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§ 210 Ärendenr KLF 2021/304 

Remiss av strategi för Nässjö kommuns boendeplanering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun har inte några synpunkter att lämna då strategin inte innehåller några 
ställningstaganden som berör Vetlanda kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Nässjö beslutade den 12 oktober 2021 att upprättat förslag 
till strategi för Nässjö kommuns boendeplanering ska skickas ut på remiss innan 
kommunfullmäktige fastställer en slutlig version. 

Strategin ska fungera som en plan för bostadsförsörjningen i kommunen. Den beskriver Nässjö 
kommuns förutsättningar, utmaningar och behov kopplat till bostadsförsörjningen. Den 
innehåller mål och åtgärder för boendeplaneringen. Strategin beskriver vilka verktyg som står 
till förfogande för en kommun i boendeplaneringen. Den beskriver också nationella, regionala 
och lokala mål och planer som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Därefter redovisas 
utgångsläget i Nässjö kommun vad gäller befolkning och hushåll, bostadsbestånd, 
marknadsförutsättningar och behov av bostäder för särskilda grupper. Avslutningsvis 
redovisas en uppföljning av mål och åtgärder som ingick i föregående strategi. 

Planavdelningen har tagit del av strategin och anser inte att denna berör Vetlanda kommun 
och har således inte några synpunkter att lämna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-12 
Remiss 2021-10-15 
Strategi för Nässjö kommuns boendeplanering_remisshandling 

Förslag till beslut 
Att Vetlanda kommun inte har några synpunkter att lämna då strategin inte innehåller några 
ställningstaganden som berör Vetlanda kommun 
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§ 211 Ärendenr KLF 2021/302 

Presentation av VUA (Vetlanda Unga Akademiker) 

Arbetsutskottets beslut 
Kommundirektören får uppdraget att ta fram ett beslutsunderlag. 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Hjort Athler och Rebecca Ewens från Nuvab presenterar projektet VUA (Vetlanda Unga 
Akademiker). VUA är ett projekt med målet att visa akademiker som flyttar från kommunen 
för studier att det finns företag i hemorten som jobbar med det som akademikern studerar.  

Projektidén kommer från Tranås United. Vetlanda kommun är nu pilotkommun tillsammans 
med Värnamo och Tranås. Visionen är att anställa en projektledare i varje kommun på 20 % 
under 3 år samt utveckla en portal som fler kommuner ska kunna koppla på.  

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommundirektören får uppdraget att ta fram ett 
beslutsunderlag. 

Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker Hernik Tvarnös 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören
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§ 212 Ärendenr KLF 2020/239 

Markanvisningsavtal Norget etapp 1 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom markanvisningsavtalen. 

Ärendebeskrivning 
Överenskommelse om markanvisning mellan OBOS Sverige AB och Vetlanda kommun samt 
Improved Society Nordics AB och Vetlanda kommun, gällande Norget etapp 1, föreligger i 
bilaga.  

Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal 

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

Jan Johansson (VF) föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan yttrande med 
hänvisning till att det inte finns tillräckligt med information gällande  
Improved Society Nordics AB samt för att ge utrymme för diskussion i partigrupperna. 

Carina Bardh (M) tillstyrker Jan Johanssons förslag. 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.08-14.12. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet har ställt 
sig bakom markanvisningsavtalen. 
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§ 213 Ärendenr KLF 2021/359 

Information om digital mognad 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsstrateg Thomas Sandh informerar om vad som händer inom området digitalisering 
och digital mognad.  
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§ 214 Ärendenr KLF 2021/332 

Ändring av enhetsnamn förskolor i Landsbro 

Arbetsutskottets beslut 
Förskolorna i Landsbro, från och med 1 januari 2022 ska namnges enligt nedan:  

Brobygränds förskola (med adress Brobygränd 1, 574 72 Landsbro). 

Boställevägens förskola (med adress Boställevägen 6, 574 73 Landsbro). 

Ärendebeskrivning 
I Landsbro finns två förskolor; Landsbro förskola Brobygränd, samt Landsbro förskola 
Boställevägen. Förskolornas enhetsnamn fastställdes i samband med att förskolan med adress 
Brobygränd 1 startade 2015. 

Att båda förskolornas namn börjar med ”Landsbro” har i olika sammanhang inneburit 
sammanblandning av enheterna och otydlighet om vilken förskola som avses. 

Att istället namnge enheterna utifrån gatuadressen underlättar identifiering av vilken förskola 
som avses både när det gäller administration, vårdnadshavare och räddningstjänst.   

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 86/21 

Förslag till beslut 
Förskolorna i Landsbro, från och med 1 januari 2022 ska namnges enligt nedan:  

Brobygränds förskola (med adress Brobygränd 1, 574 72 Landsbro). 

Boställevägens förskola (med adress Boställevägen 6, 574 73 Landsbro). 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 215 Ärendenr KLF 2021/357 

Disposition av utvecklingsreserven för det trygghetsskapande 
arbetet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunstyrelsen besluta disponera medel för 2022 enligt nedan: 

- Bevilja socialnämnden 650 tkr för fältassistent med samordningsansvar. 
- Bevilja socialnämnden 500 tkr för projektledare Bästa platsen att leva och bo på. 
- Bevilja barn och utbildningsnämnden 500 tkr för utökning av elevhälsan med en 

socialpedagog. 
- Bevilja Höglandets Räddningstjänstförbund 650 tkr för EST arbete och inrättande av 

skolbrandman. 
- Bevilja kultur och fritidsnämnden 500 tkr för extra fritidsledartjänst.  
- Bevilja kultur och fritidsnämnden 300 tkr för trygghetsvandringar. 
- Resurser för det trygghetsskapande arbetet enligt ovan, 3 100 tkr, finansieras genom 

ianspråktagande av kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 

Ärendebeskrivning 
Gruppen Trygghet Vetlanda som arbetar utifrån metoden EST, effektiv samordning för 
trygghet, har utifrån uppdrag från kommunens tjänstemannaledningsgrupp redovisat 
lägesbild och förslag till åtgärder. Några av de föreslagna åtgärderna kan inte hanteras inom 
befintliga budgetramar. Målsättningen är att genom en samlad insats som också samordnas 
med Polis och civilsamhället.  
Redovisade åtgärder är både på kort och lång sikt. Den finansiering av åtgärder som nu 
föreslås avser 2022. I den mån en långsiktig finansiering behövs blir det en fråga i vårens 
budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
Skrivelser från socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen, kultur och 
fritidsförvaltningen samt Höglandets räddningstjänstförbund i bilaga. 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta disponera medel för 2022 enligt nedan: 
Bevilja socialnämnden 650 tkr för fältassistent med samordningsansvar. 
Bevilja socialnämnden 500 tkr för projektledare Bästa platsen att leva och bo på. 
Bevilja barn och utbildningsnämnden 500 tkr för utökning av elevhälsan med en 
socialpedagog. 
Bevilja Höglandets Räddningstjänstförbund 650 tkr för EST arbete och inrättande av 
skolbrandman. 
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§ 215 Ärendenr KLF 2021/357 

Bevilja kultur och fritidsnämnden 500 tkr för extra fritidsledartjänst.  
Bevilja kultur och fritidsnämnden 300 tkr för trygghetsvandringar. 

Resurser för det trygghetsskapande arbetet enligt ovan, 3 100 tkr, finansieras genom 
ianspråktagande av kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C), Carina Bardh (M) och  
Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 
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§ 216 Ärendenr KLF 2021/177 

Information om simhallar 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Byggprojektledare Elin Petersson redovisar olika alternativ gällande badhus/simhallar i 
kommunen. 
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