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§ 28 

Information om energi- och klimatrådgivning 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Energi- och klimatrådgivare Magnus Johansson informerar om sitt arbete och nämner därvid 
bland annat följande: 

Magnus arbetar 50 % med energi- och klimatrådgivning på Kontaktcenter. Han har arbetat i 
ett år med detta och tog över efter Anders Bernberg. 

Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst. Den kommunala energi- 
och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten. Privatpersoner, små 
och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar 
och organisationer är alla välkomna att få stöd och råd. Visionen är hållbar energi åt alla. 

Coronasituationen har gjort det svårt att jobba med framförhållning och planera in aktiviteter 

utskick. Deltagit i Länstrafikens torgdag samt föreläsningar m.m. 

Intresset för solceller är stort i Vetlanda kommun. Vetlanda ligger på tredje plats vad gäller 
installerad effekt i länet. Kostnader för solceller har minskat. För privatpersoner finns stöd att 
hämta som skatteavdrag. 

om solceller hos bostadsrättsförening. Information om energieffektivisering. 
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och arrangemang. Det har skett riktade insatser mot de olika målgrupperna genom e-post och 

Av aktiviteter som är inplanerad framöver kan nämnas en serie biblioteksträffar, föreläsningar 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-07 

§ 29 Ärendenr KLF 2021/87 

Samråd detaljplan för Svalan 12, Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Samråd ska ske avseende detaljplan för Svalan 12 och del av Tjustkulle 1:2, Vetlanda kommun. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att ändra användningen och möjliggöra komplementbyggnader för 
fastigheten Svalan 12. 

Fastighetsägaren RDTH Arena AB har kommit till kommunen med en önskan om att få inrätta 
restaurangverksamhet, bostäder samt att upprätta ett kompletterande växthus på fastigheten 
Svalan 12. Den nuvarande detaljplanen för fastigheten begränsar dessa åtgärder då 
användningen är reglerad till bostäder/kontor samt då bestämmelser om att marken inte får 
förses med byggnadsverk omgärdar nuvarande bebyggelse. Planförslaget innebär att 
användningen bostad/kontor ersätts med bostad/centrum. Kommunen har kommit fram till 
att pröva möjligheten för ändrad användningen i en detaljplaneprocess. 

I samband med upprättande av ny detaljplan upphävs del av detaljplan 561, laga kraft 
2009-03-19, och detaljplan 143, laga kraft 1967-10-11. 

Planchef Karolina Rellme och planarkitekt Fredrik Lantz presenterar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-24 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Undersökning om strategisk miljöbedömning 
Fastighetsförteckning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/21 

Förslag till beslut 
Samråd ska ske avseende detaljplan för Svalan 12 och del av Tjustkulle 1:2, Vetlanda kommun. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Daniel Berner (C), Carina Bardh (M), Monica Samuelsson (KD) och 
Martina Jansson (S) tillstyrker förslag till beslut. 
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~ Vetlanda 

§ 29 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
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~ Vetlanda 

§ 30 

Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslås anta detaljplan för Rättvisan 11 och del av Tjustkulle 1:2, Vetlanda, 
Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Ett planförslag som avser att utöka byggrätten på fastigheten Rättvisan 11 till ytterligare två 
bostadshus. Med ändring av befintlig detaljplan avser kommunen utöka byggrätten med 
400 m2 bostäder och 100 m2 komplementbyggnader inom fastigheten Rättvisan 11. 
Kommunen avser även att öppna upp tidigare infart till fastigheten från Storgatan för att 
tillgodose nödvändiga parkeringsplatser enligt kommunens parkeringsnorm.  

I samband med upprättande av ny detaljplan upphävs del av detaljplan 301, laga kraft 
1980-04-16, och detaljplan 143, laga kraft 1967-10-11. 

2021-12-23. 

2022-01-24. 

Planchef Karolina Rellme och planarkitekt Fredrik Lantz presenterar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-24 
Undersökning miljöbedömning 
Granskningsutlåtande 
Fastighetsförteckning 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Samrådsredogörelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/20, § 48/21, § 190/21, 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anta detaljplan för Rättvisan 11 och del av Tjustkulle 1:2, Vetlanda, 
Vetlanda kommun. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Ärendenr KLF 2020/248 

Antagande detaljplan för Rättvisan 11 och del av Tjustkulle 1:2, 

Ett planförslag upprättat 2022-11-03 har varit utställt för granskning fr.o.m. 2021-12-02 t.o.m. 

Framförda synpunkter från granskningen är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterad 
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~ Vetlanda 

§ 30 

Yrkanden 
Daniel Berner (C), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och Monica Samuelsson (KD) 
tillstyrker förslag till beslut. 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-07 

§ 31 Ärendenr KLF 2021/316 

Revidering av riktlinje Miljöanpassad upphandling 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Att anta reviderad riktlinje för miljöanpassad upphandling samt att denna tillämpas inom 
ramen för kommunens upphandlingspolicy. 

Ärendebeskrivning 
Sedan ett antal år tillbaka finns en gemensam länspolicy gällande miljöanpassad upphandling. 
Policyn har utarbetats på uppdrag av länets inköpsgrupp, dvs. det nätverk som består av 
länets kommuner och regionens inköpschefer. 

Policyn har sedan hanterats av varje kommun var för sig, i Vetlanda kommun har den antagits 
som en riktlinje till kommunens upphandlingspolicy. 

I Vetlanda kommuns upphandlingspolicy framgår följande: 
”Miljömedvetenheten skall hållas på en hög nivå och miljöanpassade lösningar ska prioriteras 
så långt detta är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning”. 

I gällande anvisningar och rutiner till upphandlingspolicyn finns länspolicyn implementerad. 

Länspolicyn har nu reviderats och uppdaterats. 

Upphandlingschef Jörgen Frej redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-19 
Riktlinje Miljöanpassad upphandling 

Förslag till beslut 
Att anta reviderad riktlinje för miljöanpassad upphandling samt att denna tillämpas inom 
ramen för kommunens upphandlingspolicy. 

Yrkanden 
Daniel Berner (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 32 

Tilläggsbudget kommunrevisionen 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Hänskjuta frågan om utökad budget för kommunrevisionen till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har genomfört upphandling av nytt biträde. Upphandlingen har resulterat 
i högre kostnader än tidigare avtal. För att ha möjlighet att genomföra revisionsarbetet på 
motsvarande nivå som tidigare år föreslår kommunfullmäktiges presidie som bereder 
kommunrevisionens budget en utökning av kommunrevisionens budget med minst 70 000 kr. 
Presidiets förslag lämnas till budgetberedningen för hantering i kommande budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-01 
Skrivelse från kommunrevisionen 

Förslag till beslut 
Hänskjuta frågan om utökad budget för kommunrevisionen till budgetberedningen. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M) och Daniel Berner (C) 
tillstyrker förslag till beslut. 
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~ Vetlanda 

§ 33 

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker 

Arbetsutskottets beslut 
Vetlanda kommun meddelar 559007–8084, Tikkanen & Björkman AB, restaurang Bar och Ät 

Ärendebeskrivning 

alkoholdrycker, vin och spritdrycker vid restaurang Bar och Ät, Vetlanda. Kommunkansliet har 
fått anledning att utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i 
alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, varning eller 
återkallelse av tillstånd är aktuell. 

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-11-08 

Yrkanden 
Daniel Berner (C) föreslår att Vetlanda kommun meddelar 559007–8084, Tikkanen & 

de skäl som redovisas i utredningen. 

Beslutet skickas till 
Ove Karlsson 
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erinran enligt alkohollagen 9 kap 17 §, med hänvisning till de skäl som redovisas i utredningen. 

559007–8084, Tikkanen & Björkman AB har meddelats tillstånd att servera starköl, andra jästa 

Björkman AB, restaurang Bar och Ät erinran enligt alkohollagen 9 kap 17 §, med hänvisning till 
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