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Kommunfullmäktige

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 20.27 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Ingrid Holm (SD), Dan Ljungström (C), 
Percy Karlsson (S), Monica Samuelsson (KD), Lola Frödeberg (VF), 
Mikael Hahn (S), Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), Martina Jansson (S), 
Lars Brihall (VF), Hans Svensson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), 
Nils-Erik Olofsson (S), Maria Forsberg Brihall (VF), Rune Solid (L), 
Lennart Lööw (S), Anders Bengtsson (M), Pia Lindell (C), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Kjell Sandahl (M), Arne Larsson (SD), 
Carina G Hördegård (C) ordf. och Jessica Nilsson (V). 

För att förhindra smittspridning av Covid-19 deltog endast 25 ledamöter i 
sammanträdet enligt överenskommelsen mellan gruppledare i Vetlanda 
kommunfullmäktige daterad 2021-02-24. Sammanträdet genomfördes via 
videofunktionen i Netpublicator och ledamöterna deltog digitalt förutom 
ordförande och vice ordförande som var på plats i kommunfullmäktiges 
sessionssal tillsammans med kommundirektör, kommunjurist och sekreterare. 

Övriga deltagare Aneth Amundsson (S), Andreas Elamsson (C), Anders Rodewald (KD), 
Tommy Glans (VF), Sofie Schiller (M), Jonna Andreasen Fälth (SD), 
Tommy Bengtsson (V) kl. 20.00-20.27, Marianne Karlsson § 62-66, Anna Flitt, 
Magnus Färjhage och Maria Isacsson. 

Utses att justera Pia Lindell (C) och Robin Wallén Nilsson (M) 

Justeringens plats och Kommunkansli 24 mars kl. 16.00 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 62-73 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Pia Lindell Robin Wallén Nilsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://20.00-20.27
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

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

Anslaget: 2021-03-24 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-04-14 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Föredragningslista 
§ 62 Information om krishändelsen 2021/81 

§ 63 Meddelanden 

§ 64 Fastighetsförsäljning, del av Östanå 3:1 2021/14 

§ 65 Ombudget 2020-2021 drift 2021/37 

§ 66 Information från vård- och omsorgsnämnden om svar 2020/287 
på revisionsrapporten Granskning av kommunens 
samlade ekonomistyrning 

§ 67 Begäran om investeringsmedel för etablering av 2020/334 
centrala elevhälsan och särskild undervisningsgrupp vid 
Tomaslundsskolan 

§ 68 Svar på interpellation om behov av idrottshallar 2021/56 

§ 69 Stöd till coronadrabbade föreningar 2021/69 

§ 70 Val till direktionen för Höglandets 2018/356 
räddningstjänstförbund 

§ 71 Val av 1:e vice ordförande i socialnämnden 2018/343 

§ 72 Val av 2:e vice ordförande i socialnämnden 2018/343 

§ 73 Val av ledamot i socialnämnden 2018/343 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

   

  
    

 
           

            
            

              
           

               
            

    

~ Vetlanda 

§ 62 

Information om krishändelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Magnus Färjhage informerar om krishändelsen och nämner bland annat att 
det kan konstateras att kommunens viktigaste aktiva insats var POSOM-gruppen som var 
igång direkt efter händelsen onsdag eftermiddag t.o.m. söndag kväll. Det går fortfarande 
komma i kontakt med POSOM-gruppen via Kontaktcenter. Magnus riktar ett tack till alla som 
varit aktivt inblandade i händelsen, både allmänhet, kommunens anställda, polis och 
räddningstjänst. Det kommunen har framför sig nu är ett långsiktigt arbete för att få tillbaka 
trygghetskänslan i Vetlanda. Närmast kommer det göras en utvärdering av kommunens insats 
i samband med händelsen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

Ärendenr KLF 2021/81 
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~ Vetlanda 

§ 63 

Meddelanden 
Beslut daterat 2021-03-08 från Länsstyrelsen i Jönköpings län, där man utser ny ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 8 mars 2021 till och med den 14 oktober 
2022. Ny ersättare är Musa Aljuhmani Vänsterpartiet. 
KLF 2021/57 

Beslut daterat 2021-03-08 från Länsstyrelsen i Jönköpings län, där man utser ny ledamot och 
ersättare i kommunfullmäktige från och med den 8 mars 2021 till och med den 
14 oktober 2022. Ny ledamot är Inge Bengtsson Vetlanda Framåtanda och ny ersättare är 
Claes Sjöberg Vetlanda Framåtanda. 
KLF 2020/358 

Beslut daterat 2021-03-08 från Länsstyrelsen i Jönköpings län, där man utser ny ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 8 mars 2021 till och med den 14 oktober 
2022. Ny ersättare är Klara Forsén Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. 
KLF 2020/281 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 
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~ Vetlanda 

§ 64 

Fastighetsförsäljning, del av Östanå 3:1 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun säljer, i enlighet med upprättat avtal, del av fastigheten Vetlanda 
Östanå 3:1, ca 6500 m², till Vetlanda Svetsaren Fastighets AB till ett pris av 750 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Svetsaren Fastighets AB är ägare till fastigheten Svetsaren 2 vid Snickarvägen i 

återvinning och renhållningsbranschen. De planerar nu att utöka sin verksamhet och behöver 
då mer yta för fordon och logistik. 

Koncernchefen för Ohlssons har kontaktat kommunen och önskar förvärva intilliggande 
industrimark för koncernens utveckling. Marken de önskar förvärva ligger i direkt anslutning 
till Svetsaren 2 och är detaljplanelagd för ändamålet. 

Priset är satt till 100 kr/m² för råmarken. Då de önskar göra sin utbyggnad i etapper så önskar 
de även förvärva den växande skog som finns på området. Denna skog är värderad till 
100 000 kr. Fastigheten säljs i befintligt skick, vilket innebär att köparen svarar för och 
bekostar övrig markberedning och de kostnader och avgifter som följer övertagandet. 

Köparen har också beretts tillfälle att undersöka fastigheten, och enligt avtalet frånsäger sig 
alla eventuella anspråk mot kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
Köpekontrakt 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat 
avtal säljer del av fastigheten Vetlanda Östanå 3:1, ca 6500 m², till Vetlanda Svetsaren 
Fastighets AB till ett pris av 750 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

Ärendenr KLF 2021/14 

Vetlanda och ingår i koncernen Ohlssons, främst känd i Vetlanda som ett entreprenadföretag i 
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~ Vetlanda 

---------------------------------

§ 65 

Ombudget 2020-2021 drift 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ombudget vad gäller drift om totalt 150 tkr 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 och påbörjande av nytt räkenskapsår 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 årets budgeterade resultat medan beslut som berör 
investeringsbudgeten får likviditetspåverkan. 

att ombudgeterade belopp får budgeten för 2021 att utökas medan ett ianspråktagande av 
förskott från 2021 innebär att budgeten minskas i motsvarande grad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-22 
Ombudget totalt drift 2021 

Kommunstyrelsens förslag 

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 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

Ärendenr KLF 2021/37 

ett räkenskapsår under vissa förutsättningar kan överföras till nästkommande år utöver redan 

Beslut tas om det totala nettobeloppet som ska påverka 2021 års budgetsiffror. Detta innebär 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna ombudget vad gäller drift om totalt 150 tkr. 
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~ Vetlanda 

§ 66 

Information från vård- och omsorgsnämnden om svar på 
revisionsrapporten Granskning av kommunens samlade 
ekonomistyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Marianne Karlsson presenterar vård- och omsorgsnämndens yttrande på 
revisionsrapporten Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning. 

I rapporten redogörs för hur det över tid sett ut inom nämndens ansvarsområde. För 2019 
redovisar nämnden ett stort underskott som kan kopplas till hemtjänst, externa placeringar 
och personlig assistans. Det ses också att insatsen boende enligt LSS har en något högre 
kostnad än andra jämförbara kommuner. Detsamma gäller daglig verksamhet enligt LSS. 

Kostnader per brukare i särskilt boende är i Vetlanda lägre än andra jämförbara kommuner. 
När det gäller hemtjänst är kostnaderna högre än jämförbara kommuner. 

KPMG påtalar i rapporten att nämnden inte lyckats åtgärda rådande underskott. Trots olika 

den anledningen bör arbetet med effektiviseringar intensifieras. 

2018 – 2019 har en rad åtgärder vidtagits för att komma ner i kostnader, något som också ses 
i till exempel kostnader för särskilt boende. 

Vård- och omsorgsnämnden har också haft en del oförutsedda kostnader till exempel ökat 
antal hemtjänsttimmar, nya LSS-ärende, kostnader för ej verkställda beslut, kostnader till 
regionen för utskrivningsklara. Under 2019 var det brist på platser i särskilt boende vilket 
förde med sig att det blev fullt på korttidsenheter och då kunde inte alla utskrivningsklara 
erbjudas att komma tillbaka till Vetlanda. 

presentationen och säger att rapporten pekar på områden där nämnden hade sämre resultat 
än jämförbara kommuner men funderar på jämförelserna och säger att man ska tänka på att 

både förvaltningen och samtlig personal gör sitt allra yttersta. Nämnden visade på ett positivt 
resultat förra året och även detta år kan resultatet bli positivt. Pandemin ger stora 
påfrestningar på både personal och brukare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

Ärendenr KLF 2020/287 

insatser i form av effektiviseringar har nämnden inte kommit tillrätta med underskottet och av 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Jan-Erik Josefsson (KD) tackar Marianne Karlsson för 

kvalitén kan vara olika. Det pågår många förändringar i nämnden och han känner sig trygg i att 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

§ 67 Ärendenr KLF 2020/334 

Begäran om investeringsmedel för etablering av centrala 
elevhälsan och särskild undervisningsgrupp vid 
Tomaslundsskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Inom befintlig investeringsplan omfördelas 15 mnkr till rubricerat projekt och att detta blir en 
del av tidigare beslutat investeringsprojekt avseende om- och tillbyggnad av 
Tomaslundsskolan. 

Protokollsanteckning 
Carina Bardh (M), Robin Wallén Nilsson (M), Anders Bengtsson (M) och Kjell Sandahl (M) 
lämnar följande protokollsanteckning: 

Den beställande nämnden borde fått i uppdrag att prioritera sina investeringsbehov innan 
kommunfullmäktige beslutar om genomförandet av ett så stort objekt. Beslutsunderlaget 
håller inte tillräckligt hög kvalité för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Tjänsteskrivelsen 
saknar nulägesbeskrivning avseende lokalisering, personal, personalkostnader, driftskostnader 
och övriga kostnader samt eventuell kostnadsplan för underhåll av den befintliga lokalen. 
Likväl saknas alternativa lösningar med tillhörande kostnadskalkyler som tydliga 
investeringskalkyler med tillhörande kapitalkostnader, driftskostnader och kostnadsplan för 
underhåll samt övriga kostnader och personalkostnader. 

Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), Maria Forsberg Brihall (VF), 
Mikael Loberg (SD), Ingrid Holm (SD) och Arne Larsson (SD) tillstyrker moderaternas 
protokollsanteckning, 

Ärendebeskrivning 
I arbetet med att hitta lämplig användning för A-huset och Estethuset konstateras att 
Resurscentrum/särskild undervisningsgrupp är i behov av andra lokaler än tidigare nämnda. 
En inventering av befintligt fastighetsbestånd visar att det inte finns några lämpliga lokaler i 
övriga kommunala fastigheter. 

Som ett alternativ till att hyra lokaler externt finns möjlighet att integrera lokalbehovet för 
Resurscentrum och särskild undervisningsgrupp tillsammans med planerad om- och 
tillbyggnad på Tomaslundsskolan. Detta skulle ge stora fördelar både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-19 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09, § 8 
Tekniska nämnden 2021-02-25, § 9 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 67 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås att inom befintlig investeringsplan omfördela 15 mnkr till 
rubricerat projekt och att detta blir en del av tidigare beslutat investeringsprojekt avseende 
om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Ekonomikontoret 
Barn- och utbildningsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

Ärendenr KLF 2020/334 
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~ Vetlanda 

§ 68 

Svar på interpellation om behov av idrottshallar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svar på interpellation noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Anders Bengtsson (M) har på kommunfullmäktiges sammanträde 24 februari 2021, 
§ 39, framställt interpellation till kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S) med 
följande frågeställning: 

-

vad det skulle innebära att renovera upp Mogärdeskolans idrottshall? 
-

idrottsundervisning i nära anslutning till sin skola? 

Henrik Tvarnö (S) har lämnat in ett skriftligt svar, bilaga. Av svaret framgår bland annat 
följande: 

Vi är alltid öppna för att ompröva tidigare fattade beslut om det tillkommer något nytt som 
gör att så krävs. I kraft av de underlag som finns så pekar mycket på att en renovering av 
Mogärdeskolans idrottshall inte är lämpligt. 

att få ytterligare en idrottshall om så krävs. Vilket sannolikt fortfarande är den bästa 
lösningen. Vi måste fortsätta att analysera behovet av idrottshallar då förändringar inom 
läroplanen snabbt kan påverka hur mycket idrottsundervisning som alla har rätt till under sin 
skoltid. 

Beslutet skickas till 
Anders Bengtsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

Ärendenr KLF 2021/56 

Är majoriteten fast besluten att fortfarande riva Mogärdeskolans idrottshall? Eller är man 
beredd att göra ett omtag kring idrottshallar, dvs även utreda och ta fram kostnadskalkyl 

Kommunen har flera stora skolor som ligger nära·varandra (Gymnasiet, Norrgårdsskolan, 
Witalaskolan och Mogärdeskolan) som alla är i behov av mer idrottsundervisning. Hur ser 
förutsättningarna ut att bygga en ny idrottshall i närområdet så att alla elever kan få sin 

På den andra frågan så är svaret att det finns goda förutsättningar att bygga till Hövdingen för 
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~ Vetlanda 

§ 69 

Stöd till coronadrabbade föreningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens budget 2021 utökas med 1 000 tkr att användas för att stödja 
Coronadrabbade föreningar ekonomiskt. 

Utökningen av kommunstyrelsens budget finansieras genom minskning av årets resultat 2021 
från 38 600 tkr till 37 600 tkr. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), Maria Forsberg Brihall (VF), 
Ingrid Holm (SD), Mikael Loberg (SD) och Arne Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: 

ha tillstyrkts. 

Ärendebeskrivning 
Många föreningar har drabbats hårt av Coronapandemin. Föreningsverksamheten är mycket 
viktig för trivsel och välmående och ett viktigt bidrag till Vänliga Vetlanda. Coronapandemin 
har i stor utsträckning påverkat föreningars intäktsmöjligheter, men det har ändå inte funnit 
någon garanti för att kunna ta del av det nationella stödet. Förslaget innebär att föreningar 
kan ansöka hos kommunstyrelsen om bidrag för att lindra de ekonomiska effekterna och vara 
en hjälp att återstarta föreningsverksamheten när det är möjligt. Kommunstyrelsen kommer 
besluta om fördelningen utifrån inlämnade ansökningar. Det är svårt att veta hur stora de 
ekonomiska effekterna är för föreningslivet i Vetlanda kommun, men bidraget ger en 
möjlighet att stödja de mest drabbade och skapa förutsättningar att nystarta verksamheten 
när det är möjligt och därmed bidra till en bättre folkhälsa. Förslag till fördelning kommer att 
tas fram i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 

Kommunstyrelsens förslag. 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utöka kommunstyrelsens budget 2021 med 1 000 tkr 
att användas för att stödja Coronadrabbade föreningar ekonomiskt. 

Utökningen av kommunstyrelsens budget finansieras genom minskning av årets resultat 2021 
från 38 600 tkr till 37 600 tkr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

Ärendenr KLF 2021/69 

Finansieringsbeslutet står i strid mot gällande regelverk varför vårt finansieringsyrkande borde 
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~ Vetlanda 

§ 69 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Dan Ljungström (C) och Jan-Erik Josefsson (KD) 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut men föreslår att 
finansieringsbeslutet ändras till att finansiering istället sker genom ianspråktagande av de 
medel som redan finns avsatta i kommunstyrelsens budget med möjlighet att disponera år 
2021, allt enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-12-16 

Mikael Loberg (SD) och Robin Wallén Nilsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag 
tillsammans med Jan Johanssons ändringsförslag gällande finansieringen. 

Propositionsordning 

finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsens budget 
2021 utökas med 1 000 tkr att användas för att stödja Coronadrabbade föreningar 
ekonomiskt. Utökningen av kommunstyrelsens budget finansieras genom minskning av årets 
resultat 2021 från 38 600 tkr till 37 600 tkr. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken fullmäktige godkänner: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 14 ja-röster och 11 nej-röster beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag att 
kommunstyrelsens budget 2021 utökas med 1 000 tkr att användas för att stödja 

genom minskning av årets resultat 2021 från 38 600 tkr till 37 600 tkr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

Ärendenr KLF 2021/69 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan Johanssons förslag. Hon 

Coronadrabbade föreningar ekonomiskt. Utökningen av kommunstyrelsens budget finansieras 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

§ 69 Ärendenr KLF 2021/69 

Omröstningslista 
Parti-
beteckning 

Ledamot Ja Nej Nedlagd 
röst 

S Henrik Tvarnö X 
VF Jan Johansson X 
SD Ingrid Holm X 
C Dan Ljungström X 
S Percy Karlsson X 
KD Monica Samuelsson X 
VF Lola Frödeberg X 
S Mikael Hahn X 
M Carina Bardh X 
SD Mikael Loberg X 
S Martina Jansson X 
VF Lars Brihall X 
KD Hans Svensson X 
M Robin Wallén Nilsson X 
S Nils-Erik Olofsson X 
VF Maria Forsberg Brihall X 
L Rune Solid X 
S Lennart Lööw X 
M Anders Bengtsson X 
C Pia Lindell X 
KD Jan-Erik Josefsson X 
M Kjell Sandahl X 
SD Arne Larsson X 
C Carina G Hördegård X 
V Jessica Nilsson X 
Summa 14 11 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

      

  
            

      

 
              

           

   
  

  
 

 
 

~ Vetlanda 

§ 70 

Val till direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Claes Sjöberg (VF) utses till ledamot i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund för 
återstående mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens 1:e vice ordförande Lars Brihall (VF) föreslår att till ny ledamot i direktionen 
för Höglandets räddningstjänstförbund efter Monica Högberg (VF) utse Claes Sjöberg (VF). 

Beslutet skickas till: 
Claes Sjöberg 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

Ärendenr KLF 2018/356 
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~ Vetlanda 

§ 71 

Val av 1:e vice ordförande i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ejlon Johansson (L) utses till 1:e vice ordförande i socialnämnden för återstående mandattid 
t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

ordförande i socialnämnden efter Louise Rönnqvist (M) föreslår Ejlon Johansson (L). 

Beslutet skickas till 
Ejlon Johansson 
Socialnämnden 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

Ärendenr KLF 2018/343 

Valberedningens 1:e vice ordförande Lars Brihall (VF) uppger att valberedningen till ny 1:e vice 
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~ Vetlanda 

§ 72 

Val av 2:e vice ordförande i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tommy Glans (VF) utses till 2:e vice ordförande i socialnämnden för återstående mandattid 
t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

ordförande i socialnämnden efter Ejlon Johansson (L) föreslår Tommy Glans (VF). 

Beslutet skickas till 
Tommy Glans 
Socialnämnden 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

Ärendenr KLF 2018/343 

Valberedningens 1:e vice ordförande Lars Brihall (VF) uppger att valberedningen till ny 2:e vice 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

§ 73 Ärendenr KLF 2018/343 

Val av ledamot i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Annelie Andersson (M) utses till ledamot i socialnämnden för återstående mandattid t.o.m. 
31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens 1:e vice ordförande Lars Brihall (VF) uppger att valberedningen till ny 
ledamot i socialnämnden efter Louise Rönnqvist (M) föreslår Annelie Andersson (M). 

Beslutet skickas till 
Annelie Andersson 
Socialnämnden 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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