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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.20 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordförande, Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), Jan 
Johansson (VF), Carina Bardh (M) 

Ersättare Martina Jansson (S), Lars Brihall (VF) 

Övriga deltagare Gunnar Elmeke § 45, Anders Bernberg § 45-46 

Utses att justera Carina Bardh 

Justeringens plats och 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 45-53 
Anna Flitt 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Carina Bardh 

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

Datum när protokollet publiceras: 

Datum när anslagets tas bort: 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Föredragningslista 
§ 45 Yttrande över remiss ”Regional transportplan för 2020/325 3 - 5 

Jönköpings län 2022-2033” 

§ 46 Tillägg till samrådshandlingar, förslag till 2021/378 6 
renhållningsordning 2023–2030 avseende nedlagda 
deponier 

§ 47 Förtjänstteckengåva 2022/18 7 

§ 48 Redovisning personuppgiftsincidenter 2021 2022/54 8 

§ 49 Svar på motion om införande av junior- 2021/194 9 - 10 
kommunfullmäktige 

§ 50 Förslag Program för destinationsutveckling Vetlanda 2022/56 11 -
kommun 12 

§ 51 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker 13 

§ 52 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker 14 

§ 53 Justering av arbetsutskottets protokoll 2022-02-21 § 36 15 -
16 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
  

 

 

 
 

lS Vetlanda 

§ 45 

Yttrande över remiss ”Regional transportplan för Jönköpings 
län 2022-2033” 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget till yttrande och kommunstyrelsen bekräftar 
arbetsutskottets beslut. 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka ut sitt förslag till 
regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Den regionala transportplanen för 
Jönköpings län visar hur nästan 1,7 miljarder kronor i statliga medel ska fördelas mellan olika 

tillgänglig på Region Jönköpings läns utvecklingswebb: Regional transportplan-Utveckling i 
Jönköpings län (rjl.se) 

Vetlanda kommun har i tidigare yttrande över remissen ”Nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033” yttrat sig till Regeringsdepartementet och i inspel till 
Region Jönköpings län inom följande punkter: 
- Systemsyn på länets järnvägar 
- Kostnadsutveckling och samhällsekonomiska analysen för elektrifiering av järnvägssträckan 
Nässjö-Vetlanda 
- Försening i gällande planer 
- Byggande av cykelvägar på banvallar 
- Högsta tillåten hastighet på väg 

Järnvägen Nässjö-Vetlanda 

Vetlanda kommun välkomnar att åtgärden upptagen i planförslaget. Föreslagna 

satsning än föreslagna utrymmet på 100 miljoner kronor. 

Vetlanda kommun har inte fått någon förklaring till den orimligt höga totalkostnaden som är 
upptagen och förväntar oss att en korrekt nivå anges när planen beslutas. Frågan kan också 
ställas vilka åtgärder som ska ingå i objektet. Det är rimligt att merparten av reinvestering och 
ny signalteknik finansieras i nationell plan. Man kan jämföra med motsvarande objekt Nässjö-
Eksjö där tidigare reinvestering har skett under hand och totalkostnaden för elektrifiering nu 
anges till mindre än en tiondel av kostnaden jämfört med Vetlandabanan. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Ärendenr KLF 2020/325 

typer av investeringar i transportinfrastruktur i länet mellan åren 2022 - 2033. Remisstiden för 
planförslaget löper fram till och med den 18 mars 2022. Under denna tid finns planhandlingen 

investeringsmedel i planen bör ses som en del av åtagandet för att få till en elektrifierad bana. 
Objektet bör därför benämnas ”Elektrifiering Nässjö-Vetlanda”. Självklart förordar vi en större 
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lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

§ 45 forts Ärendenr KLF 2020/325 

Regionala vägar 

En av regionens viktigaste vägar är väg 31/47, som är en ingående del i stråket Oskarshamn-
Vetlanda-Jönköping-Göteborg. Stråket är viktigt för godstrafik men även för pendling inom 
länet. Det är därför angeläget att vägstandarden utvecklas och att nuvarande 
hastighetsstandard kan behållas eller ökas. Mest angeläget är att utreda är sträckan som inte 
har mittseparering mellan Nässjö och Vetlanda södra. Sträckan mellan Ekenässjön och 
Vetlanda södra är en av länets mest trafikerade vägar. Stråket borde synliggöras i bilden på s 
21. 

På samma sätt behöver vi utveckla det viktiga stråk som utgörs av väg 31/32 Växjö/Karlskrona-
Vetlanda-Eksjö-Aneby-Tranås och väg 127 i stråket Värnamo-Sävsjö-Vetlanda. 

Medel för trafikmiljöer utmed statlig väg genom mindre orter finns med i förslaget. Detta ser 
vi positivt på. Vem identifierar och prioriterar åtgärder? (se strategi sid 50 och 56). 
Trafikverket ansvarar men kommunen får in många synpunkter och sitter på kunskap. 
Samordning mellan Trafikverket och kommunerna bör ske i val av åtgärder. 

Gång och cykel 

I balanserat förslag avsätts 150 mnkr till statlig medfinansiering för kommunala cykelvägar. 
Det ser vi positivt på. 

I balanserat förslag avsätts 157 mnkr till cykelvägar utmed statliga väg. I yttrandet över 
nationell plan lyfte vi att regelverket bör ses över så att dessa medel även kan gå till gång- och 
cykelvägar med samma funktion/målpunkt även om dom inte ligger i direkt anslutning till 
bilvägen där vi har banvallen mellan Vetlanda och Korsberga som exempel. 

Avslutningsvis välkomnar Vetlanda kommun de rutiner för uppföljning av planens 
genomförande som anges. Uppföljningen är betydelsefullt för alla inblandade parter och 
också en metod att bygga kunskap inför kommande planrevideringar. 

Beslutsunderlag 
Yttrande till Region Jönköpings län 2022-03-02 
Remiss RJL 2021/1077 Region transportplan Jönköpings län 2022 - 2033 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Daniel Berner (C) och Monica 
Samuelsson (KD) tillstyrker förslaget. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

§ 45 forts Ärendenr KLF 2020/325 

…………………………. 
Beslutet skickas till 

Region Jönköpings län RJL 2021/1077 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

    

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 
    

~ Vetlanda 

§ 46 

Tillägg till samrådshandlingar, förslag till renhållningsordning 
2023–2030 avseende nedlagda deponier 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslås bifalla tillägget om mål och ansvarsfördelning avseende nedlagda 
deponier i Avfallsplan 2023 - 2030 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tidigare godkänt remissen avseende ny renhållningsordning. I det 
beslutet var underlaget avseende nedlagda deponier fortfarande under omarbetning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-23 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Ärendenr KLF 2021/378 
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~ Vetlanda 

§ 47 

Förtjänstteckengåva 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna förslag om presentkort Vetlandakortet á 
6000 kronor. Mottagaren får stor valmöjlighet, ingen upphandling görs och administrationen 
av Vetlandakortet är smidig. 

Ärendebeskrivning 

av klocka alternativt annan gåva som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar särskilt om. 
Förslaget är att fortsätta med presentkort med större valmöjlighet och Vetlandakortet á 6000 
kronor skulle utgöra denna valmöjlighet. Ingen upphandling behövs då vi beslutar att 
presentkortet ska vara lokalt för att mottagarna ska kunna välja sin gåva i närområdet. 
Pengarna skulle spridas på många butiker och inte uppnå belopp för direktupphandling eller 
upphandling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna förslag om presentkort Vetlandakortet á 
6000 kronor. Mottagaren får stor valmöjlighet, ingen upphandling görs och administrationen 
av Vetlandakortet är smidig. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och Daniel 
Berner (C) tillstyrker förslaget. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Ärendenr KLF 2022/18 

Enligt policy Utdelning av Vetlanda kommuns förtjänsttecken ska förtjänstteckengåvor utgöras 
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~ Vetlanda 

§ 48 

Redovisning personuppgiftsincidenter 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna informationen. 

Ärendebeskrivning 
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors 
friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina 
uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Det kan vara sekretessen, integriteten eller 
tillgängligheten till personuppgifter som påverkats. 

måste anmälan göras till Integrationsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen. 

Under år 2021 inträffade totalt 18 antal personuppgiftsincidenter inom Vetlanda kommuns 
verksamheter varav 4 var sådana som anmäldes till Datainspektionen, DI (numera 
Integrationsskyddsmyndigheten) och 14 var sådana som inte behövde anmälas. 

Kommunstyrelsen hade totalt 3 incidenter varav 2 som anmäldes till IMY.  
Tekniska nämnden hade 1 incident, som inte anmäldes till IMY. 
Miljö- och byggnämnden hade 0 incident. 
Barn- och utbildningsnämnden hade 2 incidenter, som inte anmäldes. 
Socialnämnden hade 7 incidenter varav ingen anmäldes. 
Vård- och omsorgsnämnden hade 1 incident, som inte anmäldes till IMY. 
Kultur- och fritidsnämnden hade 0 incident. 
Överförmyndarnämnden hade 2 incidenter varav 1 anmäldes till IMY. 
Witalabostäder hade 0 incident. 
Industrilokaler hade 0 incident. 
Njudung Energi hade 0 incidenter. 
Räddningstjänsten hade 2 incidenter, varav 1 anmäldes till IMY. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-07 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Ärendenr KLF 2022/54 

Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade 
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lS Vetlanda 

§ 49 forts 

Svar på motion om införande av junior-kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motion med förslag om införande av 
juniorkommunfullmäktige är besvarad med följande tillägg. 

Kultur och Fritidsnämnden ska senast 14 september 2022 redovisa ett förslag i motionens 
anda. 

Ärendebeskrivning 
Robin Wallén Nilsson (m) föreslår att Vetlanda kommun inför ett juniorkommun-fullmäktige 
för att vända en trend med minskat politiskt engagemang och för att ge ungdomar i Vetlanda 
en arena för att vara delaktiga i den politiska debatten. 

Juniorfullmäktige föreslås rikta sig till ungdomar i åldrarna 16-25 år och bestå av 19 
ledamöter. Juniorkommunfullmäktige ska enligt motionen spegla mandatfördelningen i 
kommunfullmäktige enligt valresultatet. 

vid varje mötestillfälle och juniorfullmäktige ska förfoga över en egen budget kopplat till 
frågor som är viktiga för ledamöterna. 

det i ytterst få fall finns en partipolitisk koppling. Ungdomsråden har också oftare ett lägre 
åldersintervall och fungerar oftare som en remissinstans utan egen budget. 

Motionen lyfter fram vikten av att öka det politiska engagemanget bland ungdomar och att 
mandaten ska fördelas enligt valresultatet. Det kan innebära att det kan uppstå betydande 
svårigheter för enskilda partier att uppnå den politiska representation som krävs för en 
korrekt mandatfördelning. Därmed riskerar juniorfullmäktige att stå med ett stort antal 
tomma platser och därmed påverkas syftet med forumet i hög grad. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under en längre tid undersökt möjligheten att i högre grad 
involvera kommunens unga genom ett ungdomsråd. I detta alternativ finns inga partipolitiska 
förtecken och riktar sig till unga i skolåldern. Därmed ökar chansen att man får till en 
kontinuitet i forumet och det alternativet bör utforskas ytterligare. 

till ökad delaktighet i frågor som anses vara viktiga för ungdomar föreslås att man i stället 
hittar en partipolitiskt obunden arena. Man bör fortsätta att utforska möjligheten till att sätta 
samman det ungdomsråd som Kultur- och fritidsförvaltningen initierat. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Ärendenr KLF 2021/194 

Enligt förslaget ska juniorfullmäktigeledamöterna väljas på två år och ersättas med 600 kronor 

Vid en utblick till andra kommuner där man har ungdomsråd i olika former kan konstateras att 

En utökad medborgardialog är viktig för kommunens utveckling. För att uppmuntra ungdomar 
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~ Vetlanda 

§ 49 forts 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-06-15 om införande av juniorfullmäktige av Robin Wallén Nilsson (M) 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-14 

Förslag till beslut 
Motion med förslag om införande av juniorkommunfullmäktige är besvarad. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) yrkar att förslag till beslut ska ha följande tillägg: 

Kultur och Fritidsnämnden ska senast 14 september 2022 redovisa ett förslag i motionens 
anda. 

Daniel Berner (C), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och Monica Samuelsson (KD) 
tillstyrker Henrik Tvarnös (S) förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Ärendenr KLF 2021/194 
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lS Vetlanda 

§ 50 forts 

Förslag Program för destinationsutveckling Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Programmets syfte är att lyfta möjligheterna för besöksnäringen i stort och att identifiera 
utvecklingsområden för att uppnå kommunens övergripande mål. 
Programmet ska användas för att tydliggöra hur kommunen arbetar för att säkerställa att 
Vetlanda kommun är attraktiv, hållbar och nytänkande där förslag på olika aktiviteter 
presenteras. Programmet visar riktning för utvecklingsarbetet för de lokala aktörerna som är 
verksamma inom besöksnäringen. 
Gentemot besöksnäringen har Vetlanda kommun rollen som främjare, vilket innebär att 

ofta genom näringslivskontoret och turistorganisationer. Det kan handla om att driva 
samverkansprocesser, nätverksarbete, kompetensutveckling och marknadsföring. 
Målgruppen är både besökare, kommuninvånare och näringsliv.  

Utifrån kommunens övergripande mål har två utvecklingsområden har tagits 
fram och presenteras i dokumentet.  

• 
• 

människor.  
Under de två identifierade utvecklingsområdena finns en nulägesbeskrivning och en målbild 
som programmet driver mot för att kunna uppnå. 
Det finns även ett antal mål som ska kunna nås inom 1–3 år för att ge en tydligare bild för hur 
besöksnäringsarbetet ska bedrivas. I utvecklingsområdena ingår aktiviteter som föreslås att 
genomföras för att kunna uppnå målen. 

I en bilaga till programmet finns förslag till instiftande av en ny tjänst som 
destinationsutvecklare. En tjänst som lyfts fram som nödvändig för att kunna säkerställa att 
Vetlanda kommun kan leva upp till alla delar i Programmet för destinationsutveckling. 

Programmet har tagit sin utgångspunkt i en rapport som gjorts av Smålands turism. 
Dokumentet har arbetats fram av en destinationsutvecklingsgrupp med representanter från 
Nuvab, utvecklingsavdelningen, kommunikationsavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen 
och tekniska kontoret. Representanter från besöksnäringen har haft möjlighet att lämna sina 
synpunkter på innehållet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-21 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Ärendenr KLF 2022/56 

kommunen främjar besöksnäringens utveckling också genom de insatser som kommunen gör, 

Kultur- och rekreation samt naturmiljö - Det småländska arvet 
En hållbar besöksnäring med god lönsamhet, omtanke om miljön och 
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~ Vetlanda 

§ 50 forts 

Förslag till beslut 
Notera informationen till protokollet. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker förslaget. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Ärendenr KLF 2022/56 
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Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Ärendenr KLF 2022/78 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker 

 Mattias Sälleteg beviljas tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att 
servera alkoholdrycksliknande preparat, starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin och sprit vid 
serveringsställe Trakt Forest Hotel, Holsbybrunn. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 11:00 till 01.00 samt 

Alkoholhandläggarens förslag till beslut
 Mattias Sälleteg beviljas tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att 

servera alkoholdrycksliknande preparat, starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin och sprit vid 
serveringsställe Trakt Forest Hotel, Holsbybrunn. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 11:00 till 01.00 samt 

Ordförande Henrik Tvarnö (S) yrkar att alkoholhandläggarens förslag till beslut godkänns. 
Carina Bardh (M), Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), och Jan Johansson (VF) 
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~ Vetlanda 

§ 51 

Arbetsutskottets beslut 

rumsservering vid skogssviterna. 

Ärendebeskrivning 

Beslutsunderlag 
Utredning 2022-02-25 Dnr 01-2021-00066 

rumsservering vid skogssviterna. 

Yrkanden 

tillstyrker ordförandens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Mattias Sälleteg 
Alkoholhandläggare 

Just sign 



Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Ärendenr KLF 2022/79 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker 

559304-1121, Östanå Greenroom AB beviljas tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) om utökningen avser serveringsytor att servera alkoholdrycksliknande preparat, 
starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin och spritdrycker vid serveringsställe Restaurang 

Som villkor för tillståndet gäller att när utbildningslokal och dess uteservering ska användas 

Alkoholhandläggarens förslag till beslut 

att meddela villkor att när utbildningslokal och dess uteservering ska användas ska det 

Ordförande Henrik Tvarnö (S) yrkar att alkoholhandläggarens förslag till beslut ska bifallas. 
Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och Daniel Berner (C) 
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~ Vetlanda 

§ 52 

Arbetsutskottets beslut 

Greenroom, VETLANDA. 

ska det anmälas till kommunens handläggare. 

Ärendebeskrivning 

Beslutsunderlag 
Utredning 2022-02-28 Dnr 02-2022-00008 

att ansökan beviljas. 

anmälas till kommunens handläggare. 

Yrkanden 

tillstyrker ordförandens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Östanå Greenroom AB 
Alkoholhandläggare 

Just sign 



 

  

    

 

 

 
 

  
   

 
   

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

   

lS Vetlanda 

§ 53 

Justering av arbetsutskottets protokoll 2022-02-21 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets beslut 2022-02-21, § 36 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
stämmer överens med innehållet i det framtagna protokollet från 2022-02-21. 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 § 36 Ärendenr KLF 2020/149: 
Föreslagna ändringar av kommunstyrelsens reglemente antas. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) reserverar sig med följande motivering: När man reserverar sig har man 
rätt att inom en given tidsrymd ge in skriftlig motivering till den ” 

Ärendebeskrivning 
Vid justering av Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 2022-02-21 har 
oenighet om vad som sades när reservation gjordes för beslut § 36 Revidering av 
kommunstyrelsens reglemente uppstått. Justering av protokollets § 36 har inte kunnat 
genomföras. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför att avgöra vad som beslutades 
avseende § 36 vid sammanträdet 2022-02-21. 

Informationen noteras vid § 36 i protokollet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 2022-02-21 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) yrkar att den av honom inlämnade texten i sin helhet ska infogas till 
protokollet för § 36: 

följande lydelse: ” Ledamöter i kommunstyrelsen får väcka ärenden”. 

Motivering 
Den av majoriteten föreslagna texten begränsar gällande initiativrätt 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på beslutet att protokollet stämmer och Jan Johanssons 
förslag. Han finner att arbetsutskottet beslutar att protokollet stämmer. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

Ärendenr KLF 2020/149 

Jag yrkar avslag på föreslagen text i § 43 gällande initiativrätten och föreslår att paragrafen får 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

§ 53 forts Ärendenr KLF 2020/149 

Omröstning begärs 
Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: Ja-röst 
för att protokollet stämmer Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster, 1 nej-röst och 1 nedlagd röst beslutar arbetsutskottet att protokollet från 
2022-10-22 stämmer. 

Omröstningslista 
Ledamot Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 
Henrik Tvarnö (S) X 
Daniel Berner (C) X 
Monica Samuelsson (KD) X 
Jan Johansson (VF) X 
Carina Bardh (M) X 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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