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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-04-08 

§ 55 Ärendenr 11-2018-00079 

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker 

Arbetsutskottets beslut 
Nya Vetlanda Stadshotell AB, 556447-6559, med restaurangnummer 0685 031 9 21 meddelas 
en varning med hänvisning till de skäl som redovisas i utredning daterad 2019-01-21. 

Ärendebeskrivning 
Nya Vetlanda Stadshotell AB har tillstånd att servera starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin 
och spritdrycker vid Stadshotellet i Vetlanda. En utredning har genomförts om 
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt om 
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Nya Vetlanda Stadshotell AB, 556447-6559, med 
restaurangnummer 0685 031 9 21 meddelas en varning med hänvisning till de skäl som 
redovisas i utredning daterad 2019-01-21. 

Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) tillstyrker 
Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till 
Ove Karlsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 56 Ärendenr 2019/57 

Föreläggande om yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping 
angående tillämpning av alkohollagen 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunchefen får uppdraget att svara på yttrandet till Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Ärendebeskrivning 
Ett föreläggande om yttrande har inkommit från Förvaltningsrätten i Jönköping rörande 
Nya Vetlanda Stadshotell AB:s tillämpning av alkohollagen, bilaga. 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 57 Ärendenr 2019/83 

Taxa för rengöring/sotning 2019 enligt lagen om skydd mot 
olyckor 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
1. Taxa för rengöring/sotning inom Vetlanda kommun för nästkommande avtalsperiod med 

sotningsföretaget Smålandssotaren AB fastställs i enlighet med förslag som framgår av 
bilaga ”Taxa för rengöring/sotning 2019”. Taxan gäller från 2019-06-01 eller den dag då 
nytt avtal tecknats med entreprenören. Tidigare taxor upphör samtidigt att gälla. 

2. Höglandets räddningstjänstförbund ska årligen justera taxan i enlighet med SKLs och 
Skorstensfejarmästarnas riksförbunds publicerade sotningsindex. Justeringen genomförs 
per den 1 januari respektive år enligt föregående års index. Första uppräkning genomförs 
2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna ansvarar enligt Lagen om skydd mot olyckor för rengöring/sotning. I Nässjö och 
Vetlanda kommuner ligger detta ansvar på Höglandets räddningstjänstförbund. Inom 
förbundets medlemskommuner är verksamheten rengöring/sotning utlagd på entreprenad 
och upphandling har genomförts under 2019. Kommunerna fastställer taxor för verksamheten 
rengöring/sotning. Förslag föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund § 14/19. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 58 Ärendenr 2019/84 

Revidering av taxe-konstruktion för brandskyddskontroll enligt 
lagen om skydd mot olyckor 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Taxa för brandskyddskontroll inom Vetlanda kommun som utförs i egen regi av 
Höglandets räddningstjänstförbund fastställs enligt bilaga ”Taxa för brandskyddskontroll 
2019”. Taxan ska gälla från 2019-06-01. Tidigare taxor upphör samtidigt att gälla. 

2. Höglandets räddningstjänstförbund ska årligen justera taxan i enlighet med SKLs och 
Skorstensfejarmästarnas riksförbunds publicerade sotningsindex. Justeringen genomförs 
per den 1 januari respektive år enligt föregående års index. Första uppräkning genomförs 
2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna ansvarar enligt Lagen om skydd mot olyckor för brandskyddskontroll. I Nässjö 
och Vetlanda kommuner ligger detta ansvar på Höglandets räddningstjänstförbund och 
brandskyddskontrollerna utförs av förbundet i egen regi. Kommunerna fastställer taxor för 
verksamheterna. Nuvarande taxekonstruktion för brandskyddskontroll har reviderats för att 
likställa den med övriga kommuner samt att den enskilde fastighetsägaren upplever dagens 
taxa som svårtolkad och otydlig. Förslag föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund § 15/19. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 59 Ärendenr 2019/51 

Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av 
dricksvattenförsörjning och beredskap" 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättat förslag till yttrande godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har gjort en granskning av dricksvattenförsörjning och beredskap och 
lämnat rapporten till Njudung Energi och kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen 
yttrar sig utifrån ansvar för krisledning samt utifrån uppsiktsplikten. 

Krisövningar genomförs kontinuerligt även om det hade varit önskvärt att öva oftare. Risk och 
såbarhetsanalys genomförs som grund för övningsverksamheten. Personalsituationen på 
Höglandets räddningstjänstförbund som planerar och leder genomförande av övningar har 
inte medgett tätare övningar. 2012 gjordes en övning där vattenförsörjningen specifikt var i 
fokus. I kommande risk och sårbarhetsanalys lyfts dricksvattenförsörjning fram som en 
huvudfråga vid kris. Planerad åtgärd är framtagande av nödvattenplan. Under sommarens 
torka gjordes en särskild uppföljning av vattenförsörjningen och en planering för hur 
vattenförsörjning kan hanteras gjordes. Reservplaneringen behövde inte användas. 

Uppsiktsplikten utövas främst genom att ledamöterna i Vetlanda Stadshus AB också sitter i 
kommunstyrelsen. Njudung Energis verksamhet rapporteras till Vetlanda Stadshus AB och flytt 
av vattenintag har varit en aktuell fråga under senare tid. Frågan om vilket skydd som behöver 
finnas för Grumlan som vattentäkt är också aktuell. Njudung energi arbetar också med 
planering för reservtäkt. Frågan har ännu inte varit skarp på länsnivå även om vissa kontakter 
finns tagna. Njudung Energi och kommunstyrelsen följer utvecklingen för att bedöma om egen 
lösning eller lösning i samverkan med andra aktörer är att föredra. 

Nödvattenplan finns inte framtagen och kommunstyrelsen kommer följa upp att 
nödvattenplan eller annan krisplanering avseende vattenförsörjning tas fram. 
Revisionsrapporten föreligger i bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 60 Ärendenr 2018/116 

Svar på motion om fler platser inom särskilt boende i 
centralorten Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen får anses besvarad då åtta nya platser i 
särskilt boende tillskapas. 

Ärendebeskrivning 
Den 12 april 2018 lämnade Ejlon Johansson (L), Siv Fransson (L) och Rune Solid (L) in en 
motion om fler platser inom särskilt boende i centralorten Vetlanda kommun och med 
förslaget att snarast planera för och iordningställa särskilda boendeplatser i centralorten 
genom att återskapa nio korttidssplatser på Norrgården som då samtidigt frigör lika många 
platser på Bäckagården. Dessutom återställs sex HVB-platser på Bäckagården till särskilda 
boendeplatser. 

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Av yttrandet framgår att 
sedan motionen lämnades in har verksamheten på Bäckagårdens Lunden avvecklats och 
lokaler frigjorts. Det uppstod därmed möjlighet att öppna platser för särskilt boende och även 
korttidsplatser i nära anslutning. Det bedöms lämpligt att i första hand öppna upp åtta platser 
i särskilt boende. De sex HVB-platserna används bäst som korttidsplatser. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-28, § 33. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen får anses besvarad då åtta nya platser i särskilt boende 
tillskapas. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 61 Ärendenr 2018/163 

Svar på motion om större trygghet för människor över 90 år 
och mindre handläggning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen. 

Vård- och omsorgsnämnden får uppdraget att närmare utreda hur ett införande av 
motionärernas förslag, helt eller delvis, kan genomföras inklusive kostnadsberäkningar. 

Ärendebeskrivning 
Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om större 
trygghet för människor över 90 år och mindre handläggning och med förslaget att 
förutsättningarna utreds och en ekonomisk konsekvensanalys tas fram i enlighet med 
motionens intentioner. 

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Av yttrandet framgår att 
det idag finns 381 personer över 90 år. 135 av dessa bor redan idag i särskilt boende. 
Erfarenheten visar att få eller inga har fått avslag, det vill säga den som söker beviljas i de allra 
flesta fall den sökta insatsen. Antalet 90+ med enbart serviceinsatser från hemtjänsten är ca 
20 st. Antalet med såväl service som omvårdnad är ca 95 st. 

Legala möjligheter finns att erbjuda hemtjänst utan behovsprövning, vilket bedöms kunna 
medföra ett förenklat beslutsfattande som upplevs positivt för den enskilde. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-18, § 39. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker motionen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 62 Ärendenr 2018/164 

Svar på motion om bredband på äldreboende 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Motionen bifalls och överlämnas till budgetberedningen för finansiering. 

Ärendebeskrivning 
Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om 
bredband till äldreboende och med förslaget att fiberanslutning till samtliga boendeplatser 
installeras. 

Motionen remitterades först till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden yttrade 
sig positivt, men menade att det var upp till varje fastighetsägare att besvara frågan om 
fiberanslutning. 

Motionen remitterades därefter till tekniska nämnden för yttrande, särskilt med avseende på 
kostnaderna. Av yttrandets framgår att nämnden ställer sig positiv till fiberanslutning och 
redovisar vilka boenden som saknar anslutning samt vad anslutningskostnaden är för 
respektive boende. Totalt uppgår kostnaden till 3,5 mnkr för 204 lägenheter. 

Någon plan och ekonomi finns inte för att ansluta de redovisade boendena. Medel måste 
därför tillföras tekniska nämndens investeringsbudget om förslaget ska realiseras. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden 2018-09-27, § 116. 
Tekniska nämnden 2019-02-21, § 17. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker motionen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 63 Ärendenr 2019/78 

Motion om att utreda fler alternativ för placering av förskola i 
Bäckseda 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till att detaljplanen för del av 
Storegården 1:1 Melavägens förlängning, Vetlanda redan är antagen av kommunfullmäktige 
2019-03-20, § 40. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) 

Ärendebeskrivning 
Den 5 mars 2019 lämnade Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF) och Lars Brihall (VF) in en 
motion om att utreda fler alternativ till placering av förskola i Bäckseda och med följande 
förslag: Kommunen utreder fler alternativ till lokalisering av förskola i Vetlandas södra del. Det 
är samtidigt viktigt att man inte fortsatt undergräver den lokala demokratin. Politikerna har 
under samrådstiden låtit påskina hur viktigt det är att få in allmänhetens synpunkter eftersom 
det då hävdades att inget var förutbestämt. I samband med samrådet framförde ansvariga 
politiker hur viktigt det är att allmänheten engagerar sig genom att lämna in alternativa 
förslag. Att samma politiker därefter inte ens bemödar sig utreda kan inte uppfattas seriöst 
och utgör ingen som helst förtroendeingivande hantering i ett demokratiskt samhälle. 
Kommunen bör för övrigt vara betydligt mera återhållsam vid användandet av skattepengar 
och i ett tidigt stadium välja en placering som ur ett helhetsperspektiv bättre kan motiveras. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen avslås med hänvisning till att detaljplanen för del av 
Storegården 1:1 Melavägens förlängning, Vetlanda redan är antagen av kommunfullmäktige 
2019-03-20, § 40. 

Carina Bardh (M) och Dan Ljungström (C) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Jan Johansson (VF) yrkar bifall på motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Henrik Tvarnös förslag och Jan Johanssons bifallsyrkande. 
Han finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Henrik Tvarnös 
förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 64 Ärendenr 2019/96 

Motion om att kommunen utreder fler förslag rörande 
placering av förskola i Vetlandas södra del 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges föreslås avslå motionen med hänvisning till att detaljplan för del av 
Storegården 1:1 m.fl. Melavägens förlängning, Vetlanda redan är antagen av 
kommunfullmäktige 2019-03-20, § 40. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) 

Ärendebeskrivning 
Den 15 mars 2019 lämnade Mikael Loberg (SD), Pia Fälth (SD), Arne Zetterberg (SD), 
Björn Fälth (SD) och Arne Larsson (SD) in en motion om att utreda fler förslag rörande 
placering av förskola i Vetlandas södra del och med följande förslag: 

Kommunens politiker bortser från den prestige som nu tycks råda och till medborgarna infria 
sitt löfte att utreda fler alternativ som klarare redovisar samtliga kostnader som är 
förknippade med en förskolas tillkomst. Sverigedemokraterna bedömer det nödvändigt att 
kunna göra sådana jämförelser mellan de olika alternativen innan slutligt beslut tas i denna 
fråga. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen avslås med hänvisning till att detaljplanen för del av 
Storegården 1:1 Melavägens förlängning, Vetlanda redan är anstagen av kommunfullmäktige 
2019-03-20, § 40. 

Carina Bardh (M) och Dan Ljungström (C) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Jan Johansson (VF) yrkar bifall på motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Henrik Tvarnös förslag och Jan Johanssons bifallsyrkande. 
Han finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Henrik Tvarnös 
förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 65 Ärendenr 2019/94 

Redovisning av intern kontroll 2018 - 
kommunledningsförvaltningen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisning av intern kontroll 2018 för kommunledningsförvaltningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2018 för kommunledningsförvaltningen föreligger i bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Vetlanda 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-04-08 

§ 66 Ärendenr 2019/66 

Plan för intern kontroll 2019 - kommunledningsförvaltningen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Plan för intern kontroll 2019 för kommunledningsförvaltningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Intern kontrollplan 2019 för kommunledningsförvaltningen föreligger i bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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