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§ 145 Ärendenr KLF 2021/92 

Personalstatistik 2021 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har i tidigare beslut beställt diverse personalstatistik från HR-kontoret att 
redovisas regelbundet till arbetsutskottet.  

Följande statistik föreligger i bilaga: 

- Sjukfrånvaro  
- Tillbud-arbetsskador  
- Sjuklönekostnader  
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§ 146 Ärendenr KLF 2021/209 

Samrådsyttrande över Vindbruksplan för Hultsfreds kommun – 
tematiskt tillägg till översiktsplan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun vill framföra följande synpunkt på förslag till Vindbruksplan - tematiskt 
tillägg till Hultsfreds kommuns översiktsplan: 

Hultsfreds kommun anger som generellt ställningstagande att där avståndet till kommungräns 
är kortare än 2000 meter bör en tidig dialog hållas med berörd grannkommun. Detta är i linje 
med Vetlanda kommuns översiktsplan. Detta ställningstagande bör därför innebära att 
Vetlanda kommun ges tillfälle till dialog i tidigt skede vid eventuella etableringar i områden 1, 
2 och 3 som angivna i Hultsfred kommuns planförslag. I områdesbeskrivningen för område 3 
anges detta specifikt men inte för områden 1 och 2. Detta bör justeras inför 
granskningsskedet. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Hultsfreds kommuns tematiska 
tillägg till gällande översiktsplan. Tillägget rör Hultsfreds kommuns ställningstagande kring 
vindkraft. Samråd om planförslaget genomförs under perioden 22 juni – 19 september. 
Vetlanda kommun har begärt uppskov på remissyttrandet för att det ska kunna processas i 
den politiska organisationen. 

I Hultsfreds kommuns översiktsplan från 2010 redovisas möjliga områden för 
vindkraftsetablering och kommunens ställningstaganden för vindkraft. Sedan dess har 
vindkraftens teknikutveckling gått framåt, varpå översiktsplanens rekommendationer om 
vindkraft behöver uppdateras och samtidigt ta höjd för framtidens vindkraftsteknologi. 
Hultsfred kommun har därför valt att ta fram denna vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. 

Planförslaget innehåller en geografisk analys, byggd på översiktliga data där olika mark- och 
vattenanvändningsintressen har ställts mot varandra för att resultera i ett kartunderlag som 
visar var det finns goda förutsättningar för vindkraft samt vilka områden där 
vindkraftsetablering anses vara olämplig. Resultatet från den geografiska analysen har 
inneburit att hela kommunens yta har klassificerats i områden som bedöms ha störst potential 
för vindkraftsetablering (Klass 1), där etablering eventuellt är möjlig, beroende på den 
specifika etableringens förutsättningar (Klass 2) och där det råder antingen små eller inga 
möjligheter för vindkraftsetablering (Klass 3). Genom den geografiska analysen har nio olika 
områden tagits fram, utifrån var det bedöms finnas större sammanhängande områden, 
huvudsakligen bestående av Klass 1. Tre av de nio utpekade områdena ligger i anslutning till 
kommungräns mot Vetlanda.  
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§ 146 Ärendenr KLF 2021/209 

Utöver en redovisning av områden lämpliga eller olämpliga för vindkraftsetablering innehåller 
förslaget också generella ställningstaganden om lokalisering, skyddsavstånd, gestaltning och 
hänsyn till omgivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-13 
Vindbruksplan för Hultsfreds kommun MKB samrådsversion 
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§ 147 Ärendenr KLF 2021/175 

Remissvar på Lokal utvecklingsstrategi leaderperioden  
2023–2027 Astrid Lindgrens Hembygd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner aktuellt förslag gällande Lokal utvecklingsstrategi 
leaderperioden 2023–2027, Astrid Lindgrens Hembygd, med följande förslag till tillägg till 
stycket ”5.5. Hur främjar strategin innovation?”. 

”Möjligheten till innovation kommer att gynna invånarna inom Astrid Lindgrens hembygd. 
Likheterna mellan kommunerna och förutsättningarna i dessa skapar ett nätverk för 
innovation där utvecklingsresurser kan skapa mervärden i hela området. De gemensamma 
behoven, utmaningarna och möjligheterna skapar en samförståelse och ger möjlighet till 
innovation som gagnar invånarna i hela leaderområdet. Ett gränsöverskridande resurs- och 
idéutbyte stärker hela området.” 

 I övrigt inga synpunkter på utvecklingsstrategin. 

Ärendebeskrivning 
Astrid Lindgrens Hembygd kommer under 2021 att besluta om en Lokal utvecklingsstrategi för 
leaderperioden 2023–2027 och Astrid Lindgrens Hembygd har bland annat erbjudit nuvarande 
och kommande medlemskommuner att lämna synpunkter på framtaget innehåll. Senast den 
15 oktober kommer Astrid Lindgrens Hembygd skicka in utvecklingsstrategin och ansökan om 
att bilda leaderområde till Jordbruksverket.  

Remissversionen grundas i dialogmöten, workshopar för nuvarande och kommande 
medlemskommuner och en öppen enkät under vintern och våren 2021. Detta har nu 
resulterat i ett förslag till utvecklingsstrategi för leaderperioden 2023–2027. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Utvecklingsstrategi remissversion 

6



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-09-20

§ 148 Ärendenr KLF 2021/109 

Revidering av riktlinje för uppvaktning av förening, företag och 
organisationer m.m. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ändrar ”Riktlinje för uppvaktning av förening, företag och organisationer 
m.m.” enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag (bilaga). 

Ärendebeskrivning 
Den nuvarande riktlinjens brister uppmärksammades i samband med att Landsbro IF SK:s  
Moa Hansson tog junior-VM-guld i längdskidor vintern 2021. Enligt riktlinjen är det endast  
SM-segrare som regelmässigt ska uppvaktas av kommunen. När kultur- och fritidsnämnden 
uppmärksammade kommunstyrelsen på detta fick nämnden uppdraget att ta fram ett förslag 
på revidering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-08 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-08-24 § 76 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-05  
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till revidering av ”Riktlinje vid uppvaktning förening, 
företag och organisationer m.m.” 
Riktlinje vid uppvaktning förening, företag och organisationer m. m. beslutad av 
Kommunstyrelsen 2015-10-01 och senast reviderad 2021-02-11 
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§ 149 Ärendenr KLF 2021/239 

Plan för funktionshinderomsorgens utveckling 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige antar plan för funktionshinderomsorgens utveckling.  

Ärendebeskrivning 
Våren 2020 fick vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att 
ta fram en långsiktig plan för funktionshinderomsorgens utveckling. Arbetet med planen 
påbörjades hösten 2020.  

Planen identifierar de utvecklingsområden som funktionshinderomsorgen står inför på både 
kort och lång sikt. Planen beskriver, förutom framtida behov, även omvärldsförändringar som 
påverkar funktionshinderomsorgens verksamhetsområde. Dessutom innehåller planen en 
nulägesbeskrivning av befintliga verksamheter. 

Planen har gått på remiss till kommunala funktionshinderrådet för synpunkter.  

Till planen kommer en handlingsplan tas fram bestående av konkreta aktiviteter för att uppnå 
de förändringar som påtalas i planen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-08 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 § 93 
Tjänsteskrivelse 2021-07-14  
Plan för funktionshinderomsorgens utveckling 

8



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-09-20

§ 150 Ärendenr KLF 2021/240 

Revidering av riktlinje Avgiftstaxa inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje Avgiftstaxa inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen. Riktlinjen gäller från och med 1 november 2021. 

Ärendebeskrivning 
Inför att vård- och omsorgsförvaltningen den 1 november 2021 inför verksamhetssystemet 
Combine, har riktlinjen för avgiftstaxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen setts över.  

Införandet av Combine medför en del förändringar i hur avgiftsutrymme och avgifter 
beräknas. Förändringar som påverkar riktlinjerna sker inom kvarboendeskydd, mattillägg och 
frånvarojustering. I övrigt har redaktionella förändringar gjorts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-08 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26, § 84 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
Riktlinjer Avgiftstaxa inom äldre- funktionshinderomsorgen 
Prislista avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorg Vetlanda kommun 2021 

9



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-09-20

§ 151 Ärendenr KLF 2021/243 

Omdisponering av beslutad investeringsbudget utifrån kraven 
på tillgänglighet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att 350 000 kronor i investeringsmedel omdisponeras 
från kommunikationsplattform till tillgänglighetsanpassad webbplats för Vänliga Vetlanda 
utifrån kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande webbplats Vänliga Vetlanda brister i tillgänglighet utifrån nya lagkrav och har 
dessutom vissa kopplingar som gör att personuppgifter överförs till tredje land, något som 
Schrems-domarna nyligen har gjort tydligt att det inte är okej. 

Vetlanda kommun har därför behov av att investera i en ny tillgänglighetsanpassad webbplats 
för Vänliga Vetlanda. För att finansiera webbplatsen behöver 350 000 kronor av 
investeringsbudgeten, som är vikt för kommunikationsplattformen, omdisponeras.  
Upphandlingen och implementeringen av den nya kommunikationsplattformen krävde inte de 
investeringar som räknats med. 

En ny tillgänglighetsanpassad webbplats för Vänliga Vetlanda kommer att stärka  
varumärket och ge besökarna en bättre upplevelse när de surfar från en mobil. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-06 
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§ 152 Ärendenr KLF 2021/246 

Fastighetsförsäljning - Vetlanda Bäckaby 3:31 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Bäckaby 3:31, Bäckaby 9 A-B, 574 75 Korsberga, till  
Johan Holmberg och Roland Holmberg till ett pris av 950 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har ägt fastigheten Bäckaby 3:31 sedan 1972. På fastigheten finns ett 
parhus som av Vetlanda kommun har hyrts ut som bostäder. 

Vid genomgång av kommunala fastigheter där kommunen inte bedriver någon 
verksamhet så har denna fastighet ansetts lämpligt att avyttra. 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Vetlanda fick uppdraget och har under sommaren 
haft fastigheten ute till försäljning genom budgivning. Högsta budet lades av  
Johan Holmberg och Roland Holmberg på 950 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-06 
Avtal 
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§ 153 Ärendenr KLF 2021/241 

Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2021-08-23 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2021-08-23 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Tekniska kontoret
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§ 154 Ärendenr KLF 2021/229 

Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2021-06-15 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2021-06-15 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret
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§ 155 Ärendenr AlkT 11-2021-00053 

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker – 
Vetlanda Bowling, Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt 9 kap 17 § alkohollagen meddela tillståndshavare 556629-8286, Vetlanda Bowling AB 
restaurangnummer  varning med hänvisning till de skäl som redovisas i 
utredningen.   

Ärendebeskrivning 
556629-8286, Vetlanda Bowling AB har meddelats tillstånd att servera starköl, andra jästa 
alkoholdrycker, vin och spritdrycker vid Vetlanda Bowling. Kommunkansliet har fått anledning 
att utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen 
(2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är 
aktuell.   

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-06-29 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att enligt 9 kap 17 § alkohollagen meddela tillståndshavare  
556629-8286, Vetlanda Bowling AB restaurangnummer  varning med 
hänvisning till de skäl som redovisas i utredningen.  

Beslutet skickas till 
Ove Karlsson
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§ 156 Ärendenr AlkT 11-2021-00056 

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker – 
Restaurang Ceylan, Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt 9 kap 17 § alkohollagen meddela tillståndshavare 556814-0239, Mike Ceylan Restaurang 
AB restaurangnummer  en erinran med hänvisning till de skäl som redovisas i 
utredningen. 

Ärendebeskrivning 
556814-0239, Mike Ceylan Restaurang AB har meddelats tillstånd att servera starköl, andra 
jästa alkoholdrycker, vin och spritdrycker vid Restaurang Ceylan, Vetlanda. Kommunkansliet 
har fått anledning att utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med 
reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av erinran, varning eller 
återkallelse av tillstånd är aktuell. 

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-06-23 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att enligt 9 kap 17 § alkohollagen meddela tillståndshavare  
556814-0239, Mike Ceylan Restaurang AB restaurangnummer  en erinran med 
hänvisning till de skäl som redovisas i utredningen. 

Beslutet skickas till 
Ove Karlsson
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§ 157 Ärendenr AlkT 11-2021-00055 

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker – 
Centralhotellet i Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Tillsynsärendet mot 556748-0016, Centralhotellet i Vetlanda AB restaurangnummer  

 avslutas utan vidare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
556748-0016, Centralhotellet i Vetlanda AB har meddelats tillstånd att servera starköl, andra 
jästa alkoholdrycker, vin och spritdrycker vid Restaurang Centralhotellet, Vetlanda. 
Kommunkansliet har fått anledning att utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i 
enlighet med reglerna i alkohollagen {2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av erinran, 
varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell. 

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-06-24 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att tillsynsärendet mot 556748-0016, Centralhotellet i Vetlanda AB 
restaurangnummer  avslutas utan vidare åtgärd. 

Beslutet skickas till 
Ove Karlsson
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§ 158 Ärendenr KLF 2021/262 

Mätning av droger i avloppsvattnet 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet förde en diskussion kring mätning av droger i avloppsvattnet. 
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