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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.40 

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

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare Martina Jansson (S) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Ove Karlsson (§ 197), Anna Frej (§ 197), 
Jens Bach Kristensen (§ 197) och Maria Isacsson. 
Distansdeltagare: Andreas Eliasson (§ 198-204), Elinborg Kristinsdóttir 
Karlsson (§ 198), Elin Bexell (§ 199-202), Maria Gromer (§ 198-201), 
Pierre Thorell (§ 198-202), Emma Isaksson (§ 198-201), Anders Bernberg
(§ 198-204), Morgan Miledal (§ 198-204) och Åselotte Andersson (§ 198-204). 

Utses att justera Dan Ljungström 

Justeringens plats och Kommunkansliet 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 197-204 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Dan Ljungström 

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

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 



2

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Föredragningslista 
§ 197 Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker 11-2020-00031 

§ 198 Personalstatistik 2020 2020/175 

§ 199 Dialog om riktlinjer för alternativa driftformer 2020/208 

§ 200 Förändrad servicedeklaration - Företagslots 2020/328 

§ 201 Detaljplan för Vesslan 2 m fl. fastigheter, Vetlanda 2017/338 

§ 202 Leaderområde programperioden 2021-2027 2020/250 

§ 203 Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 2020/337 
kvinnor och våld i nära relationer 2020-2026 

§ 204 Yttrande över remiss - En långsiktigt hållbar 2020/331 
migrationspolitik (SOU 2020:54) 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 197 

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker – The Old 
Barn Corner, Vetlanda 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt 9 kap 17 § Alkohollagen (2010: 1622) meddela tillståndshavare Vinfloden AB, 
org.nr. 559027-6852 en varning gällande serveringsställe The Old Barn Corner, Storgatan 9 i 
Vetlanda, restaurangnummer 0685 145 0 21 med hänvisning till de skäl som redovisas i 
tjänsteskrivelsen under rubriken Motivering och beslutsunderlag. 

Ärendebeskrivning 
Vinfloden AB, org.nr 559027-6852, nedan kallat bolaget, har meddelats tillstånd att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid serveringsstället The Old Barn 
Corner, Vetlanda. Kommunen har med hänvisning till de skäl som redovisas i tjänsteskrivelsen 
under rubriken Motivering och beslutsunderlag, fått anledning att utreda huruvida 
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i Alkohollagen (20I0: 1622) samt 
huruvida åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillståndet är aktuell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-10 

Yrkanden 
Monica Samuelsson (KD) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Alkoholinspektör 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Ärendenr AlkT 11-2020-00031 
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~ Vetlanda 

§ 198 

Personalstatistik 2020 

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: 

Rehab, arbetsskador och tillbud 
Sjuklönekostnader dag 1-14 per förvaltning 
Långtidsfriska 
Sjukfrånvaro 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Ärendenr KLF 2020/175 

4



~ Vetlanda 

§ 199 

Dialog om riktlinjer för alternativa driftformer 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-24, § 119, att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till övergripande riktlinjer för 
verksamhet i intraprenadform. 

En arbetsgrupp bestående av berörda tjänstepersoner har arbetat fram ett underlag inför 
framtagandet av riktlinjer för verksamheter i intraprenadform. Detta underlag behöver 
bearbetas ytterligare i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott i de frågor som i första 

för beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-23 
Förslag riktlinjer för alternativa driftformer 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Ärendenr KLF 2020/208 

hand berör ekonomidelen för att få fram ytterligare vägledning till framtagandet av ett förslag 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

§ 200 Ärendenr KLF 2020/328 

Förändrad servicedeklaration - Företagslots 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om en ny servicedeklaration om företagslots som ersätter befintlig 
servicedeklaration om en dörr in för företagare. 

Ärendebeskrivning 
I Vetlanda kommun finns ett antal servicedeklarationer. Målet med servicedeklarationerna är 
att vi ska bli tydligare med vad vår service och våra tjänster innehåller och på så sätt få 
nöjdare medborgare/kunder. 

Om det skulle visa sig att löftet trots allt inte stämmer med medborgarnas krav och önskemål 
så kan en dialog kring servicedeklarationen inledas som i sin tur kan påverka tjänstens 
innehåll. 

Servicedeklarationerna kan förändras utifrån synpunkter från medborgare/kunder och nya 
kan komma till kontinuerligt. 

Den strategiska gruppen som arbetar med kommunens övergripande näringslivsfrågor föreslår 
att servicedeklarationen om en dörr in för företagare ersätts av framtaget förslag till 
servicedeklaration om företagslots. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-16 
Förslag på servicedeklaration Företagslots 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 201 

Detaljplan för Vesslan 2 m. fl. fastigheter, Vetlanda 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplan för Vesslan 2 m.fl. fastigheter, Vetlanda antas. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation inom kvarteret. Planen medger 
byggrätt för flerbostadshus samt möjligheten att anlägga en källarparkering. Genom reglering 
av byggnadens placering, högsta byggnadshöjden och taklutningen avses bebyggelsen bidra 
till och förstärka centrumkaraktären avseende uttryck och skala. 

Planområdet är lokaliserat i västra delen av centrumkärnan och omfattar delen av Kullgatan 

det funnits ett bostadshus samt serviceverkstäder inom planområdet. 

Ett planförslag upprättat den 2 november 2020 har varit utställt för granskning 
fr.o.m. 4 november t.o.m. 18 november 2020. 

2020-11-25 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 185/17 och § 126/20 
Tjänsteskrivelse 2020-11-25 
Planbeskrivning med tillhörande plankarta 2020-11-02 
Granskningsutlåtande 2020-11-25 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Ärendenr KLF 2017/338 

mellan Järnvägen och Storgatan. Planområdet saknar i nuläget någon bebyggelse. Tidigare har 

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

§ 202 

Leaderområde programperioden 2021-2027 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fattar beslut om att söka inträde i Leaderområdet Astrid Lindgrens 
hembygd under kommande programperiod 2021-2027 

Leaderområdet Leader Linné Småland meddelas att Vetlanda kommun kommer söka inträde i 
Leaderområdet Astrid Lindgrens hembygd. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har under pågående programperiod varit en del av Leader Linné Småland. 
Ett område som sträcker sig från Markaryd i söder till Vetlanda i norr. 

Leadermetoden har som syfte att stödja utvecklingen på landsbygden genom föreningar och 
små företag. Finansieringen är tredelad. Där EU står för en tredjedel, staten för en och 
kommunerna för en. 

Inför den kommande programperioden 2021-2027 har kommunen genomfört ett 
analysarbete för att undersöka vilket område som kan bidra till Vetlanda kommuns aktörer 
och deras utveckling mest. I detta arbete har det framkommit att det mer nära geografiska 
läget i Leaderområdet Astrid Lindgrens hembygd utgör en viktig faktor för hur aktörerna i 

inom besöksnäringen. 

Vetlanda kommun har under föregående programperiod medfinaniserat Leaderområdet som 
en del av landsbygdsutvecklingen. Detta arbete kommer fortgå och medel till Leaderområdet 
finns i ordinarie budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-27 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Ärendenr KLF 2020/250 

Vetlanda kommun kan utvecklas i sig själva och i samarbete med andra. Detta blir extra tydligt 
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~ Vetlanda 

§ 203 

Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer 2020-2026 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att Vetlanda kommun ställer sig bakom den regionala strategin 
för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Ärendebeskrivning 

kommun har varit delaktig i arbetet men av någon anledning inte kommit med i 
beslutshanteringen av dokumentet. Socialförvaltningen har mål som är kopplade till den 
regionala strategin. Social hållbarhet är en av kommunens riktningar där detta arbete är en 
viktig del. Strategin har också behandlats i länsstyrelsens jämställdhetsråd där kommunen 
finns representerad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-30 
Regional strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Ärendenr KLF 2020/337 

Länsstyrelsen har tagit fram den regionala strategin tillsammans med aktörer i länet. Vetlanda 
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~ Vetlanda 

§ 204 

Yttrande över remiss - En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
(SOU 2020:54) 

Arbetsutskottets beslut 
Avge yttrande till Justitiedepartementet enligt ärendets bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i beslut 2020-12-02 § 156, delegerat beslutanderätten i ärendet till 
arbetsutskottet. 

Vetlanda kommun har getts möjlighet att yttra sig över betänkandet från Kommittén om den 
framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) - En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik, SOU 2020:54 

Nuvarande tillfälliga Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige upphör i juli 2021. Migrationskommittén har haft regeringens 
uppdrag att ta ställning till utformningen av den svenska migrationspolitiken i syfte att 
fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Utgångspunkten för uppdraget har varit att 
migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Migrationskommittén har i sina 
förslag tagit hänsyn tillinternationella konventioner och åtaganden som Sverige har. 
Kommitténs förslag innebär bl.a. att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara regel för 
flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Man återinför synnerligen ömmande 
omständigheter som grund för uppehållstillstånd och samtidigt utmönstras kategorin övriga 
skyddsbehövande ur lagstiftningen. Uppehållstillstånd ska även kunna ges på grund av 
verkställighetshinder. Uppehållstillståndens längd ska vara 3 år för flyktingar och 13 månader 
för övriga skäl vid första ansökningstillfället. Vid förlängning ges tvååriga beslut oavsett 
kategori. 

Permanenta uppehållstillstånd beviljas endast om utlänningen uppfyller vissa krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap, kan försörja sig och lever upp till krav om god 
vandel. Utlänningen måste också haft tillfälliga uppehållstillstånd i minst tre år innan hen kan 
beviljas permanent. Undantag för kraven kan göras av hälsoskäl, för till exempel barn. 
Undantag görs också för kvotflyktingar som får permanenta uppehållstillstånd från början. 

beviljas varaktigt tillstånd, ska uppehållstillstånd ges till make/make eller minderårigt barn. 
Kraven är att anknytningspersonen kan försörja sig och sina anhöriga samt har en bostad som 
räcker till för hela familjen. För att make/maka skall beviljas uppehållstillstånd måste bägge 
makarna vara över 21 år. Samma regler gäller för sambor som för gifta. Undantag för 
försörjningsplikt och bostad gäller när anknytningspersonen är ett minderårigt barn eller den 
som söker är ett barn fött i Sverige med föräldrar som är skyddsbehövande/flyktingar. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Ärendenr KLF 2020/331 

För den som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och har välgrundade utsikter att 

Undantag från försörjningskravet är det också om de anhöriga söker uppehållstillstånd inom 3 
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~ Vetlanda 

§ 204 

månader från att anknytningspersonen beviljades uppehållstillstånd av flykting- eller 
skyddsskäl. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-01 
Yttrande Vetlanda kommun 
Migrationskommitténs betänkande – En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54 
Följebrev Remiss 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker upprättat 
förslag till yttrande. 

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 
ÅseLotte Andersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Ärendenr KLF 2020/331 
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