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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 15.30 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordförande, Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Jan 
Johansson (VF), Lars Brihall (VF) 

Ersättare Martina Jansson (S), Monica Samuelsson (KD) 

Tjänstemän Magnus Färjhage, kommundirektör, Pierre Thorell, förhandlingschef § 126, 
Andreas Eliasson, ekonomichef § 126-134, Christina Carlson, ekonom § 126-
127, Jan-Åke Johansson, planingenjör § 128-134, Alida Ottosson, planarkitekt 
§ 128-134, Mohamad Al-Hindi, fysisk planerare § 128-134, Per-Olof Högstedt, 
mark- och exploateringschef, § 135-142. 

Utses att justera Carina Bardh (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2019-09-26 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 126-142 
Marie Willysdotter Wennerberg 

Ordförande 
Henrik Tvarnö (S) 

Justeringsperson 
Carina Bardh (M) 

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

Anslaget: 2019-09-26 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-10-17 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Föredragningslista 
§ 126 Personalstatistik från HR-kontoret 2019/295 3 

§ 127 Bokslutsprognos per den 31 augusti 2019 2019/287 4 

§ 128 Revidering av Bostadsförsörjningsprogram 2017-2025 2017/224 5 

§ 129 Motion om att starta upp äldreboendet i Ramkvilla 2019/68 6 - 7 

§ 130 Fribrev för  VISAM Arena 2018/199 8 

§ 131 Fullmakt som ombud att företräda Vetlanda kommun 2019/253 9 

§ 132 Aktualisering av Översiktsplan 2010 2019/274 10 -
11 

§ 133 Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort. 2018/33 12 -
13 

§ 134 Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg 2019/275 14 
Sandlandet, etapp 1 

§ 135 Fastighetsförsäljning Brunnsgård 6:2 15 

§ 136 Upphävande av del av vattenskyddsområde Dnr MB 2019/281 16 
2019-1162 

§ 137 Protokoll Korsberga kommundelsråd 2019-06-12 2019/282 17 

§ 138 Protokoll Korsberga kommundelsråd 2019-08-12 2019/283 18 

§ 139 Protokoll Nye kommundelsråds 2019-08-22 2019/273 19 

§ 140 Protokoll Vetlanda- Bäckseda kommundelsråd 2019-09- 2019/280 20 
09 

§ 141 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker 2019/291 21 

§ 142 Samverkan inom avfallsområdet 2019/285 22 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

  

~ Vetlanda 

§ 126 

Personalstatistik 2019 

Arbetsutskottets beslut 
Redovisningen 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: 

 antal rehabiliteringsbevakningar per förvaltning 

 antal arbetsskador och tillbud per förvaltning 

 andel långtidsfriska 

 sjuklönekostnader och sjukfrånvaro 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2019/295 
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~ Vetlanda 

§ 127 

Bokslutsprognos per den 31 augusti 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättad bokslutsprognos per den 31 augusti 2019 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bokslutsprognos per den 31 augusti 2019 föreligger i bilaga. 

Ekonomikontoret visar på ett överskott, huvudsakligen lägre personalkostnader på grund av 
vakanser samt ett överskott på försäkringar. Måltidsservice prognostiserar ett överskott med 
anledning av högre intäkter än budgeterat. 

Vård- och omsorgsnämnden visar på ett underskott där insatser enligt LSS och SoL 
(socialpsykiatrin) visar en större avvikelse än tidigare. Hemtjänsten visar på ett bättre resultat 
än tidigare prognos. Avvikelsen för särskilt boende beror på nya platser som öppnats under 
våren. Underskott för korttidsvård är till största delen beroende på kostnader från regionen. 

samma nivå som föregående prognos. Detta trots att förvaltningen kraftigt minskat sina 
kostnader genom aktiva åtgärder. HVB-vården för barn och unga har minskat, istället har 
kostnaden för HVB-placeringar för vuxna ökat. Trenden där kostnaden för försörjningsstöd 
ökar visar sig även i denna prognos. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos ligger även den på ungefär samma nivå som förra 
prognosen. Orsaken är till största del uppskattade minskade asylintäkter, högre 
skolskjutskostnader och högre ITK-kostnader. 

personalkostnader och ökade intäkter vid saneringen av Skyttemossen och Himlabackarna. 

Totalt räknar nämnderna med ett underskott i förhållande till budget på -33,4 mnkr. Det 
totala beräknade årsresultatet uppgår till knappt 5,0 mnkr, vilket innebär en avvikelse från 
budget med 26,4 mnkr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2019/287 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott i förhållande till budget som ligger i stort sett på 

Tekniska nämnden uppvisar ett överskott i förhållande till budget, bl.a. beroende på minskade 
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~ Vetlanda 

§ 128 

Revidering av Bostadsförsörjningsprogram 2017-2025 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Tekniska kontoret i uppdrag att revidera 
Bostadsförsörjningsprogrammet 2017-2025. 

Ärendebeskrivning 
Lagen om kommunernas bostadsförsörjning innebär att kommunen ska ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjning i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder samt för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds 
och genomförs. Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Bostadsförsörjningsprogrammet ska revideras om förutsättningarna för de antagna 
riktlinjerna förändras. Varje mandatperiod ska dessa ses över och antar av 
kommunfullmäktige. Nuvarande program sträcker sig mellan åren 2017-2025. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-08-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Tekniska kontoret i uppdrag att revidera 
Bostadsförsörjningsprogrammet 2017-2025. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker förslaget. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2017/224 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

§ 129 Ärendenr KLF 2019/68 

Motion om att starta upp äldreboendet i Ramkvilla 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Framåtanda föreslår i sin motion att kommunen upptar förhandlingar med 
fastighetsägaren till Ramkvilla Hotell (tidigare Dalbo servicehus) om att antingen köpa eller 
förhyra anläggningen för att därigenom skapa möjligheter för äldreboende i Ramkvilla. 
Förslaget utgör samtidigt en efterlängtad och angelägen landsbygdsatsning. 

Vård- och omsorgsförvaltningen fick under våren 2019 uppdrag av vård- och 
omsorgsnämnden att revidera Äldreomsorgsplanen inklusive lokalisering, kalkyl och planering 
av det framtida behovet av särskilda boendeplatser. Äldreomsorgsplanen gäller till och med år 
2030. 

Förvaltningen kommer under 2019 därmed att utreda behovet av framtida 
boendeplatser. För att trygga vården för kommunens äldre kommer aspekter kring 
ekonomi, lokaler, nybyggnation, personalförsörjning och alternativa lösningar att 
övervägas. Vad gäller Ramkvilla Hotell påtalas även möjligheten att bedriva äldreomsorg i 
privat regi. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsnämndens beslut den 23 maj 2019, § 95. 
Motion av Vetlanda Framåtanda daterad 2019-02-04 

Förslag till beslut 
Motionen är besvarad. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker förslaget. 
Jan Johansson (VF) yrkar att motionen bifalls. 
Carina Bardh (M) yrkar att motionen är besvarad. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på gjorda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt Carina Bardhs (M) yrkande. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Vetlanda Framåtanda 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 
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~ Vetlanda 

§ 130 

Fribrev för  VISAM Arena 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun ställer sig bakom förslag till kommungemensamt fribrev angående 
projektet VISAM Arena. 

Ärendebeskrivning 
Fribrevet avser innovationer och kommersialiserbara vård- och omsorgsrelaterade varor och 
tjänster som medarbetare inom Jönköpings läns 13 kommuner utvecklar med stöd av 
projektet VISAM Arena. 

någon kommun i Jönköpings län. Innovatören uppmanas att driva sitt projekt på fritid. 
Innovatören äger rätt att utan anställande kommuns tillåtelse eller inblandning, sälja eller 
överlåta sin idé eller dess utvecklade form till tredje part. 

Kommunerna i Jönköpings län avsäger sig alla framtida anspråk på idé eller kommersialiserad 
produkt som utvecklats inom ramen för VISAM Arena vilket ägs och drivs av Almi 
Företagspartner i Jönköping AB. Kommunerna i Jönköpings län kommer inte att kräva 
ekonomisk ersättning eller hävda rätt till någon form av ägande. 

Hittills har fem av kommunerna skickat in beslutsunderlag till Region Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
Missiv från Region Jönköpings län avseende Frihet för projektet VISAM Arena daterat 
2018-06-20. 

Kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena daterat 2018-05-18. 

Förslag till beslut 
Vetlanda kommun ställer sig bakom förslag till kommungemensamt fribrev angående 
projektet VISAM Arena. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2018/199 

Innovatören kommer med sin idé till VISAM Arena som privatperson men också som anställd i 
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~ Vetlanda 

§ 131 

Fullmakt som ombud att företräda Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunjurist Anna Flitt erhåller fullmakt att företräda Vetlanda kommun i ärende mot Nya 
Vetlanda Stadshotell AB angående tillsyn enligt alkohollagen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-08 att utdela varning till Nya Vetlanda 
Stadshotell AB. Beslutet har överklagats varför en fullmakt att företräda Vetlanda kommun 
måste upprättas. 

Förslag till beslut 
Kommunjurist Anna Flitt erhåller fullmakt att företräda Vetlanda kommun i ärende mot Nya 
Vetlanda Stadshotell AB angående tillsyn enligt alkohollagen. 

Beslutet skickas till 
Anna Flitt, kommunjurist 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2019/253 
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~ Vetlanda 

§ 132 

Aktualisering av Översiktsplan 2010 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner genomförd aktualitetsprövning av gällande översiktsplan 2010 i 
redovisad sammanställning med kommentarer för de områden som berör 
kommunledningsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen genomförde senast en aktualitetsprövning år 2016. En 
sammanställning togs då fram med kommentarer om följande delar: 

Planeringsunderlag  

- Nytillkomna, ändrade eller inaktuella planeringsunderlag/dokument. 
- Förändringar av övriga förutsättningar som påverkar översiktsplanens 

ställningstagande. 

Genomförda åtgärder 

- Vad som har genomförts enligt översiktsplanen. 

Översiktsplanens aktualitet 

- Delar som förvaltningen anser inte är aktuella. 
-

längre är aktuellt. 

En ny aktualisering har här genomförts med berörda tjänstemän på 
kommunledningsförvaltningen. Nytillkomna kommentarer sedan senaste 
aktualitetsprövningen år 2016 är markerade med rött i framtagen sammanställning. 

Beslutsunderlag 
En sammanställning har tagits fram med kommentarer om planeringsunderlag, genomförda 
åtgärder och om Översiktsplanens aktualitet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner genomförd aktualitetsprövning av gällande översiktsplan 2010 i 
redovisad sammanställning med kommentarer för de områden som berör 
kommunledningsförvaltningen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2019/274 

Vad som har skett sedan 2010 som medför att det som anges i översiktsplanen inte 
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~ Vetlanda 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Maria Gromer, utvecklingstrateg 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 
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~ Vetlanda 

§ 133 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till fördjupad översiktsplan samt tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning  och att förslaget ställs ut för granskning enligt plan- och 
bygglagens bestämmelser under perioden 7 oktober – 18 november, 2019. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) reserverar sig muntligt mot den del av förslaget som gäller skolområde 
Mossgård, ny förskola i Bäckseda. 

Reservationen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

vattenanvändningen i centralorten samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. 

och dess omland. Den fördjupade översiktsplanen ska efter antagande vara vägledande för 
upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser och områdesbestämmelser, prövning 
av bygglov samt övriga beslut som rör mark- och vattenanvändningen. 

Planförslaget ger, tillsammans med redan antagen fördjupad översiktsplan för 
centrumområdet, vägledning för hur tätorten, inklusive Bäckseda, ska utvecklas och 
identifiera sådana områden som bör avsättas för bland annat nya bostäder, verksamheter, 
service, handel och grönstruktur. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-23 
Granskningshandlingar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till fördjupad översiktsplan samt tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning  och att förslaget ställs ut för granskning enligt plan- och 
bygglagens bestämmelser under perioden 7 oktober – 18 november, 2019. 

Yrkanden 
Dan Ljungström (C) tillstyrker förslaget 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2018/33 

Gällande fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort antogs 1993 och är i stora delar utbyggd. 
En ny plan behöver därför arbetas fram för att ange inriktningen för den långsiktiga mark- och 

Arbetet med planen har utgått från ett stort utredningsområde som innefattar Vetlanda tätort 
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~ Vetlanda 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 
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~ Vetlanda 

§ 134 

Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, 
etapp 1 

Arbetsutskottets beslut 
 

etapp 1 
 Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte 
 Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit Tekniska kontoret i uppdrag att upprätta detaljplan 
för aktuellt område i syfte att reglera användning och byggrätt för de bebyggda fastigheterna 
inom planområdet för bostadsändamål. 

Beslutsunderlag 
Upprättade planhandlingar. 

Förslag till beslut 
 

etapp 1 
 Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte 
 Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2019/275 

Samråd ska ske avseende Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, 

Samråd ska ske avseende Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, 
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~ Vetlanda 

§ 135 

Fastighetsförsäljning del av Brunnsgård 6:2 

Ärendet utgår. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 
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~ Vetlanda 

§ 136 

Upphävande av del av vattenskyddsområde Dnr MB 2019-1162 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Njudung Energi AB har ansökt om att upphäva Gettinge vattenskyddsområde med tillhörande 
vattenskyddsföreskrifter. Gettinge och Upplanda har gemensamma föreskrifter och ett 
upphävande av delen Gettinge innebär att det geografiska området tas bort, i övrigt ändras 
inget i föreskrifterna. 

Ärende är kommunicerat med Sveriges geologiska undersökning, som valt att avstå från att 
lämna yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden 2019-09-03 § 212 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Gettinge 
vattenskyddsområde i enlighet med ansökan. 

Beslutet skickas till 
Njudung Energi 
Miljö- och byggnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2019/281 
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~ Vetlanda 

§ 137 

Protokoll Korsberga kommundelsråd 2019-06-12 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från sammanträde med Korsberga kommundelsråd 2019-06-12 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2019/282 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
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~ Vetlanda 

§ 138 

Protokoll Korsberga kommundelsråd 2019-08-12 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från sammanträde med Korsberga kommundelsråd 2019-08-12 föreligger i bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2019/283 
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~ Vetlanda 

§ 139 

Protokoll Nye kommundelsråds 2019-08-22 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från sammanträde med Nye kommundelsråd 2019-08-22 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Tekniska kontoret 
Kommunledningsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2019/273 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
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~ Vetlanda 

§ 140 

Protokoll Vetlanda- Bäckseda kommundelsråd 2019-09-09 

Arbetsutskottets beslut 

inom en månad. 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2019-09-09 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2019/280 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
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~ Vetlanda 

§ 141 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 556748-0016, Centralhotellet AB tillstånd enligt 8 
kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin och 
spritdrycker vid serveringsställe Östanå Värdshus, Vetlanda. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt serveringstiden 11:00 till 01:00. 

Att bevilja med villkor, det ska meddelas kommunkansliet i god tid, ex 14 dagar. 

Ärendebeskrivning 
556748-0016, Centralhotellet AB ansöker om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) om att servera starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin och spritdrycker vid 
serveringsställe Östanå Värdshus, Vetlanda. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt serveringstiden 11:00 till 01:00. 

Ansökan inkom 2019-08-14 komplett den 2019-09-09, föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Utredning 2019-09-09 

Förslag till beslut 

enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, andra jästa alkoholdrycker, 
vin och spritdrycker vid serveringsställe Östanå Värdshus, Vetlanda. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt serveringstiden 11:00 till 01:00. 

Att bevilja med villkor, det ska meddelas kommunkansliet i god tid, ex 14 dagar. 

Beslutet skickas till 
Centralhotellet AB 
Ove Karlsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Ärendenr KLF 2019/291 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att bevilja 556748-0016, Centralhotellet AB tillstånd 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

§ 142 Ärendenr KLF 2019/285 

Samverkan inom avfallsområdet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Ta fram förslag på avsiktsförklaring tillsammans med KSRR om att ingå gemensam 
organisation (kommunalförbund). 

Kommundirektörerna eller motsvarande i Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge ges ansvar för 
framtagandet av avsiktsförklaring tillsammans med KSRR. 

VD och avfallsansvarig i Njudung Energi samt avfallsansvarig i Uppvidinge utses att 
tillsammans med av KSRR utsedda tjänstemän ta fram förslag till avsiktsförklaring. 

Under framtagandet rapportera till utsedd politisk styrgrupp. 

Ärendebeskrivning 
Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet beslutade Aneby, 
Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda gemensam organisation genom ett 
beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. En projektgrupp tillsattes, projektgruppen 
återrapporterar nu sitt uppdrag med förslag om att gå vidare genom framtagande av 
avsiktsförklaring med Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) för bildande av gemensamt 
kommunalförbund för avfallsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Presentation ”Samverkan avfall Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge” 2019-09-09 

Förslag till beslut 
Ta fram förslag på avsiktsförklaring tillsammans med KSRR om att ingå gemensam 
organisation (kommunalförbund). 

Kommundirektörerna eller motsvarande i Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge ges ansvar för 
framtagandet av avsiktsförklaring tillsammans med KSRR. 

VD och avfallsansvarig i Njudung Energi samt avfallsansvarig i Uppvidinge utses att 
tillsammans med av KSRR utsedda tjänstemän ta fram förslag till avsiktsförklaring. 

Under framtagandet rapportera till utsedd politisk styrgrupp. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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