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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.49 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD) och 
Jan Johansson (VF). 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Mohamad Al Hindi (§ 34-35), 
Irina Friden (§ 34-35), Gunnar Elmeke (§ 38-41), Emil Bergdahl 
(§ 38-41), Victor Gustavsson (§ 38-41) och Maria Isacsson. 
Via Teams: Anna Flitt § 34-37), Elinborg Kristinsdóttir Karlsson (§ 34) och 
Pierre Thorell (§ 36-38), 

Utses att justera Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och Kommunkansliet 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 34-44 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Jan Johansson 

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-03-15 

Datum när anslagets tas bort: 2022-04-06 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

Föredragningslista 
§ 34 Personalstatistik 2021 2021/92 

§ 35 Granskning av Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och 2019/81 
1:43 

§ 36 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2020/149 

§ 37 Revidering kommunstyrelsens delegationsordning 2020/117 

§ 38 Den politiska organisationen från 2023 2022/45 

§ 39 Arvodesreglemente 2023-2026 2021/381 

§ 40 Kommunarkivets årsrapport 2021 2022/35 

§ 41 Ombudget från 2021 till 2022 2022/57 

§ 42 Intern kontroll 2021 - miljö- och byggnämnden 2022/58 

§ 43 Försäljning av Vetlanda Stensåkra XX:XX 2022/61 

§ 44 Information om Teknikens hus 2022/27 
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~ Vetlanda 

§ 34 

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 
- Jämförelse frånvarotillfällen 
- Frånvarotillfällen 

HR-konsult Elinborg Kristinsdóttir Karlsson presenterar personalstatistiken. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

§ 35 Ärendenr KLF 2019/81 

Granskning av Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och 1:43 

Arbetsutskottets beslut 
Granskning ska ske avseende Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 1:43. 
Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 
Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

Ärendebeskrivning 
Ett planförslag som avser att möjliggöra för exploatering av idrottsanläggningar och 
samlingslokal godkänns för granskning. 

I samband med upprättande av ny detaljplan upphävs del av detaljplan Huskvarn1, nummer 
31, från år 1981. 

Holsby frikyrkoförsamling är i behov av att utveckla sin verksamhet och behöver därmed 
större lokal att vistas i. Samtidigt har Holsby SK önskemål om att få utöka sin verksamhet i 
Holsbybrunn och upprätta på sikt en idrotts- och padelhall. Holsby SK och 
Holsby frikyrkoförsamling har tillsammans gått ihop och tagit fram ett förslag för utveckling av 
deras verksamheter i Holsbybrunn. Utöver detta planläggs naturmark längs Brunnsvägen och 
Internatvägen, ny in-och utfart möjliggörs samt gång-och cykelvägnätet förstärks. 

En behovsbedömning har genomförts som slog fast att planen inte anses vara av betydande 
miljöpåverkan. 

Planförslaget har reviderats på flera punkter efter samrådet. 

• Grundkarta har justerats 
• Plankartan har reviderats enligt följande: 
1. naturmark längst Brunnsvägen har utökats från 10 till 30 meter bredd 
2.  byggnadshöjden har justerats från 10 meter till 10 meter nockhöjd i sydöstra delen av 

planområdet, respektive 8 meter byggnadshöjd inom resterande kvartersmark. 
3. plankarta kompletterats med bestämmelser som möjliggör komplementbyggnader 

med högst 4 meter nockhöjd (plusmark) 
4. Vid planområdets infarter har en yta planlagts som prickmark för att samla 

parkeringsytorna och skapa möjlighet till sammutnyttande av dessa ytor. 
5. E-område har tillkommit på kvartersmark för teknisk anläggning 
6. Gränsen till kvartersmark har flyttats med cirka 6 meter norrut om potentiella 

föroreningar (tidigare ledningsgata). 
7. Inaktuella bestämmelser som möjliggör anläggning av fotbollsplan har tagits bort 

(fotbollsplanen är redan anlagt) 
• Planbeskrivning har justerats och kompletterats med information kring utpekade 

EBH-objekt, dagvattenutredning, bedömning av störning och risker, 
verksamhetsbeskrivning och rekommendationer till arkitekturgestaltning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 35 

Under kapitlet Teknisk försörjning har informationen om ansvariga sakägare 

Njudung. 

Planarkitekt Irina Friden redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-01 
Plankarta 2022-01-21 
Planbeskrivning 2022-02-01 
Samrådredogörelse 2022-02-01 
Fastighetsförteckning 2022-01-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/21, § 42/19 

Förslag till beslut 
Granskning ska ske avseende Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 1:43. 
Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 
Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

§ 36 Ärendenr KLF 2020/149 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslagna ändringar av kommunstyrelsens reglemente antas. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Efter översyn har kommunstyrelsens reglemente uppdaterats. 

Kommunjurist Anna Flitt redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Förslag till Reglemente för kommunstyrelsen i Vetlanda kommun, senast granskad 2022-02-08 

Förslag till beslut 
Föreslagna ändringar av kommunstyrelsens reglemente antas. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD) och Daniel Berner (C) tillstyrker förslag till beslut. 

Jan Johansson (VF) yrkar avslag på föreslagen text i § 43 gällande initiativrätten och föreslår 
att paragrafen får följande lydelse: ”Ledamöter i kommunstyrelsen får väcka ärenden”. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på beslutsförslag och Jan Johanssons förslag. Han finner att 
arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt beslutsförslag. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 
Ja-röst för beslutsförslag 
Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

§ 36 Ärendenr KLF 2020/149 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster och 1 nej-röst beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att 
föreslagna ändringar av kommunstyrelsens reglemente antas. 

Omröstningslista 
Ledamot Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X 

Daniel Berner (C) X 

Monica Samuelsson (KD) X 

Jan Johansson (VF) X 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 37 

Revidering kommunstyrelsens delegationsordning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens delegationsordning ärende 14.4 

Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid vissa förrättningar. 

Delegat ändras från Arbetsutskottet till Kommundirektör 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning ändras genom att ärende 14.4 avseende 
befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid vissa förrättningar får delegat Kommundirektör istället för Arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Förslag till revidering av delegationsordning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens delegationsordning ärende 14.4 

Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid vissa förrättningar. 

Delegat ändras från Arbetsutskottet till Kommundirektör 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

Ärendenr KLF 2020/117 

8



~ Vetlanda 

§ 38 

Den politiska organisationen från 2023 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige fastställa politisk organisation enligt nedan för 2023-2026. 

Arbetsutskottets beslut 

Nässjö kommun för överläggning om översyn av förbundsordningen för Höglandets 
räddningstjänst avseende ordförandeskapet i direktionen. Varannan tvåårs period bör det 
vara Nässjö och varannan Vetlanda som står för ordförandeskapet. 

Ärendebeskrivning 
Parlamentariska kommittén har behandlat förändringar i den politiska organisationen. För att 
skapa tydlighet presenteras här organisationen i sin helhet. 

Kommunfullmäktige ska ha oförändrat antal ledamöter, 45. 

Barn- och utbildningsnämnd - 9 ledamöter och 9 ersättare. 

Kommunstyrelsen - 13 ledamöter och 13 ersättare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott - 5 ledamöter och 2 ersättare. 

Kultur- och fritidsnämnden, 7 ledamöter och 3 ersättare. 

Miljö- och byggnämnd - 7 ledamöter och 3 ersättare. 

Socialnämnd - 7 ledamöter och 3 ersättare. 

Teknisk nämnd – 7 9 ledamöter och 3 9 ersättare. 

Vård- och omsorgsnämnd - 9 ledamöter och 9 ersättare. 

Valnämnd - 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Höglandets överförmyndarnämnd – 5 ledamöter och 5 ersättare 

Revisionen - 6 revisorer. 

samt en personlig ersättare. 

Pensionärsrådet, 3 ledamöter. Rådet placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen. 

Valberedningen - 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti med ordinarie representation i 
fullmäktige. Ersättaren tjänstgör endast vid ordinarie ledamots frånvaro. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

§ 38 Ärendenr KLF 2022/45 

Budgetberedning - 6 ledamöter med representation från majoritet och opposition där 
ledamöterna utses av kommunstyrelsen. 

Kommunala rådet för funktionshindrade - 4 ledamöter. 

Styrgruppen för strategisk planering, - presidierna i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och 
miljö- och byggnämnden. Ordförande =tekniska nämndens ordförande. 

Antalet ledamöter i nämndpresidierna ska genomgående vara tre, andre vice ordförande ska 
representera oppositionen. Ambitionen är att detta ska utgöra grundprincip för 
sammansättningen av presidierna. 

Nämndernas utskott ska utgöras av presidierna, vilket innebär att det blir tre ledamöter i 
nämndernas utskott. Det gäller dock inte kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige överlåter till 
nämnderna att själva avgöra frågan om de ska ha utskott eller inte. Ett utskott kan aldrig ha 
mer än hälften av antalet ledamöter i nämnden. 

Bolagens styrelse 

Vetlanda Stadshus AB – 7 ledamöter och 3 ersättare 

Njudung Energi Vetlanda AB ska ha 7 ordinarie ledamöter och 3 ersättare varav en ordinarie 
ledamot och en ersättare från Sävsjö. 

Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler ska ha varsin styrelse men med samma 
personer (personunion). 7 ledamöter och 3 ersättare 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Protokoll från Parlamentariska kommittén 2021-11-02 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige fastställa politisk organisation enligt nedan för 2023-2026. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att Parlamentariska kommittén i Vetlanda kommun tar kontakt 
med Parlamentariska kommittén i Nässjö kommun för överläggning om översyn av 
förbundsordningen för Höglandets räddningstjänst avseende ordförandeskapet i direktionen. 
Varannan tvåårs period bör det vara Nässjö och varannan Vetlanda som står för 
ordförandeskapet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 39 

Arvodesreglemente 2023-2026 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa arvodesreglementet för perioden 
2023-2026 med följande tillägg § 7 avseende titel kommunalråd/oppositionsråd: 

”Förtroendevald med fast arvode på minst 40% som företräder majoriteten skall benämnas 
kommunalråd. Den som på samma villkor företräder oppositionen skall benämnas 
oppositionsråd. Vid eventuellt majoritetsskifte under mandatperioden skall benämningarna 
anpassas till de nya förhållandena.” 

Ärendebeskrivning 
Inför varje ny mandatperiod ska arvodesreglementet ses över. Detta för att säkerställa att 
reglementet stämmer överens med den politiska organisation som planeras. 

Parlamentariska kommittén har arbetat igenom nuvarande förslag gemensamt. Där den 

den politiska grund som varit över tid, men med möjlighet att förändra efter valet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-17, § 9 
Tjänsteskrivelse 2021-12-28 
Parlamentariska kommittén § 6/21 
Arvodesreglemente 2023-2026 

Förslag till beslut 
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa arvodesreglementet för perioden 
2023-2026 med följande tillägg § 7 avseende titel kommunalråd/oppositionsråd: 

”Förtroendevald med fast arvode på minst 40% som företräder majoriteten skall benämnas 
kommunalråd. Den som på samma villkor företräder oppositionen skall benämnas 
oppositionsråd. Vid eventuellt majoritetsskifte under mandatperioden skall benämningarna 
anpassas till de nya förhållandena.” 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD) och Daniel Berner (C) tillstyrker beslutsförslaget. 
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~ Vetlanda 

§ 40 

Kommunarkivets årsrapport 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Vetlanda kommun.  Årsrapporten är en 
sammanfattande beskrivning över det arbetet och aktiviteter som gjorts när det gäller de 
åtaganden kommunstyrelsen har enligt arkivlagen och kommunens arkivpolicy. 

Årsrapportens syfte är att ge en inblick i kommunarkivets arbete 2021. Rapporten tar i stora 
drag upp de arbetsuppgifter, projekt och förändringar som skett under året, samt vilka 
aktiviteter som planeras för år 2022. Rapporten informerar också om rådande klimat i 
kommunarkivets arkivlokaler. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-27 
Kommunarkivets årsrapport 2021 

Förslag till beslut 
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~ Vetlanda 

§ 41 

Ombudget från 2021 till 2022 

Arbetsutskottets beslut 
Bilagt förslag till ombudget vad gäller investeringar om totalt 96 035 500 tkr godkänns. En 
fortsatt diskussion om den totala nivån för kommunens investeringsbudget och dess 
fördelning över tiden tas i samband med budgetberedningens arbete under 2022 varvid detta 
beslut kan komma att omprövas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ombudget vad gäller 

inom Vård- och omsorgsförvaltningen som bedrivs i resultatenhetsform. Beloppet har 
fastställts enligt gällande riktlinjer. 

Ärendebeskrivning 
I anslutning till bokslut 2021 och påbörjande av nytt räkenskapsår 2022 ska frågan om 
ombudget eller ianspråktagande av förskott behandlas. 

Med ombudget menas i detta sammanhang att budget som erhållits men ej förbrukats under 

erhållen budget. Med förskott menas att man under ett räkenskapsår ianspråktar beslutad 
budget för ett kommande år. 

I Vetlanda kommun beslutas ombudget/förskott när det gäller investeringar av 
Kommunstyrelsens arbetsutskott medan ombudget/förskott inom driftbudget ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. Ombudget/förskott inom driftbudget sker enbart undantagsvis och är i 
princip förbehållet en resultatenhet verksam inom Vård- och omsorgsnämnden. Beslut som 
berör driftbudgeten kommer att påverka 2022 års budgeterade resultat medan beslut som 
berör investeringsbudgeten i högre grad får likviditetspåverkan 2022 och resultatpåverkan 
under kommande år. 

att ett ombudgeterat belopp får budgeten för 2022 att utökas medan ett ianspråktagande av 
förskott under 2021 innebär att budgeten minskas i motsvarande grad. 

Ekonomichef Andreas Eliasson och Gatu/parkchef Emil Bergdahl redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-16 
Sammanställning investeringar 
Sammanställning drift 
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~ Vetlanda 

§ 41 

Vård- och omsorgsnämnden § 6/22 
Tjänsteskrivelse 2022-01-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna bilagt förslag till ombudget vad gäller 
investeringar om totalt 96 035 500 tkr. En fortsatt diskussion om den totala nivån för 
kommunens investeringsbudget och dess fördelning över tiden tas i samband med 
budgetberedningens arbete under 2022 varvid detta beslut kan komma att omprövas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
ombudget vad gäller drift om totalt 150 000 kr. Beloppet i sin helhet gäller för Daglig 
verksamhet och sysselsättning inom Vård- och omsorgsförvaltningen som bedrivs i 
resultatenhetsform. Beloppet har fastställts enligt gällande riktlinjer. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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~ Vetlanda 

§ 42 

Redovisning av intern kontroll 2021 - miljö- och byggnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisning av intern kontroll 2021 för miljö- och byggnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2021 för miljö- och byggnämnden föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden § 6/22 
Intern kontrollplan 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

Ärendenr KLF 2022/58 

15



 

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

§ 43 Ärendenr KLF 2022/61 

Försäljning av Vetlanda Stensåkra X:XX 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal 
säljer fastigheten Vetlanda Stensåkra X:XX till Carl Holmberg, Vetlanda, till ett pris av 
750 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun äger sedan 2013 fastigheten Stensåkra X:XX, kallad Elhargen, som ligger i 
anslutning till naturreservatet lllharjen i Vetlanda. 

Byggnaden inom fastigheten Stensåkra X:XX uppfördes 1910 som en trevånings 
kvarnbyggnad i tegel för gryntillverkning och har ett kulturhistoriskt värde. Kvarnen med 
tillhörande elverk har sedan dess försålts i omgångar. 1994 stod Vetlanda Energi AB, 
nuvarande Njudung Energi AB, som ägare. 

För 10-år sedan beslutade Vetlanda Energi och teknik AB, som bolaget då hette, att sälja 
fastigheten via mäklare. Fastigheten hade ett stort underhållsbehov och kraftproduktionen 
var allt för dålig för att täcka fastighetens driftskostnader. 

Försäljningen avbröts dock då ingen köpare fattade intresse för fastigheten. I stället gick 
Vetlanda kommun in som ägare 2013. Affären finansierades genom ett statligt bidrag som 
kommunen erhöll med förbehållet att fallrätten skulle släckas ut och 
kraftproduktionsanläggningen skulle rivas ur byggnaden. Bidraget som finansierade köpet 
uppgick till 772 000 kr. 

I fastigheten har kommunen därefter hyrt ut lokalerna till olika föreningar. Intäkterna för 
inhyrningarna täcker inte kostnaderna för drift och underhåll. Driftsnettot ligger årligen på 
omkring minus 100 000 kr och fastigheten är föremål för större underhållsåtgärder i närtid. 

Fastigheten har flera utmaningar så som att byggnaden är del av dammvallen i 
Hargendammen och den har även begränsningar i vilka verksamheter som kan bedrivas här, 
den får t ex inte göras om för bostadsändamål samt att kraftproduktion inte längre är möjlig. 

Föreslagen köpare är ägare av en murarfirma, Höglandets Skorstenar AB, och har ett intresse 
och kompetens att underhålla och renovera fastigheten och ser denna byggnads potential i 
det kulturhistoriska värde den har. I bottenplanet på huvudbyggnaden ses en möjlighet att 
starta en verksamhet. Köparen är medveten om de hyresgäster som finns i fastigheten och 
övertar de hyreskontrakt som finns vid ett övertagande. 

I fastigheten bedrivs inte någon kommunal verksamhet, så denna fastighet har ansetts möjlig 
att avyttra. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

§ 43 Ärendenr KLF 2022/61 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-11 
Köpekontrakt 2022-02-04 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Stensåkra X:XX till Carl Holmberg, Vetlanda, till ett pris av 750 000 kr. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF) och Daniel Berner (C) 
tillstyrker beslutsförslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 44 

Information om Teknikens hus 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen notera till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Magnus Färjhage informerar om det pågående arbetet och nämner därvid 
bland annat följande: 

Det har genomförts ett styrelsemöte där man gick igenom planering samt förberedelser inför 
workshop den 8 mars 2022. Det ska även genomföras ett extra årsmöte den 8 mars med 
målsättning att kunna välja en ny ordförande. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

Ärendenr KLF 2022/27 
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