
 

 

 

         
    
       

          
          

       

                
             

           
              

          
            

              
          

           
           

            
          

         
            

           
           
       

       
       

           
          

       
            

            
           

     

          

   
 

      

  

~ Vetlanda 

Kommunfullmäktige 
Plats och tid 

Sammanträdet ajournerades kl. 21.40-21.52 

Beslutande 

Tjänstgörande ersättare Mikael Nilsson (V) för Tommy Bengtsson (V) 

Anton Sigfridsson (M) för Sofie Schiller (M)
Sven-Åke Karlsson (S) för Emma Eriksson (S) 

Stig-Göran Fransson (C) för Annica Brihall (C) 

Övriga deltagare 

Magnus Färjhage och Maria Isacsson. 

Utses att justera Tommy Bohman (S) och Lars Brihall (VF) 

Justeringens plats och Kommunkansli 21 juni 2021 kl. 16.00. 
tid 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 22.33 

Sammanträdet genomfördes via videofunktionen i Netpublicator och 
ledamöterna deltog digitalt förutom ordförande, 1:e vice ordförande och 
2:e vice ordförande som var på plats i kommunfullmäktiges sessionssal 
tillsammans med kommundirektör, kommunjurist och sekreterare. 

Henrik Tvarnö (S) jäv § 117, Jan Johansson (VF) jäv § 117, Henrik Freij (M), 
Ingrid Holm (SD), Dan Ljungström (C), Percy Karlsson (S) jäv § 120, 
Monica Samuelsson (KD) jäv § 117, Lola Frödeberg (VF) kl. 18.45-22.33, 
Mikael Hahn (S), Carina Bardh (M) jäv § 117, § 118, Mikael Loberg (SD), 
Martina Jansson (S), Lars Brihall (VF), Andreas Elamsson (C), 
Hans Svensson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), Nils-Erik Olofsson (S) jäv 
§ 120, Rune Solid (L), Lennart Lööw (S) jäv § 118, Arne Zetterberg (SD), 
Anders Bengtsson (M), Pia Lindell (C), Jan-Erik Josefsson (KD), 
Roger Eriksson (VF) (ej närvarande § 113), Aneth Amundsson (S), 
Tommy Bohman (S), Arne Larsson (SD), Carina G Hördegård (C), 
Carina Strömbäck (S), Tommy Glans (VF) jäv § 120, Rolf Axelsson (S), 
Magdalena Andersson (M), Anders Rodewald (KD) och Jessica Nilsson (V). 

Petra Brannestam (VF) (ej närvarande § 113) för Maria Forsberg Brihall (VF) 
Fredrik Johansson (M) (ej närvarande § 112) för Kjell Sandahl (M) 
Cathrine Löfstedt (VF) kl. 18.30-21.40 § 111-115 för Malin Brihall (VF) 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) för Ingemar Sturesson (KD) 

Jonna Andreasen Fälth (SD) jäv § 119 för Pia Fälth (SD) 
Claes Sjöberg (VF) jäv § 120 för Inge Bengtsson (VF) 

Veronica Larsdotter Ek (S) (ej närvarande § 116) för Madelen Kohut (S) 

Kristoffer Kaspersson (KD), Lena Åhren (M), Alf Tagesson (C), 
Bengt-Allan Klang (SD,) Fikret Ulusoy (L), Andreas Eliasson, Anna Flitt, 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 111-126 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Tommy Bohman Lars Brihall 

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

Anslaget: 2021-06-21 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-07-12 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Föredragningslista 
§ 111 Motion om att sälja eller hyra ut digitala infartsskyltar 2021/180 

§ 112 Motion om införande av junior-kommunfullmäktige 2021/194 

§ 113 Avsägelse från uppdrag (C ) 2021/171 

§ 114 Avsägelse från uppdrag (C) 2018/339 

§ 115 Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, 2021/149 
Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås 

§ 116 Mål & Budget 2022 – 2024 inklusive vision samt 2021/158 
investeringsplan 2022 - 2026 

§ 117 Årsredovisning 2020 - Höglandsförbundet 2021/131 

§ 118 Årsredovisning 2020 - Höglandets samordningsförbund 2021/95 

§ 119 Årsredovisning 2020 - Mediacenter Jönköpings län 2021/143 

§ 120 Årsredovisning 2020 - Höglandets 2021/165 
räddningstjänstförbund 

§ 121 Redovisning av ej verkställda beslut period 2 2021 - 2021/86 
vård- och omsorgsnämnden 

§ 122 Justering av budgetram 2021 för Vård- och 2021/183 
omsorgsnämnden 

§ 123 Val av ledamot i kommunstyrelsen 2018/339 

§ 124 Val av styrelseledamot i Vetlanda Stadshus AB 2019/105 

§ 125 Val av kommunalråd 2018/339 

§ 126 Val av ersättare i kommunstyreslen 2018/339 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

         

  
      

 
                

              
           

             
           

               
       

 
  

   

~ Vetlanda 

§ 111 

Motion om att sälja eller hyra ut digitala infartsskyltar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Den 31 maj 2021 lämnade Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) in en motion med 
förslaget att de digitala skyltarna vid infarterna till Vetlanda säljs eller hyrs ut. Undertecknade 
föreslår att Vetlanda kommun utreder möjligheten att snarast överlåta den digitala 
skyltningen vid Vetlandas tillfarter åt privat företag. Detta kan antingen ske genom försäljning 
eller uthyrning. Den digitala skyltningen ingår ej i kommunens kärnverksamhet. Kommunen 

arbetstid och ökad effektivitet inom kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-05-31 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/180 

erhåller på detta sätt en intäkt samtidigt som en kommunal besparing kan ske genom minskad 
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~ Vetlanda 

§ 112 

Motion om införande av Junior-KF 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsens för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Den 15 juni 2021 lämnade Robin Wallén Nilsson (M) in en motion med förslaget att 
kommunstyrelsen ges i uppgift att ta fram ett Junior-KF som verkar för ungdomars ökade 
politiska intresse och påverkansmöjligheter. Junior-KF bör bestå av nitton ungdomar i åldern 
16-25. Junior-KF bör ges en budget som de bestämmer över för ändamål som de anser är av 
vikt för deras åldersgrupp. Junior-KF bör fungera som en remissinstans till kommunens övriga 
nämnder och verksamheter när vi har ärenden där Junior-KF:s åsikter kan anses viktiga. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-06-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/194 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

§ 113 Ärendenr KLF 2021/171 

Avsägelse från uppdrag – Dan Ljungström (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att ta fram förslag på ny ledamot i kommunstyrelsen och 
Vetlanda Stadshus AB samt nytt kommunalråd. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Dan Ljungström (C) där han fr.o.m. 1 augusti 2021 avsäger sig 
uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och Vetlanda Stadshus AB samt uppdraget som 
kommunalråd. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-05-20 

Beslutet skickas till 
Dan Ljungström 
Kommunstyrelsen 
Vetlanda Stadshus AB 
Löner 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 114 

Avsägelse från uppdrag – Daniel Berner (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att ta fram förslag på ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Daniel Berner (C) där han avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-06-03 

Beslutet skickas till 
Daniel Berner 
Kommunstyrelsen 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2018/339 

7



 

     

      
    

  
            

    

 
       

           
             

           
    

               
             

          
           

                  
   

               
           

               
          

           

            
               

           
            

            
           

           

            
              

             
                

  

~ Vetlanda 

§ 115 

Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö, Vetlanda och Tranås 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tranås antas. 

Ärendebeskrivning 
Höglandskommunernas tjänstepersonsrepresentanter för plan-, bygg-, miljö- och 
samhällsplanering har under 2019-2021 fört samtal kring behoven för utökad samverkan. 
Parterna ser en utökad samverkan i framtiden som en förutsättning för att säkerställa 
bemanning, kunskap och kvalitet i myndighetsutövningen inom områdena som avses i 
förslaget till samverkansavtal. 

Syftet med detta avtal är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska sårbarhet, 
säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i verksamheterna som omfattas av avtalet. 
Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå överenskommelser om samverkan 
avseende handläggning, tillsyn och kontroll enligt de i bilagorna uppräknade tjänsterna. 
Avtalet är upprättat med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen och 3 kap 17-18 §§ lagen om 
offentlig upphandling. 

kan vara uppdragsgivare eller uppdragstagare. Att acceptera ett avrop och vara 
uppdragstagare till avtalet är frivilligt och en kommun i behov har ingen möjlighet att kräva 

och verksamhetsansvar för samtliga uppgifter som omfattas av avtalet. 

Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) kan avtalssamverkan användas för att tillgodose 
en kommuns behov av att anlita en annan kommun för att utföra kommunens uppgifter inom 

olika ärenden som innefattar myndighetsutövning och som annars typiskt sett är delegerade 
till tjänstemän i den egna kommunen. Avtalssamverkan kan även användas som en 
samverkansform under en prövotid, för att undersöka om förutsättningarna finns för 
samarbete i till exempel ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd. 

Uppdragen omfattar den tillsyn och kontroll samt handläggning och utredning som parterna 
ansvarar för och som redovisas i bilagor till detta avtal. Det är handläggning av ärenden som 
avser offentliga tjänster, det vill säga sådana som kan härledas till ett offentligrättsligt 
åliggande för en myndighet att tillhandahålla desamma eller att åtminstone se till att så sker. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/149 

Upprättat avtal för samverkan mellan kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och 

Avtalet avser att säkerställa att parterna är överens om att alla ingående kommuner vid behov 

utförande av tjänster av annan. Uppdragsgivaren bibehåller sitt lagstadgade huvudmannaskap 

något specifikt område. Avtalssamverkan kan exempelvis avse utredning och beslutsfattande i 
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~ Vetlanda 

§ 115 

Aktuella områden för samverkan specificeras i avtalets bilagor enligt följande: 

1. Livsmedel 

2. Miljö- och hälsoskydd 

3. Förorenade områden 

4. Plan- och bygg 

5. Översiktsplanering och detaljplanering 

6. GIS (geografiska informationssystem), kartor och mätning 

7. Tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel samt smittskydd 

8. Trafikplanering 

9. Bostadsanpassning 

10. Serveringstillstånd 

Kommunstyrelsen berörs av samverkansområde 10. 
Miljö- och byggnämnden berörs av samverkansområde 1-4 och 7. 
Tekniska nämnden berörs av samverkansområde 5-6 och 8-9. 

Uppdrag kan innehålla allt från en avgränsad uppgift till handläggning i allmänhet inom ett 
visst uppgiftsområde. Hela verksamheten hos en nämnd kan dock inte lämnas ut på uppdrag. 

Kontaktperson för avtalet i sin helhet är, för medverkande kommuner, förvaltningschefer för 
de områden avtalet omfattar eller motsvarande befattningshavare alternativt 
befattningshavare som kommunen utser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Miljö- och byggnämnden 2021-05-04, § 57 
Tekniska nämnden 2021-05-20, § 48 
Förslag till avtal ”Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda 
och Tranås”. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar upprättat avtal för samverkan mellan kommunerna Aneby, Eksjö, 
Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/149 
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~ Vetlanda 

§ 115 

Beslutet skickas till 
Kommunjurist 
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Tranås kommuner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/149 
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~ Vetlanda 

§ 116 

Mål & Budget 2022 – 2024 inklusive vision samt 
investeringsplan 2022 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner och beslutar enligt följande förslag till 
Mål & Budget 2022 - 2024 inklusive vision samt investeringsplan 2022 - 2026: 

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision antas. 

2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen. 

3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2022 enligt bilagt 
förslag, externa nettokostnader 1 680 600 tkr. 

4. 

under HR. 

5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2022 till 22,01 %. 

6. Låneram för 2022 uppgår till 100 miljoner kronor vartill kommer lån som 
omsätts/konverteras. 

7. 
investeringsvolymen enligt förslag till 167 550 tkr. 

8. 
sina eventuella avgifts-/taxeförändringar. 

9. 
Anslaget kan komma att justeras efter Nässjö kommuns motsvarande 
budgetbeslut. 

10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2022 till 2 941 tkr. Vetlanda bär 

totalt 50 tkr. 

11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2022 en budgetram uppgående till 1 163 tkr. 

12. Till kommunstyrelsen tillförs ett utrymme som budgetreserv om 20 174 tkr under 
2022. Utrymmet återförs under 2023 för att möta kommande budgetbehov. 

13. Borgensavgift för koncernens bolag bibehålls på nivån 0,4%. 

14. Inriktningen att Njudung Energi Vetlanda AB fortsatt skall arbeta med 

15. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/158 

Budgetramar justeras efter att löneöversyn avseende 2021 respektive 2022 är 
klara. I rambudgetförslaget är löneöversyn 2021 ej beaktad, utrymmet är kvar 

Investeringsbudget 2022 - 2026 enligt bilagd sammanställning. För år 2022 uppgår 

Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla 

Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2022 till 34 380 tkr. 

även solidariskt sin andel av budget för revision av förbundet som utökats med 

bredbandsutbyggnad i icke-kommersiella områden i nivån 2 mnkr/år bibehålls. 
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~ Vetlanda 

§ 116 

Reservationer 
Carina Bardh (M), Henrik Freij (M), Robin Wallén Nilsson (M), Anders Bengtsson (M), 
Fredrik Johansson (M), Anton Sigfridsson (M) och Magdalena Andersson (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Moderaternas budgetförslag. 

Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), Petra Brannestam (VF), 
Roger Eriksson (VF), Cathrine Löfstedt (VF), Tommy Glans (VF), Claes Sjöberg (VF), 
Ingrid Holm (SD), Mikael Loberg (SD), Arne Zetterberg (SD), Arne Larsson (SD) och 
Jonna Andreasen Fälth (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har under våren genomfört en budgetberedning för att i juni fatta beslut 
om de kommande tre årens budgetramar för kommunens nämnder och investeringar för de 
kommande fem åren. 

Med utgångspunkt i de ekonomiska förutsättningar som råder, primärt då Cirkulär 21:20 från 
SKR, samt de behov som förts fram från nämnderna har budgetförslag lagts fram såväl av 
majoritetspartierna som oppositionspartierna. 

Ekonomichef Andreas Eliasson presenterar förslag till Mål & Budget 2022 - 2024 inklusive 
vision samt investeringsplan 2022 – 2026. Beträffande driftramar, prioritering inom 
driftramarna, investeringsplan och finansieringsbudget finns såväl majoritetens som 
Vetlanda Framåtandas/Sverigedemokraternas som Moderaternas förslag redovisat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-26 
Rambudget 2022 KF 
Rambudget 2022 KF komplettering 
Budgetförslagsframställningar 2022 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/158 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

§ 116 Ärendenr KLF 2021/158 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna och besluta enligt följande förslag till 
Mål & Budget 2022 - 2024 inklusive vision samt investeringsplan 2022 - 2026: 

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision antas. 

2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen. 

3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2022 enligt bilagt 
förslag, externa nettokostnader 1 680 600 tkr. 

4. Budgetramar justeras efter att löneöversyn avseende 2021 respektive 2022 är 
klara. I rambudgetförslaget är löneöversyn 2021 ej beaktad, utrymmet är kvar 
under HR. 

5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2022 till 22,01 %. 

6. Låneram för 2022 uppgår till 100 miljoner kronor vartill kommer lån som 
omsätts/konverteras. 

7. Investeringsbudget 2022 - 2026 enligt bilagd sammanställning, För år 2022 uppgår 
investeringsvolymen enligt förslag till 167 550 tkr. 

8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla 
sina eventuella avgifts-/taxeförändringar. 

9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2022 till 34 380 tkr. 
Anslaget kan komma att justeras efter Nässjö kommuns motsvarande 
budgetbeslut. 

10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2022 till 2 941 tkr. Vetlanda bär även 
solidariskt sin andel av budget för revision av förbundet som utökats med totalt 50 
tkr. 

11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2022 en budgetram uppgående till 1 163 tkr. 

12. Till kommunstyrelsen tillförs ett utrymme som budgetreserv om 20 174 tkr under 
2022. Utrymmet återförs under 2023 för att möta kommande budgetbehov. 

13. Borgensavgift för koncernens bolag bibehålls på nivån 0,4%. 

14. Inriktningen att Njudung Energi Vetlanda AB fortsatt skall arbeta med 
bredbandsutbyggnad i icke-kommersiella områden i nivån 2 mnkr/år bibehålls. 

15. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 116 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), Rune Solid (L), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Hans Svensson (KD), Pia Lindell (C), Andreas Elamsson (C), 
Mikael Hahn (S) och Anders Rodewald (KD) tillstyrker majoritetens förslag tillika 
kommunstyrelsens förslag. 

Jan Johansson (VF), Mikael Loberg (SD), Lars Brihall (VF), Arne Larsson (SD), Tommy Glans (VF) 
och Jonna Andreasen Fälth (SD) tillstyrker Vetlanda Framåtandas/Sverigedemokraternas 
förslag. 

Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) tillstyrker Moderaternas förslag. 

Sammanträdet ajourneras kl. 21.40-21.52. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
majoritetens tillika kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunfullmäktige godkänner: 

1. 
förslag och Moderaternas förslag. 

2. 
förslag och det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. 

Omröstning 1 

Ja-röst för Vetlanda Framåtandas/Sverigedemokraternas förslag. 
Nej-röst för Moderaternas förslag. 

Omröstning 2 

Ja-röst för majoritetens förslag tillika kommunstyrelsens förslag, 
Nej-röst för Vetlanda Framåtandas/Sverigedemokraternas förslag. 

Omröstningsresultat 
Omröstning 1 

Med 12 ja-röster mot 7 nej-röster och 25 som avstår att rösta beslutar kommunfullmäktige 
utse Vetlanda Framåtandas/Sverigedemokraternas förslag som motförslag. Se 
omröstningslista 1. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/158 

Ordföranden ställer först proposition på Vetlanda Framåtandas/Sverigedemokraternas 

Ordföranden ställer därefter proposition på majoritetens förslag tillika kommunstyrelsens 
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~ Vetlanda 

§ 116 

Omröstning 2 

Med 24 ja-röster mot 12 nej-röster och 7 som avstår att rösta beslutar kommunfullmäktige 
bifalla majoritetens förslag tillika kommunstyrelsens förslag. Se omröstningslista 2. 

Omröstningslista 1 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/158 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö (S) X 
Jan Johansson (VF) X 
Henrik Freij (M) X 
Ingrid 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) 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 
Tommy Bengtsson (V) Mikael Nilsson X 
Maria Forsberg Brihall (VF) Petra Brannestam X 
Rune Solid (L) X 
Lennart Lööw (S) X 
Arne Zetterberg (SD) X 
Anders Bengtsson (M) X 
Pia Lindell (C) X 
Jan-Erik Josefsson (KD) X 
Roger Eriksson (VF) 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) Gun-Britt Sigfridsson X 
Sofie Schiller (M) Anton Sigfridsson X 
Tommy Glans (VF) X 
Emma Eriksson (S) Sven-Åke Karlsson X 
Pia Fälth (SD) Jonna Andreasen Fälth X 
Rolf Axelsson (S) X 
Inge Bengtsson (VF) Claes Sjöberg X 
Annica Brihall (C) Stig-Göran Fransson X 
Magdalena Andersson (M) X 
Anders Rodewald (KD) X 
Madelen Kohut (S) Veronica Larsdotter Ek X 
Jessica Nilsson (V) X 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

§ 116 Ärendenr KLF 2021/158 

Omröstningslista 2 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö (S) X 
Jan Johansson (VF) X 
Henrik Freij (M) X 
Ingrid 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) 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 
Tommy Bengtsson (V) Mikael Nilsson X 
Maria Forsberg Brihall (VF) Petra Brannestam X 
Rune Solid (L) X 
Lennart Lööw (S) X 
Arne Zetterberg (SD) X 
Anders Bengtsson (M) X 
Pia Lindell (C) X 
Jan-Erik Josefsson (KD) X 
Roger Eriksson (VF) 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) Gun-Britt Sigfridsson X 
Sofie Schiller (M) Anton Sigfridsson X 
Tommy Glans (VF) X 
Emma Eriksson (S) Sven-Åke Karlsson X 
Pia Fälth (SD) Jonna Andreasen Fälth X 
Rolf Axelsson (S) X 
Inge Bengtsson (VF) Claes Sjöberg X 
Annica Brihall (C) Stig-Göran Fransson X 
Magdalena Andersson (M) X 
Anders Rodewald (KD) X 
Madelen Kohut (S) Veronica Larsdotter Ek X 
Jessica Nilsson (V) X 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret, Förvaltningarna 
Kommunrevisionen, Höglandets räddningstjänstförbund 
Höglandsförbundet 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

    

  
         

    

 
             

 
           

     

                 
             

          
             

      

 
  

  
    

    
     

  
         

       

   
 

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

§ 117 Ärendenr KLF 2021/131 

Årsredovisning 2020 - Höglandsförbundet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Höglandsförbundets direktion samt de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Monica Samuelsson (KD) och Carina Bardh (M). 

Ärendebeskrivning 
Höglandsförbundets direktion har fastställt årsredovisning för 2020 och överlämnat den till 
medlemskommunerna för beslut om ansvarsfrihet. 

Förbundet redovisar för år 2020 ett resultat som uppgår till 1,1 mnkr. I likhet med de senaste 
åren har prognoserna pekat på ett större överskott som främst uppstått inom HITs 
verksamhetsområde varför förbundet i samråd med medlemskommunerna tagit beslutet att 
för 2020 återbetala totalt 11,8 mnkr till medlemmarna i förhållande till köpt tjänstevolym, 
vilket har skett under innevarande bokföringsår 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse och revisionsrapport 
Granskning av årsredovisning 
Höglandsförbundet, direktionen 2021-03-25, § 6 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Höglandsförbundets direktion samt de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

§ 118 Ärendenr KLF 2021/95 

Årsredovisning 2020 - Höglandets samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
Carina Bardh (M) och Lennart Lööw (S). 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Samordningsförbund har avlämnat årsredovisning inklusive bilagor för förbundets 
verksamhetsår 2020. 

Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. Insatserna inom den 
finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. 

Största delen av verksamheten består liksom tidigare år av ersättning till kommunerna för 
jobb-coacher inom projektet Supported Employment, SE-fortsättning. Inom projektet har 
under 2020 87 kvinnor och 101 män varit inskrivna. Resultatet är att ett antal personer som 
varit inskrivna i projektet kunnat avslutas då de fått arbete eller gått vidare till studier. 
Kostnaden för coacher och handledning inom projektet uppgår under 2020 till 3,8 mnkr. 
Andra exempel på verksamheter där man bidragit till finansiering är Projekt IT-spåret (hjälpa 
unga personer med Aspergers syndrom närmare arbetsmarknaden genom satsning på 
IT-utbildning) vilket under året kostat 1,1 mnkr och Uppdrag Samverkan (utveckla samverkan 
mellan olika aktörer) vilket kostat 1,8 mnkr. 

Förbundets intäkter var under 2020 8,0 mnkr vilka till uteslutande delen bestod av bidrag från 
medlemmarna De högre intäkterna är resultatet av ökade medlemsavgifter. Kostnaderna 
under året uppgick till 7,5 mnkr vilket innebär att årets resultat blev 0,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 
Höglandets samordningsförbund 2021-03-04, § 6 

Just sign Utdragsbestyrkan 

18



 

     

  
          

      

   
 

~ Vetlanda 

§ 118 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja ledamöterna i styrelsen för 
Höglandets samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beslutet skickas till 
Höglandets samordningsförbund 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/95 
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~ Vetlanda 

§ 119 

Årsredovisning 2020 - Mediacenter Jönköpings län 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län avseende 2020 
godkänns samt att direktionen i Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020. 

Jäv 
Jonna Andreasen Fälth (SD). 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköping län har fastställt årsredovisning 
för 2020 och har sedan överlämnat den för godkännande samt beslut om ansvarsfrihet hos 
medlemskommunerna. Förbundets resultat för år 2020 uppgår till 415 tkr. Föregående års 
negativa resultat reglerades mot då befintlig resultatutjämningsreserv varför inget negativt 
balanskravsresultat finns kvar att reglera nu. 

Under året har inga investeringar genomförts. 

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen. 

Liksom många andra organisationer har även Mediacenter påverkats av pandemin. 
Försäljningen av AV-utrustning och pedagogisk teknik når ej budgeterade nivåer. Traditionella 
utbildningar och nätverksträffar har inte genomförts i tänkt omfattning, däremot har stora 
omställningar gjorts i verksamheten för att möta behoven inom digital teknik. Att 

kostnadsbesparing men också på de statliga stöd som erhållits i form av sänkta 
arbetsgivaravgifter och kompensation för sjuklöner. Omsättningen har minskat med cirka 
2 mnkr jämfört med föregående år. 

pandemin. Av de finansiella målen nås båda, dels att uppnå ett nollresultat i 
balanskravsutredningen, dels att rörelseresultatet ska uppgå till minst 1 % av 
medlemsintäkterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/143 

Mediacenter ändå gör ett relativt bra ekonomiskt resultat beror delvis på effektiviseringar och 

När det gäller verksamhetsmålen nås flera, och de mål som ej nås kan i flera fall förklaras med 
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~ Vetlanda 

§ 119 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisningen för Kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län avseende 2020 godkänns samt att direktionen i 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Mediacenter Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/143 
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~ Vetlanda 

§ 120 

Årsredovisning 2020 - Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020 samt överlämnad årsredovisning godkänns. 

Jäv 
Claes Sjöberg (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Percy Karlsson (S) och Tommy Glans (VF). 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund har fastställt årsredovisning för 2020 och 
överlämnar den för beslut om ansvarsfrihet och godkännande hos medlemskommunerna. 

Under 2020 har Höglandets Räddningstjänstförbund, på samma sätt som många andra 
organisationer, varit starkt påverkade av Coronapandemin. Samarbetet inom F Samverkan, 
Räddsam F och kommunernas krisarbete sker med ett parallellt ansvar och är ett effektivt 
arbetssätt som är tryggare för medarbetarna och ger medborgarna ett bra skydd. 

Sotningsverksamheten har under 2020 bedrivits i egen regi och har varit väl fungerande. 

Årets resultat är 0,1 mnkr. I likhet med de senaste åren har medlemskommunerna inför ett 
konstaterat underskott 2020 beslutat om att skjuta till ett extra medlemsbidrag för att täcka 

förbundet utöver att få ekonomin i balans under de kommande åren även skulle ha återställt 
detta vilket skulle ha medfört stora krav på anpassningsåtgärder. Totalt uppgick det extra 
medlemsbidraget för år 2020 till 2,4 mnkr vilket medfört ett marginellt positivt resultat om 
0,1 mnkr. Vetlanda kommuns andel av det extra medlemsbidraget uppgick till 1,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Årsredovisning 2020 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2021-03-04, § 2 
Revisionsberättelse 2020 
Granskning av årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 samt godkänna överlämnad 
årsredovisning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/165 

detta. Om detta ej hade skett hade ett negativt balanskravsresultat uppstått vilket medfört att 
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~ Vetlanda 

§ 120 

Beslutet skickas till 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/165 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

§ 121 Ärendenr KLF 2021/86 

Redovisning av ej verkställda beslut period 2 2021 -
vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Det ska till Inspektionen för vård och omsorg, IVO rapporteras de beslut om insats som inte 
blivit verkställda inom tre månader. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och 
Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS). För period 2, 2021 finns det beslut som 
är äldre än tre månader och inte är verkställda. 

- Två beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Båda avser 
stödfamilj. Lämplig uppdragstagare saknas. 

- Ett beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. Lämplig uppdragstagare saknas. 
- Tre beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Kontaktperson saknas för uppdraget. En 

person har fått erbjudande men tackat nej. 
- Ett beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Lämplig ledsagare har inte kunnat 

rekryteras. 
- Tre beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Samtliga har fått erbjudande, men 

tackat nej. 
- Ett beslut om dagverksamhet för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Personen har fått erbjudande 

men tackat nej. Vill få sin vaccination först. 
- Ett beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. Kontaktperson saknas för uppdraget. 

Totalt finns det (ovan inrapporterade ärenden tillsammans med tidigare inrapporterande 
ärende som inte ännu kunnat verkställas): 

- Två beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Båda avser 
stödfamilj. Lämplig uppdragstagare saknas. 

- Ett beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. Lämplig uppdragstagare saknas. 
- Nio beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Kontaktperson saknas för uppdraget. Tre 

personer har fått erbjudande men tackat nej. 
- Tre beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Lämplig ledsagare har inte kunnat 

rekryteras. 
- Ett beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Personen har särskilda behov och 

behöver motiveras till att vistas på daglig verksamhet. 
- Tre beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Samtliga har fått 

erbjudande vid ett tillfälle, men tackat nej. En person har fått nytt erbjudande och tackat 
ja. Planerad inflytt i början av juni. 

- Fem beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Samtliga har fått erbjudande 
men tackat nej. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 121 

-
men tackat nej. 

- Fem beslut kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. Kontaktperson saknas för uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 59/21 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/86 

Ett beslut om dagverksamhet för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Personen har fått erbjudande 
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~ Vetlanda 

§ 122 

Justering av budgetram 2021 för Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ramen för vård- och omsorgsnämnden justeras ned med 13 mnkr för år 2021 eftersom 

justeras finansförvaltningens intäktsbudget för Övriga statsbidrag ned med motsvarande 
belopp. Konsekvensen är dock att budgeterat resultat för 2021 är oförändrat. 

Ärendebeskrivning 
Under budgetarbetet hösten 2020 aviserades tillkommande generella statsbidrag med 
avsikten att primärt stärka äldreomsorgen. För Vetlandas del uppgick beloppet till cirka 
13 mnkr. Som en konsekvens av detta fattade budgetberedningen beslutet att stärka vård-
och omsorgsnämndens ram med 13 mnkr för 2021 och kommande år. Samtidigt höjdes 
intäktsbudgeten för generella statsbidrag inom finansförvaltningen i motsvarande grad. 

Några månader in på 2021 kom så beskedet att detta bidrag inte kunde betraktas som 

återredovisning av genomförda åtgärder. 

Om förstärkande åtgärder inte genomförs till bidragets fulla storlek erhålls inte fullt belopp. 

Konsekvensen är att detta bidrag istället bör ses som ett riktat statsbidrag som direkt går som 
en intäkt till vård- och omsorgsnämnden och inte till finansförvaltningen. För att få en budget 
som bättre linjerar med dessa förutsättningar bör därför ramen för vård- och 
omsorgsnämnden sänkas med 13 mnkr samtidigt som budgeten för generella 

att förändringar sker genom att en intäkt flyttas från finansförvaltningen till vård- och 
omsorgsnämnden. 

Förslaget är därför att justera ner ramen för vård- och omsorgsnämnden med 13 mnkr för 

statsbidrag inom finansförvaltningen med motsvarande. 

Man kan konstatera att det statsbidrag detta beslut gäller har hanterats olika i Sveriges 

2021 behöver motsvarande justering ske. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-31 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/183 

förutsättningarna från det att rambeslut fattades under hösten 2020 har förändrats. Samtidigt 

generellt utan istället skulle ses som ett riktat statsbidrag där det dessutom skulle vara krav på 

statsbidragsintäkter sänks i motsvarande grad. Det innebär att resultatbudgeten är intakt men 

2021. Nämnden kan istället budgetera upp intäkter för riktade statsbidrag för att på så sätt ha 
samma ekonomiska förutsättningar som före beslutet. Samtidigt sänks budgeten för generella 

kommuner. För de kommuner som i likhet med Vetlanda har hanterat det i budgetbeslutet för 

26



 

     

  
           

              
         

            
   

   

~ Vetlanda 

§ 122 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att justera ned ramen för vård- och omsorgsnämnden med 
13 mnkr för år 2021 eftersom förutsättningarna från det att rambeslut fattades under hösten 
2020 har förändrats. Samtidigt justeras finansförvaltningens intäktsbudget för Övriga 
statsbidrag ned med motsvarande belopp. Konsekvensen är dock att budgeterat resultat för 
2021 är oförändrat. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2021/183 
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~ Vetlanda 

§ 123 

Val av ledamot i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Daniel Berner (C) utses till ledamot i kommunstyrelsen för återstående mandattid t.o.m. 
31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
kommunstyrelsen efter Dan Ljungström (C) föreslår Daniel Berner (C). 

Beslutet skickas till 
Daniel Berner 
Kommunstyrelsen 
Löner 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2018/339 
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~ Vetlanda 

§ 124 

Val av styrelseledamot i Vetlanda Stadshus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Daniel Berner (C) utses till styrelseledamot i Vetlanda Stadshus AB t.o.m. 2023 års 
bolagsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny 
styrelseledamot i Vetlanda Stadshus AB efter Dan Ljungström (C) föreslår Daniel Berner (C). 

Beslutet skickas till 
Daniel Berner 
Vetlanda Stadshus AB 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2019/105 
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~ Vetlanda 

§ 125 

Val av kommunalråd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Daniel Berner (C) utses till kommunalråd på 50 % fr.o.m. 1 augusti 2021 t.o.m. 
31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till nytt 
kommunalråd på 50 % efter Dan Ljungström (C) föreslår Daniel Berner (C). 

Beslutet skickas till 
Daniel Berner 
Elected 
Löner 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2018/339 
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~ Vetlanda 

§ 126 

Val av ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Pia Lindell (C) utses till 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 Daniel Berner (C) föreslår Pia Lindell (C). 

Beslutet skickas till 
Pia Lindell 
Kommunstyrelsen 
Löner 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ärendenr KLF 2018/339 
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