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr KLF 2021/169 

Teresa Hansson koncernkontroller, SKR Företag, företräder Vetlanda kommun på årsstämman 
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~ Vetlanda 

§ 117 

Svar på motion om nedmontering och försämring av service i 
Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Motionen anses besvarad. 

Reservationer 

Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) 

Ärendebeskrivning 
Den 12 februari 2021 lämnade Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), 
Maria Forsberg-Brihall (VF), Roger Eriksson (VF), Malin Brihall (VF), Tommy Glans (VF) och 
Monica Högberg (VF) in en motion om ”att kommunen omgående och mera kraftfullt, snarast 
visar mod och vilja att agera till förmån för våra kommunmedborgares bästa och sätta stopp 
för fortsatta nedmonteringar av närservice. De verksamheter som för nuvarande diskuteras 
inom regionen är nedläggning av såväl barn- och ungdomsmottagning som Vetlanda bårhus. 
Därför krävs kraftfulla ageranden från ansvariga kommunpolitikers sida innan vi annars 
återigen kan nödgas acceptera färdiga verkställandebeslut till följd av olyckliga eftergifter. 

En fortlöpande redovisning och återrapportering skall ske med information över vidtagna 
åtgärder som ligger i linje med motionens intentioner.” 

Den 29 mars 2021 remitterade arbetsutskottet motionen till kommunkansliet för beredning. 
Yttrande har kommit in och av yttrandet framgår följande: 

Vetlanda kommun för en aktiv dialog med region och myndigheter både när det gäller 
satsningar och i samband med förändringar som påverkar Vetlanda negativt. Regionen 
etablerar tillsammans med kommunen hälsocenter och det finns en aktiv dialog med region 
och trafikverk gällande investeringar i väg och järnväg. RV 47 Öster om Vetlanda och förbi 
Holsby invigdes 2015. När Skatteverket planerade flytt protesterade kommunen och 
Skatteverket blev kvar. Försäkringskassan finns etablerad i kommunen. Kommunen 
protesterade både när lantmäteriet och Skogsstyrelsen aviserade flyttplaner utan att vinna 
gehör. Dialog om förändringar gällande ungdomsmottagningen finns mellan regionen och 
kommunerna i länet för att skapa en enhetlig service. Bårhusfrågan har behandlats i annan 
motion i närtid. 

Kommunen för dialog när det är aktuellt men kan bara besluta om de verksamheter som vi 
ansvarar för. Medborgarnas förväntningar på kommunens tjänster förändras över tid och vi 
strävar efter att utveckla och effektivisera. En lösning är att samverka med andra när det ger 
bättre förutsättningar. Det innebär ibland lokalisering i Vetlanda och ibland i andra 
kommuner. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr KLF 2021/46 
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~ Vetlanda 

§ 117 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
Motion 2021-02-12 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) yrkar bifall till motionen. 

Henrik Tvarnö (S) och Monica Samuelsson (KD) yrkar på att motionen ska anses besvarad. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet 
tillstyrker att motionen anses besvarad. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 

Ja-röst för att motionen anses besvarad. 
Nej-röst för att motionen bifalls. 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar arbetsutskottet tillstyrka att motionen anses 
besvarad. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja Nej 

Henrik Tvarnö (S) X 
Dan Ljungström (C) X 
Monica Samuelsson (KD) X 
Jan Johansson (VF) X 
Carina Bardh (M) X 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr KLF 2021/46 
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~ Vetlanda 

§ 118 

Överföring av projektmedel inom rekryteringsenheten, HR-
kontoret 

Arbetsutskottets beslut 
Medel omdisponeras motsvarande en tjänst om 50% (ca 600 tkr) från ”Jobbresan” till 
”Utveckling av Vetlanda Talent HUB” för perioden 1 september 2021 till 31 december 2023. 

Resultatet av projektet redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott efter att projektet är 
slut. 

Ärendebeskrivning 
HR-kontoret via rekryteringsenheten har det övergripande ansvaret att arbeta med 
kommunens kompetensförsörjning genom både övergripande insatser för att stärka 
arbetsgivarvarumärket, som riktade insatser genom projekt och satsningar. En sådan 
prioriterad målgrupp är nya medarbetare med en akademisk utbildning. 

Vetlanda genomförde tillsammans med Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge och Hultsfreds kommuner, 
näringslivsbolag samt näringslivet en förstudie kring hur man kan arbeta med målgruppen. 

lyckas. Ett sådant exempel är Citizen HUB i Lund. Där man arbetar med matchning och 
stödprogram för medföljare till akademiker men också med nätverk mellan arbetsgivare. 

Något som vi också delar med vårt lokala näringsliv. Något som blir tydligt i koppling till 
Teknikens hus. Att nå denna målgrupp är också en viktig del i att nå målet 30 000 invånare 
2030. 

Rekryteringsenheten vill genom utvecklingsprojektet arbeta med att skapa en lokal HUB för 
stöd till kommunens som arbetsgivare, men också lokala näringslivet i frågor som rör 
rekryteringen av akademiker, talanger och dess medföljare. Där målet är när projektet är slut 
att det ska finnas en HUB på plats i samarbete med NUVAB och näringslivet samt att dess 
finansiering långsiktigt är löst. 

inom ramen för projektet. Vid projektets slutredovisning sker avstämning av beviljade medel, 
medfinansiering, utgifter samt nerlagd arbetstid. Denna visar nu på att tid motsvarande ca 
50% av en projektledartjänst i pengar är nerlagda i projektet och kan användas till andra 

Talent HUB. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr KLF 2021/179 

Den visade på ett behov av att arbeta med målgruppen på ett mer genomgripande sätt för att 

Vetlanda kommun är en arbetsgivare med stort behov av att rekrytera kvalificerad arbetskraft. 

Rekryteringsenhetens personal har under projekttiden för Jobbresan ett helhetsgrepp arbetat 

satsningar. Rekryteringsenheten vill nu omdisponera dessa medel till utvecklingen av Vetlanda 
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~ Vetlanda 

§ 118 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr KLF 2021/179 
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~ Vetlanda 

§ 119 

Vetlanda Arena AB, anstånd med amortering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge anstånd med amortering även för kvartal 2021Q2 vilket 
tidigare aviserats för. Tidigare har beslut fattats rörande 2020Q4 och 2021Q1. 

Konsekvensen är att betalningsplanen förskjuts framåt med ytterligare ett kvartal. 

Ärendebeskrivning 
Bolaget Vetlanda Arena AB har inkommit med skrivelse där man utifrån den rådande 
situationen med kraftigt försämrad beläggning av bokade tider beroende på Covid-19 önskar 
få skjuta fram amorteringarna för kommande två kvartal (2020Q4 och 2021Q1). 

Om läget var fortsatt ansträngt under 2021 kunde nytt beslut tas om amorteringsanstånd 
även för 2:a kvartalet 2021 och denna fråga har nu väckts från bolaget. 

Vid uteblivet beslut framhöll bolaget risken för akut likviditetsbrist. I november beslutade 
därför Kommunstyrelsen att bevilja anstånd med amortering för det sista kvartalet 2020 och 
det första kvartalet under 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-31 
Skrivelse 2020-11-06 
Kommunstyrelsen § 5/21 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Monica Samuelsson (KD) och 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker upprättat förslag till beslut 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr KLF 2020/327 
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~ Vetlanda 

§ 120 

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker – 
Chili Thai, Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt 9 kap 17 § alkohollagen meddela tillståndshavare 556749-8828, Team Thai AB, 
Chili Thai, Vetlanda  varning för att man inte fullgjort till 
fullo sina skyldigheter mot det allmänna, med hänvisning till de skäl som redovisas i 
utredningen. 

Ärendebeskrivning 
556749-8828, Team Thai AB har meddelats tillstånd att servera starköl, andra jästa 
alkoholdrycker, vin och spritdrycker vid Chili Thai, , 
Vetlanda. Kommunkansliet har på nedan angivna skäl fått anledning utreda huruvida 
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt 
huruvida åtgärd i form av erinra, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell. 

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-04-07 
Utdrag 2021-02-17 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att enligt 9 kap 17 § alkohollagen meddela tillståndshavare 
556749-8828, Team Thai AB, Chili Thai, Vetlanda  varning 
för att man inte fullgjort till fullo sina skyldigheter mot det allmänna, med hänvisning till de 
skäl som redovisas i utredningen. 

Beslutet skickas till 
Ove Karlsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

Ärendenr AlkT 11-2021-00023 
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