
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 20.15 
Sammanträdet ajournerades kl 19.08 – 19.14 
 

Beslutande Henrik Freij (M), Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson 
(KD), Rune Solid (L), Dan Ljungström (C), Ingrid Lindström Holm (SD), Maria 
Eriksson (V), Percy Karlsson (S), Hans Svensson (KD), Lola Frödeberg (VF), 
Andreas Elamsson (C), Carina Bardh (M), Jessica Nilsson (V), Lars Brihall (VF), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), Arne Zetterberg (SD), 
Mikael Hahn (S), Carina G Hördegård (C), Martina Jansson (S), Anders 
Bengtsson (M), Ingemar Sturesson (KD), Maria Forsberg Brihall (VF), Arne 
Larsson (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Jonna Andreasen-Fälth (SD), Lennart Lööw 
(S), Aneth Amundsson (S), Tommy Bohman (S), Inge Bengtsson (VF), Carina 
Strömbäck (S), Conny Axelsson (S), Rolf Axelsson (S) 

Tjänstgörande ersättare: Bengt-Allan Klang (SD) för Mikael Loberg (SD), Stig-
Göran Fransson (C) för Annica Brihall (C), Gun-Britt Sigfridsson (KD) för Anders 
Rodewald (KD), Niklas Hugosson (VF) för Tommy Glans (VF), Christina Moths 
(C) för Pia Lindell (C), Cathrine Löfstedt (VF) för Malin Brihall (VF), Sven-Åke 
Karlsson (S) för Madelen Kohut (S), Fredrik Johansson (M) för Kjell Sandahl 
(M), Claes Sjöberg (VF) för Roger Eriksson (VF), Carina Wall (M) för Sofie 
Schiller (M) 

Övriga deltagare  Daniel Berner (C), Göran Svensson (V), Mikael Nilsson (V), Donald Påhlsson 
(SD), Britt-Marie Vidhall, Magnus Färjhage, Marie Willysdotter Wennerberg. 

Utses att justera Monica Samuelsson (KD) och Maria Eriksson (V) 
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Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Datum när protokollet publiceras: 2022-03-23 

Datum när anslagets tas bort: 2022-04-13 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

 

 

Föredragningslista 
§ 24 Motion om att garantera elever på vård- och 

omsorgsprogrammet fast anställning 
2022/96  

§ 25 Avsägelse (SD) 2022/99  

§ 26 Information från Höglandets samordningsförbund 2022/103  

§ 27 Information från kultur- och fritidsnämnden 2022/104  

§ 28 Den politiska organisationen från 2023 2022/45  

§ 29 Arvodesreglemente 2023-2026 2021/381  

§ 30 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2020/149  

§ 31 Försäljning av Vetlanda Stensåkra 3:10 2022/61  

§ 32 Ombudget från 2021 till 2022 2022/57  

§ 33 Rapportering av ej verkställda beslut 2021  - 
Socialnämnden 

2021/137  

§ 34 Antagande detaljplan för Rättvisan 11 och del av 
Tjustkulle 1:2, Vetlanda kommun 

2020/248  

§ 35 Val av ersättare i kommunstyrelsen 2022/72  
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§ 24 Ärendenr KLF 2022/96 

Motion om att garantera elever på vård- och 
omsorgsprogrammet fast anställning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Den 15 mars 2022 lämnade Anders Bengtsson (M) in en motion om att garantera elever på 
vård- och omsorgsprogrammet fast anställning med följande lydelse: 

Vård och omsorgs största utmaning i Vetlanda är kompetensförsörjningen. För att klara av 
denna så behöver vi att fler utbildar sig till undersköterskor. Vi behöver göra vård- och 
omsorgsutbildningarna på gymnasieskolan och lärcentrum attraktiva så att fler söker sig till 
yrket. Idag utbildas inte tillräckligt många för att täcka det långsiktiga behovet av utbildad 
personal. 

Moderaterna föreslår:  
Att alla som studerar till undersköterska ska erbjudas en tillsvidareanställning i Vetlanda 
kommun om de har godkända betyg från utbildningen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-03-14 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 25 Ärendenr KLF 2022/99 

Avsägelse av uppdrag – Joakim Ottosson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Joakim Ottosson (SD) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Valberedningen får uppdraget att ta fram förslag på ny ledamot i kommundelsrådet  
Ökna-Karlstorp och ny ersättare i valberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Joakim Ottosson (SD) där han avsäger sig alla sina politiska 
uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2022-03-15 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Valberedningen 
Elected 
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§ 26 Ärendenr KLF 2022/103 

Information från Höglandets samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Britt-Marie Vidhall, förbundschef vid Höglandets samordningsförbund, visar powerpoint-
presentation och informerar om förbundets arbete med samverkan och stödinsatser för 
personer med nedsatt funktions- och arbetsförmåga.  

Ytterligare information finns på Samordningsförbunden i Jönköpings läns hemsida; 
www.finsamjonkopingslan.se  

 

http://www.finsamjonkopingslan.se/
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§ 27 Ärendenr KLF 2022/104 

Information från kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Information från kultur- och fritidsnämnden lämnas vid kommande sammanträde.  
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§ 28 Ärendenr KLF 2022/45 

Den politiska organisationen från 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Politisk organisation fastställs enligt nedan för 2023-2026 med följande tillägg gällande 
utskotten: 

”Nämndernas utskott ska utgöras av presidierna samt de ersättare nämnden utser.” 

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 (tidigare 9) ledamöter och 3 (tidigare 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.  

Parlamentariska kommittén, en representant från varje parti med representation i fullmäktige 
samt en personlig ersättare. 

Pensionärsrådet, 3 ledamöter. Rådet placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen. 

Kommundelsråden. 9 stycken kommundelsråd med vardera fem ledamöter och inga ersättare. 

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

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

Kommunala rådet för funktionshindrade - 4 ledamöter.  
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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 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer politisk organisation enligt nedan för 2023-2026 med följande 
tillägg gällande utskotten: 

”Nämndernas utskott ska utgöras av presidierna samt de ersättare nämnden utser.” 

Beslutet skickas till 
Parlamentariska kommittén 
Samtliga nämnder 
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§ 29 Ärendenr KLF 2021/381 

Arvodesreglemente 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Arvodesreglementet fastställs 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.” 

Tekniska nämndens ordförande ska ersättas med 15 %. 

Inlämnande av intyg om förlorad arbetsinkomst ska för alla vara 30/6 och därefter var tolfte 
månad. 

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 
gemensamma synen har varit att presentera ett förslag till Arvodesreglemente som utgår från 
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   

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 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.” 

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämndens ordförande ska ersättas med 15 %. 
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Yrkanden 
Maria Forsberg Brihall (VF), Jan Johansson (VF), Hans Svensson (KD), Henrik Tvarnö (S), Monica 
Samuelsson (KD), Carina Bardh (M) och Daniel Berner (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Maria Forsberg Brihall föreslår tillägg i arvodesreglementet med; ”Inlämnande av intyg om 
förlorad arbetsinkomst ska för alla vara 30/6 och därefter var tolfte månad”.  

Jan Johansson (VF), Hans Svensson (KD), Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Carina 
Bardh (M) och Daniel Berner (C) tillstyrker Maria Forsberg Brihalls (VF) tilläggsförslag.  

Beslutet skickas till 
Biträdande HR-chef 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-16

§ 30 Ärendenr KLF 2020/149 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Efter översyn har kommunstyrelsens reglemente uppdaterats. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås anta föreslagna ändringar av kommunstyrelsens reglemente och 
med följande justering i § 43: 

”Ledamöter i kommunstyrelsen får väcka ärenden. Sådana ärenden bör anmälas till 
ordföranden senast 7 dagar före sammanträdet. Anmälan ska innehålla handling med 
beskrivning av ärendet och förslag till beslut”. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) yrkar att förslaget återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen: 
”Jag yrkar att ärende återremitteras och att förslaget till kommunstyrelsereglemente därmed 
blir föremål för omarbetning där dessa brister/formuleringar förändras till stöd för en 
demokratiutveckling och icke dess motsats”. 

Carina Bardh (M), Arne Larsson (SD) och Lola Frödeberg (VF) tillstyrker Jan Johanssons förslag. 

Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Andreas Elamsson (C) och Hans Svensson (KD) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och Jan Johanssons yrkande. 
Hon finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunfullmäktige godkänner: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för Jan Johanssons yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Med 24 ja-röster och 20 nej-röster och en frånvarande beslutar kommunfullmäktige att 
ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.  

Omröstningslista 
 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö                            (S)        -                                                   X        
Jan  Johansson                           (VF)       -                                                    X      
Henrik Freij                             (M)        -                                                    X      
Ingrid Lindström Holm                    (SD)       -                                                    X      
Dan Ljungström                           (C)        -                                                   X        
Percy   Karlsson                         (S)        -                                                   X        
Monica Samuelsson                        (KD)       -                                                   X        
Lola Frödeberg                           (VF)       -                                                    X      
Mikael Hahn                              (S)        -                                                   X        
Carina Bardh                             (M)        -                                                    X      
Mikael Loberg                            (SD)       -          Bengt Allan Klang                         X      
Martina Jansson                          (S)        -                                                   X        
Lars Brihall                             (VF)       -                                                    X      
Andreas Elamsson                         (C)        -                                                   X        
Hans Svensson                            (KD)       -                                                   X        
Robin Wallén Nilsson                     (M)        -                                                    X      
Nils-Erik Olofsson                       (S)        -                                                   X        
Maria Eriksson                           (V)        -                                                    X      
Maria Forsberg Brihall                   (VF)       -                                                    X      
Rune Solid                               (L)        -                                                   X        
Lennart Lööw                             (S)        -                                                   X        
Arne Zetterberg                          (SD)       -                                                    X      
Anders Bengtsson                         (M)        -                                                    X      
Pia Lindell                              (C)        -          Christina Moths                          X        
Jan-Erik Josefsson                       (KD)       -                                                   X        
Roger Eriksson                           (VF)       -          Claes Sjöberg                             X      
Aneth Amundsson                          (S)        -                                                   X        
Tommy Bohman                             (S)        -                                                   X        
Kjell Sandahl                            (M)        -          Fredrik Johansson                         X      
Malin Brihall                            (VF)       -          Cathrine Löfstedt                         X      
Arne Larsson                             (SD)       -                                                    X      
Carina G Hördegård                       (C)        -                                                   X        
Carina Strömbäck                         (S)        -                                                   X        
Ingemar Sturesson                        (KD)       -                                                   X        
Sofie Schiller                           (M)        -          Carina Wall                               X      
Tommy Glans                              (VF)       -          Niklas Hugosson                           X      
Conny Axelsson                           (S)        -                                                   X        
Jonna Andreasen Fälth                    (SD)       -                                                    X      
Rolf  Axelsson                           (S)        -                                                   X        
Inge Bengtsson                           (VF)       -                                                    X      
Annica Brihall                           (C)        -          Stig-Göran Fransson                      X        
Anton Sigfridsson                        (M)        -                                                      X  
Anders Rodewald                          (KD)       -          Gun-Britt Sigfridsson                    X        
Madelen Kohut                            (S)        -          Sven-Åke Karlsson                        X        
Jessica Nilsson                          (V)        -                                                   X        

SUMMA: 24 20 0 1 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunjurist 
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§ 31 Ärendenr KLF 2022/61 

Försäljning av Vetlanda Stensåkra X:XX 

Kommunfullmäktiges beslut 
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. Istället 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-11 
Köpekontrakt 2022-02-04 
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Kommunstyrelsens förslag 
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. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringschef 
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§ 32 Ärendenr KLF 2022/57 

Ombudget från 2021 till 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ombudget vad gäller drift om totalt 150 000 kr godkänns. Beloppet i sin helhet gäller för 
Daglig verksamhet och sysselsättning 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 
ett räkenskapsår under vissa förutsättningar kan överföras till nästkommande år utöver redan 
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. 

Beslut tas om det totala nettobeloppet som ska påverka 2022 års budgetsiffror. Detta innebär 
att ett ombudgeterat belopp får budgeten för 2022 att utökas medan ett ianspråktagande av 
förskott under 2021 innebär att budgeten minskas i motsvarande grad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-16 
Sammanställning drift 
Vård- och omsorgsnämnden § 6/22 
Tjänsteskrivelse 2022-01-20 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen 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. 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-16

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomichef 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-16

§ 33 Ärendenr KLF 2021/137 

Rapportering av ej verkställda beslut 2021 - Socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen ska nämnden rapportera ej verkställda beslut till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 
Socialnämnden har inga beslut att rapportera för kvartal 4 2021. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 42/22 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-16

§ 34 Ärendenr KLF 2020/248 

Antagande detaljplan för Rättvisan 11 och del av Tjustkulle 1:2, 
Vetlanda kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för Rättvisan 11 och del av Tjustkulle 1:2, Vetlanda, Vetlanda kommun antas. 

Ärendebeskrivning 
Ett planförslag som avser att utöka byggrätten på fastigheten Rättvisan 11 till ytterligare två 
bostadshus. Med ändring av befintlig detaljplan avser kommunen utöka byggrätten med  
400 m2 bostäder och 100 m2 komplementbyggnader inom fastigheten Rättvisan 11. 
Kommunen avser även att öppna upp tidigare infart till fastigheten från Storgatan för att 
tillgodose nödvändiga parkeringsplatser enligt kommunens parkeringsnorm.   

I samband med upprättande av ny detaljplan upphävs del av detaljplan 301, laga kraft  
1980-04-16, och detaljplan 143, laga kraft 1967-10-11. 

Ett planförslag upprättat 2022-11-03 har varit utställt för granskning fr.o.m. 2021-12-02 t.o.m. 
2021-12-23.  

Framförda synpunkter från granskningen är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterad 
2022-01-24.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-24 
Undersökning miljöbedömning 
Granskningsutlåtande 
Fastighetsförteckning 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Samrådsredogörelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/20, § 48/21, § 190/21,  

Kommunstyrelsens förslag 
Detaljplan för Rättvisan 11 och del av Tjustkulle 1:2, Vetlanda, Vetlanda kommun antas. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-16

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-16

§ 35 Ärendenr KLF 2022/72 

Val av ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Robin Wallén Nilsson (M) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen för återstående mandattid 
t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Sofie Schiller (M) föreslår Robin Wallén Nilsson (M). 

Beslutet skickas till 
Robin Wallén Nilsson 
Kommunstyrelsen  
Valberedningen 
Löner  
Troman 
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