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§ 181 Ärendenr KLF 2021/362 

Information om medarbetarundersökningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun genomför varje år en medarbetarundersökning. Enkäten fokuserar särskilt 
på områden som påverkar medarbetarnas engagemang. Undersökningen görs för att 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och att få medarbetare att växa och utvecklas. 

Undersökningen omfattar tillsvidareanställda och visstidsanställda som varit på sin arbetsplats 
minst tre månader, samt tjänstlediga och sjukskrivna som varit frånvarande mindre än tre 
månader.  

Medarbetarundersökningen är ett viktigt underlag i det systematiska arbetsmiljö- och 
likabehandlingsarbetet och består av frågor inom områdena: 

- Hälsa 

- Likabehandling 

- Kvalitet 

- Ledarskap 

- Medarbetarskap 
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§ 182 Ärendenr KLF 2018/335 

Medfinansiering av projektledare för Teknikens hus hösten 
2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
300 tkr beviljas som medfinansiering av projekt teknikens hus. Finansieras genom 
ianspråktagande av kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. 

Ärendebeskrivning 
Nuvab har avtal med Kvadrat avseende Joakim Falkäng som anlitas som projektledare för 
Teknikens hus. Tidigare medfinansiering från kommunen samt projektmedel från Alfa 
stiftelsen är förbrukade. Det finns en stor enighet om vikten av att skapa teknikens hus för att 
klara framtida kompetensförsörjning. 400 tkr behövs för att klara höstens 
projektledarinsatser, näringslivet går in med 100 tkr. Förslaget är att Vetlanda kommun bidrar 
med resterande 300 tkr som finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens budget 
för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen har en budget på 500 tkr, inga medel har 
ianspråktagits hittills i år. Målsättningen är att under hösten säkra projektfinansiering för ett 
genomförandeprojekt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-22 

Arbetsutskottets förslag  
Bevilja 300 tkr som medfinansiering av projekt teknikens hus. Finansieras genom 
ianspråktagande av kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomikontor 
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§ 183 Ärendenr KLF 2021/330 

Riktlinje för Reservkraft i Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinje för Reservkraft i Vetlanda kommun antas. 

Ärendebeskrivning 
Riktlinje för Reservkraft i Vetlanda kommun syftar till att klargöra omfattning och organisation 
för reservkraft i Vetlanda kommun. 

Underlag för riktlinjen har hämtats i ”Reservkraftutredning Vetlanda kommun 2018-11-29”. 
Utredningen är framtagen av Höglandets räddningstjänstförbund i samarbete med 
kommunens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje Reverskraft Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar riktlinje för Reservkraft i Vetlanda kommun. 

Beslutet skickas till 
Räddningschef 
Teknisk chef,  
VD Njudung energi AB 
Vetlanda.se 
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§ 184 Ärendenr KLF 2021/336 

Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden från 
och med 2022-01-01 

Kommunstyrelsens beslut 
Disposition av kommunens bank- och plusgirokonton ska från och med 2022-01-01 ske av 
ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i förening med 
någon av ekonomihandläggarna Frida Peterson, Annelie Peterson, Elizabet Gustafsson, Helena 
Sundell, Emma Gunnarsson eller Simon Jonsson. 

Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnder eller 
förvaltning ställd check, postväxel, giro - eller postanvisning, ska tillkomma ekonomikontoret 
på samma sätt som ovan beskrivs. 

Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen eller någon 
nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av samhällsinformatörer inom 
Kontaktcenter med Maria Isacsson som ersättare. 

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carlemar som ersättare, äger 
rätt att beslutsattestera löneutbetalningar. 

Ärendebeskrivning 
Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 

Arbetsutskottets förslag  
Disposition av kommunens bank- och plusgirokonton ska från och med 2022-01-01 ske av 
ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i förening med 
någon av ekonomihandläggarna Frida Peterson, Annelie Peterson, Elizabet Gustafsson, Helena 
Sundell, Emma Gunnarsson eller Simon Jonsson. 

Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnder eller 
förvaltning ställd check, postväxel, giro - eller postanvisning, ska tillkomma ekonomikontoret 
på samma sätt som ovan beskrivs. 

Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen eller någon 
nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av samhällsinformatörer inom 
Kontaktcenter med Maria Isacsson som ersättare. 

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carlemar som ersättare, äger 
rätt att beslutsattestera löneutbetalningar. 
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Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Löner 
Kontaktcenter 
Kommunkansli 
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§ 185 Ärendenr KLF 2021/337 

Firmatecknare för Vetlanda kommun, 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Till firmatecknare för Vetlanda kommun utses från och med 2022-01-01 kommunstyrelsens 
ordförande Henrik Tvarnö eller kommunalråd Daniel Berner eller kommunalråd Monica 
Samuelsson i förening med kommundirektör Magnus Färjhage eller ekonomichef Andreas 
Eliasson, eller i dennes ställe biträdande ekonomichef Christina Carlson. 

Till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och utmätning, samt att 
företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären haft invändningar 
mot fordran utses fr.o.m. 2022-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande 
ekonomichef Christina Carlson. 

Till firmatecknare vad gäller leasingavtal avseende enskilda leasingobjekt under förutsättning 
att befintliga ramavtal finns utses fr.o.m. 2022-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller 
biträdande ekonomichef Christina Carlson. 

Till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser som förvaltas av 
Vetlanda kommun utses fr.o.m. 2022-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande 
ekonomichef Christina Carlson. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om firmatecknare för Vetlanda kommun år 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Till firmatecknare för Vetlanda kommun utses från och med 2022-01-01 kommunstyrelsens 
ordförande Henrik Tvarnö eller kommunalråd Daniel Berner eller kommunalråd Monica 
Samuelsson i förening med kommundirektör Magnus Färjhage eller ekonomichef Andreas 
Eliasson, eller i dennes ställe biträdande ekonomichef Christina Carlson. 

Till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och utmätning, samt att 
företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären haft invändningar 
mot fordran utses fr.o.m. 2022-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande 
ekonomichef Christina Carlson. 
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§ 185 Ärendenr KLF 2021/337 

Till firmatecknare vad gäller leasingavtal avseende enskilda leasingobjekt under förutsättning 
att befintliga ramavtal finns utses fr.o.m. 2022-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller 
biträdande ekonomichef Christina Carlson. 

Till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser som förvaltas av 
Vetlanda kommun utses fr.o.m. 2022-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande 
ekonomichef Christina Carlson. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommundirektör 
Henrik Tvarnö 
Daniel Berner 
Monica Samuelsson 
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§ 186 Ärendenr KLF 2021/338 

Prognos per oktober 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättad prognos per oktober 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Christina Carlsson redovisar prognos per oktober 2021. 
Kommunkansliets prognos per oktober har endast mindre förändringar mot föregående 
prognos. Ianstråktagande har gjorts av KS omställningsutrymme med 370 tkr avseende att 
prova nytt arbetssätt gällande nyföretagande och 100 tkr avseende föreningsbidrag för 
anläggande av lokal ortsnära vandringsled. Dessa beslut är tagna i Kommunstyrelsen sedan 
tidigare. Avgiften till Höglandets Räddningstjänstförbund beräknas bli 1 400 tkr högre än 
budget. Nytt HR-system har initiala kostnader på ca 1 000 tkr redan vid uppstart. Detta 
kommer tas upp som förskott i nästa års investeringsbudget. 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos med en förväntad positiv avvikelse avseende 
driften motsvarande 16 291 tkr. Hela överskottet - och lite till - kan hänföras till statliga 
bidrag, samt att det finns ett visst överskott inom delar av verksamheten. Dessa överskott är 
främst tillfälliga, och till stor del kopplade till pandemin, men även ett resultat av 
effektiviseringsarbete inom förvaltningen. Prognosen har försämrats något sedan tidigare 
prognos, dock marginellt sett till omsättningen.  
Socialnämnden prognosticerar ett underskott för helåret på 20,6 mkr. Prognosen är ändå en 
förbättring gentemot föregående prognos på 1,7 milj kr. Underskottet är främst orsakat av 
höga kostnader för extern vård, både inom området missbruk samt Barn- och unga. 
Investeringar som blivit försenade i sitt införande kommer att begäras ombudget på till nästa 
år. Detta innefattar bland annat automatiserat försörjningsstöd.  
Prognosen per oktober för Barn- och utbildningsnämnden visar en positiv avvikelse mot 
budget på 3 831 tkr. Detta är 1 395 tkr bättre jämfört med föregående prognos.  
Tekniska kontoret lämnar en sammanlagd prognos för driften på 3 600 tkr i överskott mot 
budget.  
Kultur- och fritidsnämndens prognosticerade underskott är pandemirelaterat. På grund av 
restriktionerna faller i stort sett alla intäkter från privatkunder bort hos Bad & Gym hela första 
halvåret 2021. 
Miljö- och byggnämnden har en mycket knapp budget. Miljö- och byggförvaltningen 
prognosticerar trots allt ett överskott på drygt 900 000 kr. 
Totalt sett visar prognosen nu på ett överskott som uppgår till närmare 57 mnkr jämfört med 
budget vilket är en ökning med hela 10 mnkr jämfört med den prognos som lades i augusti. 

Beslutsunderlag 
Prognos per oktober 2021 
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§ 186 Ärendenr KLF 2021/338 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad prognos per oktober 2021 och lägger den till 
handlingarna. 

Yrkande 
Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Mikael 
Loberg (SD), Anders Bengtsson (M) och Lennart Lööw (S) tillstyrker prognosen.  

Protokollsanteckning 
Jan Johansson (VF) förutsätter att den borttagna raden inte ska medtagas i kommunens 
kommande bokslut.   

Mikael Loberg (SD), Carina Bardh (M), Lola Frödeberg (VF) och Lars Brihall (VF) tillstyrker 
protokollsanteckningen.  

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 187 Ärendenr KLF 2021/158 

Detaljbudget för kommunstyrelsen 2022-2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Detaljbudget för kommunstyrelsen 2022-2024 fastställs, samt omdisponeras 380 tkr från 
resultatreserv till kansli m.m. för att finansiera lön för enhetschef på kommunkansliet med 
ansvar för kansli, arkiv och integration. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade om budgetramar för 2022-2024 i juni 2021. Hela 
detaljbudgeten delges kommunfullmäktige i december. Detta ärende avser beslut om 
detaljbudget för kommunstyrelsens nämnd och verksamhet. 

Tilläggsförslag föreligger i form av att omdisponera 380 tkr från resultatreserv till Kansli m.m. 
för att finansiera lön för enhetschef på kommunkansliet med ansvar för kansli, arkiv och 
integration. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-17 
Detaljbudget 2022 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget för kommunstyrelsen 2022-2024, samt 
omdisponerar 380 tkr från resultatreserv till Kansli m.m. för att finansiera lön för enhetschef 
på kommunkansliet med ansvar för kansli, arkiv och integration. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), Lennart Lööw (S) och Hans 
Svensson (KD) tillstyrker detaljbudgeten. 

Mikael Loberg (SD) yrkar på följande tillägg i beslutet:  

att kostnaden för infartsskyltar och investering på AI-lösning i Kontaktcenter hänvisas till 
budgetberedningen.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på gjorda yrkande. Han finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt det grundläggande beslutsförslaget. 

Omröstning begärs.  
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Ordförande föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för det grundläggande beslutsförslaget. 
Nej-röst för Mikael Lobergs (SD) förslag på tillägg. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt det grundläggande 
beslutsförslaget.  

Omröstningslista 
Ledamöter Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X   

Martina Jansson (S) X   

Lennart Lööw (S) X   

Daniel Berner (C) X   

Andreas Elamsson (C) X   

Monica Samuelsson (KD) X   

Hans Svensson (KD) X   

Jan Johansson (VF)  X  

Lars Brihall (VF)  X  

Tommy Glans (VF)  X  

Carina Bardh (M)  X  

Anders Bengtsson (M)  X  

Mikael Loberg (SD)  X  

 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 188 Ärendenr KLF 2021/340 

Fördelning av landsbygdsinvesteringsstöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande förslag för 
Björkö kommundelsområde: 

- 150 000 kronor: ”Aktivitetspark Björkbacken i Björköby”  
- 100 000 kronor: ”Större lekpark i Nävelsjö”  

Kommunstyrelsen beslutar att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande förslag för 
Bäckaby kommundelsområde: 

- 41 666,5 kronor: ”Utveckling av Bäckabygården i Bäckaby” 
- 41 666,5 kronor: ”Utveckling av vandrarhemmet ”Plymska” i Bäckaby” 
- 63 333 kronor: ”Utescen i Årset” 
- 20 000 kronor: ”Fräsch luft till lokal för rikare mötesplats i Ingaboda” 
- 39 333 kronor: ”Utegym i Ramkvilla” 
- 39 000 kronor: ”Mötesplats utomhus i Skärbäck” 
- 5000 kronor: ”Arboretum i Ramkvilla”  

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har avsatt 500 000 tusen kronor för landsbygdsinvesteringar 2022. Först ut 
att ta del av dessa pengar är Björkö och Bäckaby kommundelsområde. Totalt har 224 röster 
kommit in för Björkö kommundelsområde och 336 röster för Bäckaby kommundelsområde för 
de förslag som gick vidare till omröstning.  

Följande förslag har valts ut att ta del av landsbygdsinvesteringsmedel av respektive 
kommundelsråd i samråd med en projektgrupp från Vetlanda kommun och resultatet av 
rösterna blev: 

• 119 röster: ”Aktivitetspark Björkbacken i Björköby”  
• 64 röster: ”Större lekpark i Nävelsjö”  

 
 

• 74 röster: ”Utveckling av vandrarhemmet ”Plymska” i Bäckaby”  
• 63 röster: ”Utveckling av Bäckabygården i Bäckaby”  
• 55 röster: ”Utescen i Årset”  
• 49 röster: ”Utegym i Ramkvilla” 
• 36 röster: ”Mötesplats utomhus i Skärbäck” 
• 25 röster:  ”Fräsch luft till lokal för rikare mötesplats i Ingaboda”  
• 21 röster: ”Arboretum i Ramkvilla”  
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§ 188 Ärendenr KLF 2021/340 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-12 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande förslag för 
Björkö kommundelsområde: 

• 150 000 kronor: ”Aktivitetspark Björkbacken i Björköby”  
• 100 000 kronor: ”Större lekpark i Nävelsjö”  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande 
förslag för Bäckaby kommundelsområde: 

• 41 666,5 kronor: ”Utveckling av Bäckabygården i Bäckaby” 
• 41 666,5 kronor: ”Utveckling av vandrarhemmet ”Plymska” i Bäckaby” 
• 63 333 kronor: ”Utescen i Årset” 
• 20 000 kronor: ”Fräsch luft till lokal för rikare mötesplats i Ingaboda” 
• 39 333 kronor: ”Utegym i Ramkvilla” 
• 39 000 kronor: ”Mötesplats utomhus i Skärbäck” 
• 5000 kronor: ”Arboretum i Ramkvilla”  

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Daniel Berner (C), Jan Johansson (VF), Anders Bengtsson 
(M), Monica Samuelsson (KD), Martina Jansson (S), Mikael Loberg (SD) och Lars Brihall (VF) 
tillstyrker förslaget. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Elin Bexell 
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§ 189  

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning  
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18, 2021-11-08 och 2021-11-22. 
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§ 190 Ärendenr KLF 2021/24 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Ang renovering av urverk i Skirö ka  
Länsstyrelsen Jönköpings Län  
KLF 2021/285  

Tillstånd till restaurering av Lemnhults kyrkas torn, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö 
stift 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/308   

Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2021-10-11    
KLF 2021/317   

Protokoll från styrelsesammanträde i Höglandets samordningsförbund 2021-10-20 
KLF 2021/319   
 
Tillsynsbesök inom alkoholområdet i Vetlanda kommun  
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/325   

Förordnande som vigselförrättare i Vetlanda kommun 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/327   

Beslut om anvisningar 2022 för Jönköping läns kommuner 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/346   
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§ 191 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Fråga om sammanträdesformer 

Beslut 
Frågan noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Anders Bengtsson (M) lyfter frågan om hur det rådande smittläget för Covid-19 påverkar de 
kommunala sammanträdesformerna.  

Konstateras att smittspridningen i länet har ökat något men är förhållandevis låg i Vetlanda 
kommun. Inga nya direktiv för fysiska/digitala möten är planerade i dagsläget. Eget ansvar 
gäller att stanna hemma vid sjukdom eller sjukdomssymptom och att hålla god handhygien, 
samt att följa nu gällande direktiv och riktlinjer i övrigt.  
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§ 192 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Ordningsfråga med uttalade krav på att underlag tillställs 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare i god tid för 
ärenden som ska behandlas vid kommunstyrelsens möten 

Beslut 
Frågan noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Jan Johansson (VF) väcker frågan om att underlag bör komma kommunstyrelsens ledamöter 
och ersättare tillhanda i god tid före mötena. 

Diskussion förs om tillvägagångssättet för utskick av extra handlingar till kommunstyrelsens 
möten. 
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§ 193 Ärendenr Diarieenhet 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Missiv 2021-11-24 
Yttrande över överklagande i mål nr 5721-21 
KLF 2021/293 
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§ 194 Ärendenr KLF 2021/307 

Verksamhetsplan och budget 2022-2024 -  
Höglandets samordningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vetlanda kommun godkänner upprättat förslag till Verksamhetsplan 2022 och budget för 
2022-2024 för Höglandets samordningsförbund. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund har beslutat om Verksamhetsplan 2022 och 
budget för 2022-2024 och översänt den till medlemskommunerna för samråd. Förbundet 
önskar få in kommunernas ställningstagande senast 2021-11-10. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Verksamhetsplan 2022 Budget 2022-2024 – Höglandets samordningsförbund 

Arbetsutskottets förslag  
Vetlanda kommun godkänner upprättat förslag till Verksamhetsplan 2022 och budget för 
2022-2024 för Höglandets samordningsförbund. 
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§ 195 Ärendenr KLF 2018/335 

Återremiss - Inriktningsbeslut om byggnation av Teknikens hus 
och dess placering 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommun bygger Teknikens hus. 

Föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringsbudget för projektering av Teknikens hus 
på 8 000 tkr.  
Samråda med föreningen Nju:tek ang. innehåll och funktioner utifrån förstudien. 

Föreslå kommunfullmäktige hänvisa frågan om investeringsbudget på totalt 80 000 tkr för 
byggnation av Teknikens hus till budgetberedningen. 

Föreslå kommunfullmäktige att förorda byggnation av Teknikens hus på fastigheten Banken – 
Boken också kallad projekt Kopparsmedjan. 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att fortsätta att parallellt utreda en placering vid 
Kyrkogatan för att slutgiltigt fastställande av placering ska kunna ske i samband med 
investeringsbudget i juni 2022. 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att arbetet ska ske i samverkan med näringslivet. 

Besluta omdisponera 600 tkr av kommunstyrelsens utvecklingsbudget 2022 till barn och 
utbildningsnämnden för att snarast möjligt ansöka om YH utbildningar inriktning enligt 
förstudien och dialog med föreningen Nju:tek. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Carina Bardh (M), Anders Bengtsson 
(M) och Mikael Loberg (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Näringslivet i Vetlanda har angivit kompetensförsörjningen som den största utmaningen och 
den som är viktigast för att utveckla näringslivet i Vetlanda på sikt. Nuvab initierade på initiativ 
av flera företag i kommunen en förstudie om att skapa ett Teknikens hus i Vetlanda, ett 
centrum för kompetensutveckling inom tillverkande industri på hela höglandet. Inriktningen 
är huvudsakligen metallbearbetning men är relevant för alla verksamheter med 
automatiserade processer. Huvudsyftet är att etablera en verksamhet som kan lyfta 
kompetensen och skapa bättre förutsättningar på några års sikt, men också samtidigt skapa 
möjlighet till att kompetensutveckla personalen i företagen. Den maskinpark som behövs för 
kompetensutvecklingen kan också användas för testbäddar och annan utvecklingsverksamhet. 
En viktig faktor för att satsningen skall lyckas är att göra Teknikens hus attraktivt, en 
mötesplats där man vill vara och utvecklas som person men också en mötesplats för 
innovation, kontakter och utveckling av näringslivet. Det är också viktigt att öka intresset för 
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tekniska utbildningar. Teknikcentrum är den del av Teknikens hus som skall ta emot förskolor, 
skolor och andra besök för att inspirera till teknisk utbildning. 

Näringslivet har tillsammans med Vetlanda kommun genom Nuvab genomfört 
förstudieprojekt, tagit fram förstudie, bildat föreningen Nju:tek som i sin tur genom 
expertgrupper utvecklat konceptet utifrån förstudien samtidigt som arbetet med att 
förverkliga Teknikens hus går vidare. Arbetet startade sent 2018. Sedan 2020 har Nuvab med 
finansiering från näringsliv och kommuner anlitat Joakim Falkäng, Kvadrat att genomföra 
förstudien och driva vidare arbetet för att förverkliga Teknikens hus. Som en del i 
förstudiearbetet genomfördes också en volymstudie av studenter som en del i deras 
utbildning kring visualisering av arkitektur. 

17/6 2021 hölls ett möte mellan företrädare för samtliga partier och representanter för 
näringslivet. Näringslivet hade vid ett förberedande möte tagit fram förslag på väg framåt. Det 
önskemål som den 17/6 framfördes från näringslivet var att näringslivet är intresserade av att 
finansiera den löpande verksamheten i Teknikens hus med ett bidrag per anställd och man 
önskade att Vetlanda kommun skulle ta ansvar för att uppföra lokalerna. Från Vetlanda 
kommuns sida uttalades då att om kommunen beslutar bygga är det kommunen som skall 
bestämma var lokalerna byggs. Utgångspunkten från näringslivet var att man såg kommunen 
som den lämpligaste ägaren av ett Teknikens hus. Nivån för bidrag till den löpande 
verksamheten som nämndes var 500-1000 kr per anställd och år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Lägesrapport från Expertgrupper kopplade till Nju:tek, Teknikens hus, hösten 2021 
Förstudie Teknikens hus 
Avsiktsförklaringar 
Underlag till Kopparsmedjan och Teknikenshus etablering i Vetlanda 2021-10-20 
Kommentarer till återremiss Teknikens hus 2021-11-17 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag från 2021-10-27, § 178: 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommun bygger Teknikens hus. 

Föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringsbudget för projektering av Teknikens hus 
på 8 000 tkr.  

Samråda med föreningen Nju:tek ang. innehåll och funktioner utifrån förstudien. 

Föreslå kommunfullmäktige hänvisa frågan om investeringsbudget på totalt 80 000 tkr för 
byggnation av Teknikens hus till budgetberedningen. 

Föreslå kommunfullmäktige att bygga Teknikens hus på fastigheten Banken – Boken också 
kallad projekt kopparsmedjan.  
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Besluta omdisponera 600 tkr av kommunstyrelsens utvecklingsbudget 2022 till barn och 
utbildningsnämnden för att snarast möjligt ansöka om YH utbildningar inriktning enligt 
förstudien och dialog med föreningen Nju:tek. 

Samt föreslår följande tillägg: 

Föreslå kommunfullmäktige att förorda byggnation av Teknikens hus på fastigheten Banken – 
Boken också kallad projekt Kopparsmedjan. 

Att fortsätta att parallellt utreda en placering vid Kyrkogatan för att slutgiltigt fastställande av 
placering ska kunna ske i samband med investeringsbeslutet i juni 2022. 

Arbetet ska ske i samverkan med näringslivet. 

Monica Samuelsson (KD) och Daniel Berner (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag samt 
Henrik Tvarnös (S) tilläggsförslag. 

Carina Bardh (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet med krav på framtagande 
av förbättrat beslutsunderlag, med följande motivering: 

”Kommunfullmäktige har vid sitt möte 2021-11-17 återremitterat ärendet. Inget nytt har 
därefter redovisats som på någon av våra kravpunkter förbättrat det tidigare undermåliga 
beslutsunderlaget. 

I måndags avhöll våra partier gruppmöten då ärendet Teknikens Hus nogsamt genomgicks. I 
morse kl 07.31, dvs knappt 6,5 timmar före KS möte tillställdes gruppledarna – inte ens KS 
samtliga ledamöter eller ersättare – kommentarer med tyckanden och påståenden från 
kommundirektören. Dessa tyckanden har för övrigt icke ens redovisats för våra företag eller 
vårt näringsliv vilket borde ha skett med tanke på att fem av de allra största företagen ingivit 
förbehåll i sina avsiktsförklaringar för att med driftpengar kunna stödja ett Teknikens Hus. 

Vi anser att ett bättre beslutsunderlag måste redovisas och presenteras Kommunfullmäktige 
innan något beslut i detta betydelsefulla ärende kan tas. Ett sådant komplett beslutsunderlag 
skulle kunna påskynda, istället för att fördröja, KF:s beslut i ärendet Teknikens Hus i Vetlanda.” 

Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker yrkandet.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Han 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning begärs. 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för att ärendet avgörs idag. 
Nej-röst för att ärendet återremitteras. 
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Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstningslista 
Ledamöter Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X   

Martina Jansson (S) X   

Lennart Lööw (S) X   

Daniel Berner (C) X   

Andreas Elamsson (C) X   

Monica Samuelsson (KD) X   

Hans Svensson (KD) X   

Jan Johansson (VF)  X  

Lars Brihall (VF)  X  

Lola Frödeberg (VF)  X  

Carina Bardh (M)  X  

Anders Bengtsson (M)  X  

Mikael Loberg (SD)  X  
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§ 196 Ärendenr KLF 2021/278 

Delårsrapport 2021 Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vetlanda kommun godkänner avlämnad delårsrapport 2021 för Kretslopp Sydost. 

Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen för Kretslopp Sydost har antagit delårsrapporten 2021 och överlämnat 
den till medlemskommunerna för godkännande. 

Vetlanda kommun ingår sedan årsskiftet som en av medlemskommunerna i 
Kommunalförbundet Kretslopp Sydost (tidigare benämnt KSRR). Förbundet redovisar för 
koncernen ett resultat för perioden 2021-01-01 - 2021-08-31 som uppgår till 28,8 mnkr  
(0,2 mnkr). I detta resultat ingår dotterbolaget Moskogen Miljö AB. 

För helåret beräknas koncernens resultat till 27,8 mnkr varav Kretslopp Sydost svarar för  
10,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost 2021-10-01, § 33 
Delårsrapport 2021 Kretslopp Sydost 
Granskning av delårsrapport – Kretslopp Sydost 
Revisionens utlåtande avseende delårsrapport Kretslopp Sydost 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun godkänner avlämnad delårsrapport 2021 för Kretslopp Sydost. 
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§ 197 Ärendenr KLF 2021/291 

Delårsbokslut 2021 Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 för  
Höglandets räddningstjänstförbund. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Räddningstjänstförbund har upprättat delårsbokslut per 2021-08-31. Detta har 
antagits av förbundets direktion och överlämnats till medlemskommunerna för godkännande. 

Förbundets resultat efter åtta månader är ett underskott som uppgår till -3,4 miljoner kronor. 
Helårsprognosen pekar på ett resultat som innebär ett underskott om -4 miljoner kronor för 
förbundet vilket till del orsakas av COVID-19. Påverkan på ekonomin sker främst i form av 
uteblivna intäkter. De uteblivna intäkterna beror till stor del på inställda utbildningar och 
uteblivna brandskyddskontroller. 

Arbetet med temagrupper och aktiviteter kopplade till Handlingsprogrammet 2020-2023 har 
försenats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2021-09-30, § 28 
Delårsbokslut 2021 – Höglandets räddningstjänstförbund 
Tjänsteskrivelse 2021-09-20 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 för  
Höglandets räddningstjänstförbund. 
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§ 198 Ärendenr KLF 2021/341 

Försäljning av del av fastigheten Stocken 7 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 
fastigheten Vetlanda Stocken 7 till Njudung Energi Vetlanda AB, till ett pris av 1 500 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun äger sedan 1963 fastigheten Stocken 7 p5 Fabriksgatan i Vetlanda. Här 
bedrevs tidigare tändstickstillverkning och har sedan i kommunen förvärvade fastigheten 
upplåtits och hyrts ut till olika företag och föreningar. I fastigheten bedrivs inte någon 
kommunal verksamhet, så denna fastighet har ansetts möjlig att avyttra, hela eller i delar.  

Det kommunala bolaget Njudung Energi Vetlanda AB har sin fjärrvärmeanläggning på 
grannfastigheten, Stocken 14, och hyr även in sig i delar av Stocken 7 för sin verksamhet. 
Bolaget har även ledningar for bl a fjärrvärme på fastigheten Stocken 7 varav en huvudledning 
ligger rakt under en av byggnaderna på Stocken 7. För att säkra mark för sin framtida 
utveckling vill bolaget därför öorvärva del av Stocken 7. I avtalet finns en klausul kring 
föroreningar som innebar att kommunen förbinder sig att utreda och ombesörja eventuell 
sanering av påträffade föroreningar inom den del av fastigheten som köpet omfattar och till 
en tid om fyra år efter tillträdet. 

Uppdraget kring försäljningen av del av fastigheten Stocken 7 har förhandlats mellan Vetlanda 
kommun och Njudung Energi Vetlanda AB. En opartisk värdering ligger till grund for 
försaljningspriset. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-27 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 
fastigheten Vetlanda Stocken 7 till Njudung Energi Vetlanda AB, till ett pris av 1 500 000 kr. 
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§ 199 Ärendenr KLF 2021/351 

Fastighetsförsäljning Gångstigen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Terränglöparen , Gångstigen , 574 39 Vetlanda, till Agneta Svensson, 

, till ett pris av 1 400 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har ägt fastigheten Terränglöparen  sedan 1987. På fastigheten finns ett 
bostadshus som av Vetlanda kommun har drivit förskola i. Förskoleverksamheten är nerlagd 
under året och fastigheten har ansetts lämplig att avyttra. 

Fastighetsbyrån i Vetlanda uppdrogs att sälja fastigheten genom budgivning. Högsta budet 
lades av Agneta Svensson, , efter avslutas budgivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Terränglöparen , Gångstigen , 574 39 Vetlanda, till Agneta Svensson, 

, till ett pris av 1 400 000 kr. 
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§ 200 Ärendenr KLF 2021/333 

Revidering bidragsbestämmelser för kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

Ändra datum för inlämning av föreningsbidragsansökan från 15 augusti till 15 februari. 

Beskriva att kommunen med sitt investeringsbidrag inte medverkar till att den totala 
finansieringsgraden via bidrag överstiger 80 procent. 

Införa 1 500 kronor som årligt driftsbidrag till padelbana, förutsatt att föreningen erbjuder 
organiserad verksamhet utan timavgift alternativt gör det möjligt för barn upp till och med 
lägst 16 år att spela gratis. Denna förutsättning för bidrag införs också för tennisbana. 

Införa 250 kronor per korg (max 27 korgar) som årligt driftsbidrag för discgolfbana. 

Driftsbidrag för skatebana tas som särskilt beslut under 2022, för hösten 2021. Nytt beslut om 
tillägg till bidragsbestämmelserna görs under 2022, inför bidragsbeslut som fattas 2023 för 
bidrag som gäller 2022. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om föreslagna ändringar i kultur- och 
fritidsförvaltningens bidragsbestämmelser. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen har gjort nämnden uppmärksammad på att vi behöver uppdatera 
bidragsbestämmelserna. Detta för att bland annat kunna ge bidrag till padelbana och 
skatepark som inte fanns när bestämmelserna reviderades senast. 

Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag, KOF § 86/21, att se över 
bidragsbestämmelserna för att möjliggöra utbetalning av bidrag till padelbana, skatepark och 
eventuellt andra behov som uppkommit sedan bestämmelserna reviderades senast. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-19 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

Ändra datum för inlämning av föreningsbidragsansökan från 15 augusti till 15 februari. 

Beskriva att kommunen med sitt investeringsbidrag inte medverkar till att den totala 
finansieringsgraden via bidrag överstiger 80 procent. 
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§ 200 Ärendenr KLF 2021/333 

Införa 1 500 kronor som årligt driftsbidrag till padelbana, förutsatt att föreningen erbjuder 
organiserad verksamhet utan timavgift alternativt gör det möjligt för barn upp till och med 
lägst 16 år att spela gratis. Denna förutsättning för bidrag införs också för tennisbana. 

Införa 250 kronor per korg (max 27 korgar) som årligt driftsbidrag för discgolfbana. 

Driftsbidrag för skatebana tas som särskilt beslut under 2022, för hösten 2021. Nytt beslut om 
tillägg till bidragsbestämmelserna görs under 2022, inför bidragsbeslut som fattas 2023 för 
bidrag som gäller 2022. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om föreslagna ändringar i kultur- och 
fritidsförvaltningens bidragsbestämmelser. 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-12-01

§ 201 Ärendenr KLF 2021/300 

Taxor 2022 - Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter för kommunalförbundet  
Kretslopp Sydost för 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Kretslopp Sydost har inkommit med förslag på taxor och taxeföreskrifter 
för 2022 för beslut i medlemskommunerna. Taxorna föreslås vara oförändrade gentemot 2021 
med några få undantag. 

Följande förändringar mot 2021 (alla priser inklusive moms): 

Höjning av samtliga taxor med 2% i Vetlanda och Sävsjö kommun p.g.a. indexerande 
kostnadsökningar för insamling, behandling, påskostnad och transportering. 

Ny taxa för bottentömmande behållare. Behållare som ägs och töms av Kretslopp Sydost ej 
möjligt att nyteckna år 2022 för flerbostadshus och verksamheter. Nya taxor införs för 
kundägda behållare med avgift för volymbaserad tömning: 

a) Helårshämtning var fjortonde dag, flerbostadshus samt verksamheter kund ägd 
bottentömmande behållare 0-3 m³ 21 750 kr 

b) Helårshämtning var fjortonde dag, flerbostadshus samt verksamheter kundägd 
bottentömmande behållare 5 m³ 30 000 kr 

c) Fritidshämtning 11 gånger per säsong, flerbostadshus samt verksamheter kundägd 
bottentömmande behållare 0-3 m³ 10 000 kr 

d) Fritidshämtning 11 gånger per säsong, flerbostadshus samt verksamheter kundägd 
bottentömmande behållare 5 m³ 13 750 kr 

Ny taxa, tillägg för extratömning av slam överenskommen vardag minimum två vardagar efter 
beställningsdag 625 kr i Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommun. 

Ny taxa, tillägg för dagplanerad tömning tankvolym 0-6 m³ vid inplanerad årlig tömning av 
slam från enskilda avloppsanläggningar 312 kr i Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommun. 

Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost 2021-10-01 § 34 
Förslag på renhållningsavgifter för Vetlanda kommun 2022 
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§ 201 Ärendenr KLF 2021/300 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter för kommunalförbundet  
Kretslopp Sydost för 2022. 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-12-01

§ 202 Ärendenr KLF 2021/324 

VA-taxa 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5 % från och med 
2022-01-01.  

Ärendebeskrivning 
VA-verksamheten i Vetlanda har för sin abonnentmängd många verk och långa 
ledningssträckor med totalt ca 100 anläggningar och ca 60 mil ledningsnät att förvalta. Under 
de senaste åren har en ökad reinvesteringstakt i ledningsnäten utförts och den kommer att 
fortsätta framöver med både konventionell schakt och schaktfritt byggande. Detta i samband 
med att det finns ett underhållsbehov i våra anläggningar där både tekniska parametrar och 
högre reningskrav ställer verksamheten inför framtida utmaningar som gör att 
kostnadsmassan ökar. Detta gör att VA-verksamheten som över tid ska vara kostnadsneutral 
även behöver öka på intäktssidan.  

Förslaget är en höjning med 5 % på brukningsavgiften, och detta kommer göra att intäkterna 
ökar med ca 2 500 000: - Det kommer för en enskild abonnent med normalförbrukning 
innebära en kostnadsökning på helår med ca 265 kr.  

Branschorganisationen Svenskt vatten gör bedömningar att VA-taxan på nationell nivå 
behöver höjas med 4 % plus inflation årligen och att det kommer medföra att VA-taxan 
fördubblas mot dagens värde under kommande 20-årsperiod.  

Vid simuleringar som görs på kommande avskrivningsbehov och kostnadsökningar kommer 
taxan att behöva ökas med ca 5% per år under simuleringsperioden (2021-2026).  

Anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-07 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5 % från och med 
2022-01-01.  
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-12-01

§ 203 Ärendenr KLF 2021/328 

Taxa för införande av efterhandsdebitering för 
livsmedelskontroll 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny taxa för livsmedelskontroll som innebär 
efterhandsdebitering. Efterhandsdebitering tillämpas från och med den 1 januari 2022 och 
utjämning av kontrollbalanser sker under 2021 och 2022. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för 
finansieringen av livsmedelskontrollen och för det krävs en ny taxa för livsmedelskontroll. Den 
stora skillnaden är att dagens system med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett 
system med obligatorisk efterhandsdebitering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny taxa för livsmedelskontroll som innebär 
efterhandsdebitering. Efterhandsdebitering tillämpas från och med den 1 januari 2022 och 
utjämning av kontrollbalanser sker under 2021 och 2022. 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-12-01

§ 204 Ärendenr KLF 2021/339 

Fördelning av det kommunala partistödet 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om följande fördelning av det kommunala partistödet 2022:  
 
Belopp i kr. 

S VF M C KD SD V L 

167 283 115 811 102 943 77 208 77 208 77 208 38 604 25 736 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagens regler och reglementet för partistöd ska kommunfullmäktige varje år 
fatta beslut om fördelnigne av det kommunala partistödet.  

Enligt reglementet skall partistödet justeras med basbeloppets förändring. Det totala beloppet 
för 2022 blir då 682 000 kr. En ökning med 9 000 kr. 

Grundstödet liksom mandatstödet uppgår för 2022 till 12 868 kr. 

Varje parti ska årligen redovisa till fullmäktige på vilket sätt stödet använts. Utdrag ur policyn 
”Varje parti ska årligen redovisa till fullmäktige på vilket sätt stödet använts så att det framgår 
att det använts för rätt ändamål. Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport. 
Redovisningen ska lämnas in senast 30 juni året efter redovisningsåret och hållas tillgänglig för 
allmänheten. Varje parti utser ”sin” granskare. Partistöd betalas inte ut till parti som inte 
lämnar in redovisning och granskningsrapport inom föreskriven tid. Det innebär att parti som 
inte lämnar in redovisning i tid blir återbetalningsskyldig.” 

Beslutsunderlag 
Reglemente för det kommunala partistödet. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar om följande fördelning av det kommunala partistödet 2022:  
 
Belopp i kr. 

S VF M C KD SD V L 

167 283 115 811 102 943 77 208 77 208 77 208 38 604 25 736 

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