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

Datum när protokollet publiceras: 2022-02-16 

Datum när anslagets tas bort: 2022-03-10 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 
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§ 1 Ärendenr KLF 2021/378 

Samråd om ny renhållningsordning Förslag till ny avfallsplan 
2023-2030 och avfallsföreskrift 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Remissen bifalls med bilagda förslag till ändringar och kompletteringar.   

Ärendebeskrivning 
Varje kommun måste enligt lag ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och 
föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken. 

I Vetlanda kommun och övriga medlemskommuner är det kommunalförbundet Kretslopp 
Sydost som har det lagstadgade renhållningsansvaret, det vill säga det övergripande ansvaret 
för avfallshantering och avfallsplanering för kommunalt avfall.  

Renhållningsordningen består av två delar, dels en avfallsplan, dels avfallsföreskrifter. 
Avfallsplanen beskriver inriktningen för hur avfall ska hanteras och behandlas och är viktig i 
arbetet med att förebygga att avfall uppkommer. 

Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och 
tydliggör även vem som är ansvarig för vad, kommunen, den enskilde eller Kretslopp Sydost. 

Renhållningsordningen bygger på EU:s avfallshierarki – avfallstrappan som är implementerad i 
svensk lagstiftning. 

Renhållningsordningens målsättning är att tydliggöra och underlätta hanteringen av 
hushållsavfall.  

Remissen har granskats av berörda och sakkunniga verksamheter från 
kommunledningsförvaltningen, tekniska kontoret, miljö- och byggförvaltningen, 
Witalabostäder och Njudung energi.  

Remissvaren redovisas per handling, bilaga.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-17 
Kretslopp Sydost Avfallsplan 2023-2030 
Kretslopp Sydost Avfallsföreskrift 2023 
Kungörelse samråd ny renhållningsordning 2023 Kretslopp Sydost 
Bilaga 1-10 
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§ 1 Ärendenr KLF 2021/378 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen bifaller remissen med bilagda förslag till ändringar och kompletteringar. 

Beslutet skickas till 
Kretslopp Sydost 
Hållbarhetsstrateg 
Medlemskommuner 
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§ 2 Ärendenr KLF 2021/304 

Remiss av strategi för Nässjö kommuns boendeplanering 

Kommunstyrelsens beslut 
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   

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

Beslutet skickas till 
Nässjö kommun 
Tekniska kontoret 
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§ 3 Ärendenr KLF 2021/322 

Samrådsyttrande över förslag till ny översiktsplan för Nässjö 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun vill framföra följande synpunkt på förslag till ny översiktsplan för Nässjö 
kommun:  

Vetlanda kommun anser att skrivningen som rör utveckling och elektrifiering av järnvägen 
mellan Vetlanda och Nässjö ska utgöra ett formellt ställningstagande i kommande planförslag.  

I avsnittet som rör Landsbygdsutveckling i strandnära läge bör texten förtydligas rörande 
Nömmens södra strand. Nässjö kommun anger att de södra delarna av sjön som är minst 
oexploaterade är viktiga att bevara för friluftsliv och djur- och växtliv. Detta område är dock 
bara delvis inom Nässjö kommun vilket bör förtydligas i kommande revidering.  

Av planförslaget bör, vid revidering, ett förtydligande göras om det för Nässjö kommun 
gällande tematiska tillägg om vindbruk ersätts av ny översiktsplan. 

Ärendebeskrivning 
En översiktsplan redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning avseende den framtida 
mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men 
den är vägledande i många beslut angående kommunens utveckling.  

Nässjö kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen rör hela 
kommunens yta exklusive tätorterna Nässjö och Forserum, där det finns fördjupade 
översiktsplaner. 

Nässjös förslag till ny översiktsplan består i sin helhet av följande tre delar:  
Ett planförslag som redovisar de utpekanden och ställningstaganden som kommunen gör 
avseende framtida mark- och vattenanvändning. 
Ett planeringsunderlag innehållande det underlag som legat till grund för de utpekanden och 
ställningstaganden som görs i planförslaget.  
En miljökonsekvensbeskrivning som redogör för de miljökonsekvenser som översiktsplanen 
kan antas medföra. 

Frågor i översiktsplanen som förutsätter samarbete med grannkommunerna eller som 
påverkar grannkommunerna särskilt är de som rör vatten, landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) och kommunikationer. Även förslag till större etableringar såsom till exempel större 
handelsetableringar eller ställningstaganden rörande vindkraftsetableringar kan vara av 
intresse för grannkommuner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-03 
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§ 3 Ärendenr KLF 2021/322 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun vill framföra följande synpunkt på förslag till ny översiktsplan för Nässjö 
kommun:  

Vetlanda kommun anser att skrivningen som rör utveckling och elektrifiering av järnvägen 
mellan Vetlanda och Nässjö bör utgöra ett formellt ställningstagande i kommande planförslag.  

I avsnittet som rör Landsbygdsutveckling i strandnära läge bör texten förtydligas rörande 
Nömmens södra strand. Nässjö kommun anger att de södra delarna av sjön som är minst 
oexploaterade är viktiga att bevara för friluftsliv och djur- och växtliv. Detta område är dock 
bara delvis inom Nässjö kommun vilket bör förtydligas i kommande revidering.  

Av planförslaget bör, vid revidering, ett förtydligande göras om det för Nässjö kommun 
gällande tematiska tillägg om vindbruk ersätts av ny översiktsplan. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag med korrigeringen att ”bör” ändras till 
”ska” i beslutets andra stycke så formuleringen blir följande: 

”Vetlanda kommun anser att skrivningen som rör utveckling och elektrifiering av järnvägen 
mellan Vetlanda och Nässjö ska utgöra ett formellt ställningstagande i kommande 
planförslag.” 

Beslutet skickas till 
Nässjö kommun 
Tekniska kontoret 
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§ 4 Ärendenr KLF 2020/325 

Yttrande över remiss ”Nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033” 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun svarar Regeringskansliet genom Yttrande över remiss ”Nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033”  

Yttrandet tillsänds även Region Jönköpings län som inspel till regionens yttrande. 

I yttrandet läggs följande till: 

”Direktförbindelse mellan Vetlanda - Jönköping då elektrifiering är fullt utbyggd på hela 
sträckan.” 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Rapporten publiceras på Trafikverkets hemsida. 
Remissyttranden ska ha kommit in till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast 
den 28 februari 2022. 

Vetlanda kommun anser att detta kan vara ett tillfälle att lyfta synpunkter i frågor som rör 
förutsättningarna för infrastrukturplaneringen och dess genomförande. Yttrandet berör både 
nationell och regional plan eftersom finansieringen för olika projekt hämtas från de båda 
planerna.  

Vi tar upp följande punkter: 

- Systemsyn på länets järnvägar 
- Kostnadsutveckling och samhällsekonomiska analysen för elektrifiering av 

järnvägssträckan Nässjö-Vetlanda 
- Försening i gällande planer 
- Byggande av cykelvägar på banvallar 
- Högsta tillåten hastighet på väg   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Yttrande över remiss ”Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033” , daterad  
2022-01-13 
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§ 4 Ärendenr KLF 2020/325 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun svarar Regeringskansliet genom Yttrande över remiss ”Nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033”  

Yttrandet tillsänds även Region Jönköpings län som inspel till regionens yttrande. 

Yrkanden 
Daniel Berner (C) föreslår följande tillägg: 

”Direktförbindelse mellan Vetlanda - Jönköping då elektrifiering är fullt utbyggd på hela 
sträckan.” 

Henrik Tvarnö (S), Andreas Elamsson (C), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M), 
Jan Johansson (VF), Anders Bengtsson (M), Hans Svensson (KD) och Mikael Loberg (SD) 
tillstyrker arbetsutskottets förslag med Daniel Berners tilläggsförslag. 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet 
Region Jönköpings län 
Tekniska kontoret 
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§ 5 Ärendenr KLF 2022/5 

Styrgrupp för strategisk planering - förtydligande av uppdrag 
och namnändring 

Kommunstyrelsens beslut 
Gruppens arbete avgränsas till att gälla strategisk planering kopplat till översiktsplanarbetet.  

Gruppens representation är som tidigare, med kan utökas till övriga nämnds- och 
styrelsepresidier vid behov.  

Gruppen byter namn till ”Politisk referensgrupp för översiktsplanering”. 

Ärendebeskrivning 
Gruppen etablerades för 11 år sedan med syftet att ge vägledning i arbetet med centrumplan 
och fördjupad översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade då att till politisk styrgrupp utse 
presidierna i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden. Till 
sammankallande utsågs tekniska nämndens ordförande.  

Efter ett år förtydligades uppdraget till att gälla all strategisk planering inom plan- och 
bygglagens område. 

Uppdraget förnyades med samma innehåll efter valet 2014, men med bara två ledamöter från 
tekniska och miljö- och byggnämnden. 2017 beslutade kommunstyrelsen åter att 
representationen skulle bestå av hela presidierna. 

Efter valet 2018 beslutades ny styrgrupp utifrån då rådande presidiesammansättning. 

Gruppen har träffats regelbundet, 4-6 gånger om året. På dagordningen har även lyfts in 
ärenden som berör pågående detaljplaneuppdrag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-29 

Arbetsutskottets förslag 
Gruppens arbete avgränsas till att gälla strategisk planering kopplat till översiktsplanarbetet.  

Gruppens representation är som tidigare, med kan utökas till övriga nämnds- och 
styrelsepresidier vid behov.  

Gruppen byter namn till ”Politisk referensgrupp för översiktsplanering”. 
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§ 5 Ärendenr KLF 2022/5 

Beslutet skickas till 
Troman/Elected 
Presidierna i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden 
Tekniska kontoret 
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§ 6 Ärendenr KLF 2022/6 

Mandat till tekniska nämnden att starta investeringsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 
Tekniska nämnden får igångsätta namngivna projekt år 2022 under förutsättning att 
investeringssumman av startade projekt inte överstiger de projektkalkyler som ligger till grund 
för gällande investeringsplan, plus index 6%.  

Ärendebeskrivning 
De beslut som låg till grund för kommunfullmäktiges investeringsplan har förändrats i takt 
med detaljprojektering och ny prisbild för byggnationer vilket riskerar dyrare projekt.  

För att undvika att projekten ska upp i fullmäktige efter genomförd upphandling föreslås att 
tekniska nämnden får mandatet att starta namngivna projekt.  

Ett motsvarande beslut har tidigare tagits i kommunstyrelsen 2019-12-04 (§156). 

Tekniska nämndens utskott har i beslut 2022-01-13 (§2) föreslagit kommunstyrelsen att få 
starta namngivna projekt år 2022 under förutsättning att konkurrens och prisbild vid 
upphandlingarna är tillfredsställande.  

Följande beslutade investeringsprojekt är planerade att upphandlas under 2022 och kan bli 
föremål för diskussion om höga anbudspriser i förhållande till kalkylerna i budgetbeslutet: 

- Myresjö skola – tillbyggnad grupprum/wc 
- Korsberga skola – Renovering/tillbyggnad 
- Björköby skola – Extra klassrum 
- Korsberga förskola – Tillbyggnad en avdelning och matsal 
- Kvillsfors skola – Storkök, renovering 
- Njudungsgymnasiet – Tillbyggnad etapp 1 
- Hövdingens idrottshall – Tillbyggnad. Med tanke på diskussionerna kring en fullstor 

idrottshall kan den komma att utgå. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-20 
Tekniska nämnden § 2/22 

Arbetsutskottets förslag 
Tekniska nämnden får igångsätta namngivna projekt år 2022 under förutsättning att 
investeringssumman av startade projekt inte överstiger de projektkalkyler som ligger till grund 
för gällande investeringsplan, plus index 6%.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ett outnyttjat utrymme på högst  
10 mnkr läggs till för att täcka utökad omfattning i projekten, i första hand för Korsberga skola.   
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§ 6 Ärendenr KLF 2022/6 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Jan Johansson (VF), Monica Samuelsson (KD),  
Carina Bardh (M) och Hans svensson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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§ 7 Ärendenr KLF 2021/357 

Disposition av utvecklingsreserven för det trygghetsskapande 
arbetet 

Kommunstyrelsens beslut 
Medel för 2022 disponeras 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. 

Arbetsutskottets förslag 
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.  
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§ 7            Ärendenr KLF 2021/357 

- 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), Daniel Berner (C), Carina Bardh (M), Monica Samuelsson (KD),  
Mikael Loberg (SD), Lennart Lööw (S), Hans Svensson (KD), Jan Johansson (VF) och  
Andreas Elamsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Höglandets Räddningstjänstförbund 
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§ 8 Ärendenr KLF 2021/360 

Framställan om omställningsmedel för att leda ett arbete i 
syfte att minska socialnämndens kostnader för placeringar av 
barn och unga i hem för vård och boende (HVB) 

Kommunstyrelsens beslut 
Tilldela socialnämnden 800 000 kr från omställningsmedel.  
Summan motsvarar en heltidstjänst som under 2022 ska leda ett arbete i syfte att minska 
nämndens kostnader för HVB-placeringar av barn och unga. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har under flera år haft miljonunderskott när det gäller kostnader för 
placeringar av barn och unga i HVB-vård. Nämndens senaste prognos för 2021 pekar på ett 
underskott på drygt 7 miljoner.  

Samtidigt har antalet anmälningar gällande barn och unga i åldern 0-20 år ökat från 693 
stycken år 2016 till 1283 stycken år 2020. Denna siffra kommer öka ytterligare innevarande år. 
Socialnämnden har i år sett en allt större målgrupp med behov som nämnden bedömt enbart 
kunna tillgodoses genom vård på HVB. Denna tendens kvarstår och har ytterligare förstärkts 
under hösten.  

Socialnämnden ser därför ett stort behov av att omgående tillsätta resurser för att arbeta mer 
aktivt med att minska kostnaderna för placeringar i HVB. Arbete för att minska kostnader för 
placeringar på institution pågår löpande i berörda enheter. Utarbetade rutiner och arbetssätt 
finns som i många delar fungerar väl. Det saknas dock resurser i ordinarie verksamhet för att 
med tillräcklig intensitet kunna vidareutveckla till exempel samverkan, arbetssätt, metoder, 
processer och rutiner. Det saknas också resurser för att mer aktivt än idag arbeta för 
alternativa insatser för de som idag är placerade på HVB.  

Sammantaget är syftet att skapa mer kostnadseffektiva och ändamålsenliga arbetssätt som 
bidrar till att kommunens resurser nyttjas på ett mer effektivt sätt.  

Det är viktigt att betona att arbetet ska ha sin utgångspunkt i att barnet/den unges behov av 
stöd och skydd tillgodoses. Att minska kostnader får aldrig ske på bekostnad av barnet och 
dess behov av stöd eller skydd. Arbetet ska utgå från barnkonventionen och barnets bästa.  

Detta utvecklingsarbete utgår från placeringar av barn och unga. Bedömningen görs dock att 
arbetet i vissa delar också kommer vara applicerbart i arbetet kring placeringar av vuxna. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden §366/21 
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§ 8 Ärendenr KLF 2021/360 

Arbetsutskottets förslag 
Tilldela socialnämnden 800 000 kr från omställningsmedel.  
Summan motsvarar en heltidstjänst som under 2022 ska leda ett arbete i syfte att minska 
nämndens kostnader för HVB-placeringar av barn och unga. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF),  
Carina Bardh (M), Lennart Lööw (S), Hans Svensson (KD), Andreas Elamsson (C), 
Mikael Loberg (SD) och Anders Bengtsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 
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§ 9 Ärendenr KLF 2021/388 

Ansökan Kundval Rusta och Matcha – kompletterande aktör i 
valfrihetssystem 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansöka hos Arbetsförmedlingen om att Kompetenscenter, Vetlanda kommun blir godkänd 
aktör för att erbjuda tjänster inom Kundval Rusta Och Matcha inom leveransområde  
Vetlanda - Sävsjö. 

Jäv 
Anders Bengtsson (M)  

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

Ärendebeskrivning 
Arbetsförmedlingens reformering har inneburit och kommer innebära en rad förändringar. 
Dessa kan sammanfattas så att Arbetsförmedlingen kommer stå för myndighetsutövningen, 
medan själva utförandet till stor del kommer göras av upphandlade fristående aktörer. Till 
detta ska läggas en digital transformering.  

Detta innebär för den arbetssökande ett annat stöd än för bara några år sedan. De fysiska 
arbetsförmedlingarna har blivit betydligt färre och den sökande ska kommunicera digitalt eller 
via deras kundtjänst. Från en egen handläggare som har en helhet till att varje behov av beslut 
är ett ärende som har en handläggare.  

När väl den arbetssökande är i behov av mer aktiva åtgärder så är en av dessa Kundval Rusta 
och Matcha, KROM. Det är i denna insats som den sökande ska få aktivt stöd både i form av 
rustande som matchande insatser. Insatser som leverantören väljer utefter en förutbestämd 
lista från Arbetsförmedlingen, och som lämpar sig för just den anvisade personens behov. 
Exempel på sådana insatser är praktiskt stöd i kontakter med arbetsgivare, vägledning mot 
arbete eller studier, kortare utbildning, hälsofrämjande aktiviteter eller språkstödjande 
insatser.  

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar den sökande till KROM, men det är den sökande som i 
sin tur väljer den aktör som den tror kan hjälpa henne eller honom bäst. Detta enligt Lagen 
(2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. En fristående aktör kan inte neka en 
sökande plats, så vida inte den upphandlade mängden platser är nådd.  

För att kunna leverera tjänster inom KROM behöver den fristående aktören ansöka om att bli 
en godkänd aktör. Detta enligt det upphandlingsunderlag som Arbetsförmedlingen har för just 
denna tjänst. En aktör ansöker om att få leverera tjänster i ett leveransområde. Vetlanda och  
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Sävsjö kommuner utgör ett sådant leveransområde. Det är inom leveransområdet som 
aktören verkar. Det är den arbetssökande som väljer aktör bland de aktörer som är godkända 
där den arbetssökande bor, aktuellt leveransområde. Skulle inte den arbetssökande av någon 
anledning välja en aktör även om den är anvisad tjänsten så gör Arbetsförmedlingen det 
genom att välja den aktör som är närmst den aktuella sökandes bostadsadress inom 
leveransområdet.     

En kommun kan ansöka om att ha en enhet som utgör fristående aktör. Detta förutsätter att 
verksamheten är åtskild från andra traditionella uppdrag som en kommun har inom 
exempelvis socialtjänsten. Samt att andra fristående aktörer ges samma förutsättningar att 
verka mot kommunen i dess helhet. Att ha en enhet som arbetar som fristående aktör ska ske 
på affärsmässiga grunder. Detta enligt de förändringar som införs i lagstiftningen efter förslag 
i SOU 2020:41, 1 januari 2022.  

Om kommunens ansökan beviljas kommer tjänsten som fristående aktör organiseras inom 
Kompetenscenter som en fristående egen enhet på affärsmässiga grunder. Där målgruppen är 
medborgare som är anvisade till KROM med ett intresse och vilja att jobba inom offentlig 
sektor och kommuner.  

Övriga fristående aktörer kommer ges samma möjligheter till samarbete med Vetlanda 
kommun som idag.   

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Detta gör att samtliga kostnader skall 
finansieras via de intäkter som kommer från Arbetsförmedlingen för utfört arbete.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-09 

Arbetsutskottets förslag 
Att ansöka hos Arbetsförmedlingen om att Kompetenscenter, Vetlanda kommun blir godkänd 
aktör för att erbjuda tjänster inom Kundval Rusta Och Matcha inom leveransområde  
Vetlanda - Sävsjö. 

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

Carina Bardh (M) anser av rent ideologiska grunder, att Vetlanda kommun inte ska konkurrera 
med näringslivet och yrkar därmed avslag på en ansökan till Arbetsförmedlingen gällande 
Kundval Rusta och Matcha som en kompletterande aktör. 

Anton Sigfridsson (M), Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF) och  
Mikael Loberg (SD) tillstyrker Carina Bardhs förslag. 
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§ 9 Ärendenr KLF 2021/388 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carina Bardhs förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Carina Bardhs förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X   

Carina Strömbäck (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  

Anton Sigfridsson (M)  X  

Mikael Loberg (SD)  X  

Beslutet skickas till  
HR-kontoret 

21

~ Vetlanda 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-02

§ 10 Ärendenr KLF 2020/239 

Markanvisningsavtal Norget etapp 1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer 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 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom markanvisningsavtalen. 

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

Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat markanvisningsavtal med OBOS, Sverige men avstyrker 
markanvisningsavtal med Improved Society Nordics AB/Hubville med hänvisning till att 
bolaget trots begäran inte ens kunnat redovisa tänkta samarbetspartners. Bolaget har 
likaledes trots begäran ej kunnat uppvisa något eget kapital som synliggör hur de ska kunna 
förverkliga sitt föreslagna byggprojekt och ej heller redovisat något referensobjekt som 
påvisat hur bolaget hittills lyckats förverkliga tänkt vision. 

Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), Lars Brihall (VF) och Anders Bengtsson (M) tillstyrker  
Jan Johanssons förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen ställer sig bakom markanvisningsavtalet för 
OBOS, Sverige AB. Han finner att kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom 
markanvisningsavtalet för OBOS, Sverige AB. 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag gällande 
markanvisningsavtalet för Improved Society Nordics AB och Jan Johanssons förslag. Han finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag gällande markanvisningsavtalet för Improved Society 
Nordics AB.  
Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. 

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

Omröstningslista 
Ledamöter Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X   

Carina Strömbäck (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 
Mark- och exploatering 
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§ 11 Ärendenr KLF 2022/11 

Markanvisning del av Brunnsgård 6:2 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun anvisar ett område om c:a 3600 m² på del av 
fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2 till Carlanton lnvest AB för möjligheten att exploatera 
och uppföra verksamhetslokaler.  

Ärendebeskrivning 
Inom detaljplan 321, Brunnsgårdsindustriområde II, utefter Hammargatan finns mark 
tillgänglig för industri och verksamheter. Kommunen har påbörjat grundberedning av 
exploateringsområdet. 

Det nystartade företaget Carlanton lnvest AB med säte i Vetlanda har kontaktat kommunen 
för att undersöka möjligheten att kunna uppföra verksamhetslokaler för uthyrning eller 
försäljning inom del av Brunnsgårds industriområde. Bolaget önskar därför ett 
markanvisningsavtal, inom föreslaget område, där man under ett års tid från avtalets 
tecknande, djupare kan undersöka möjligheten att exploatera och bebygga området med 
målet att därefter köpa marken och genomföra projektet. 

Avtal om köp och exploatering sker först i nästa steg och beslutas i särskild ordning. 
Köpeskillingen är i markanvisningsavtalet fastslaget till 175 kr per kvadratmeter i det skick 
området har vid markanvisningsavtalets undertecknande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-04 
Markansvisningsavtal del av Brunnsgård 6:2 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun anvisar ett område om c:a 3600 m² på del av 
fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2 till Carlanton lnvest AB för möjligheten att exploatera 
och uppföra verksamhetslokaler. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M), Daniel Berner (C)  
Jan Johansson (VF), Lennart Lööw (S), Hans Svensson (KD), Andreas Elamsson (C),  
Mikael Loberg (SD) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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§ 12 Ärendenr KLF 2022/10 

Fastighetsförsäljning, del av Brunnsgård 6:1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 
fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:1, ca 2600 m², till Carlanton lnvest AB till ett pris av  
260 000 kr.   

Ärendebeskrivning 
Det nystartade företaget Carlanton lnvest AB har sin bas i Vetlanda. Företaget bedriver 
fastighetsutveckling och förvaltning av fastigheter med bland annat nybyggnation av 
industrilokaler vilket är intentionen med markförvärvet. 

Priset är 100 kr/m² för denna typ av mark. Markområdet avverkas före överlåtelsen och säljs 
sedan i befintligt skick, vilket innebär att köparen svarar för och bekostar markberedning inför 
byggnation. Köparen har beretts tillfälle att undersöka området, och enligt avtalet frånsäger 
sig alla eventuella anspråk mot kommunen. 

Köparen bekostar lantmäteriförrättning som i detta fall innebär att området skall bilda en 
egen fastighet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-04 
Avtal 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 
fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:1, ca 2600 m², till Carlanton lnvest AB till ett pris av  
260 000 kr.   

Yrkande 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Daniel Berner (C),  
Hans Svensson (KD), Lars Brihall (VF), Monica Samuelsson (KD), Mikael Loberg (SD),  
Lennart Lööw (S) och Andreas Elamsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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§ 13 Ärendenr KLF 2022/22 

Fastighetsförsäljning, del av Tjustkulle 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 
fastigheten Vetlanda Tjustkulle 1:1, ca 1400 m2, till G & K Blanks AB till ett pris av 210 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
2021-04-28 Beslutade kommunfullmäktige sälja fastigheten Vetlanda Diket 3 till G & K Blanks 
AB. Det har visat sig att fastighetsbildningen för Diket 3 inte helt följer detaljplanens 
utformning. För att åstadkomma bra kommunikationslösningar behöver denna ytterligare del 
säljas till bolaget. Det var från början enligt planen tanken att denna del skulle ingått i Diket 3. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-21 
Avtal 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 
fastigheten Vetlanda Tjustkulle 1:1, ca 1400 m2, till G & K Blanks AB till ett pris av 210 000 kr. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Daniel Berner (C), Jan Johansson (VF),  
Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD), Lars Brihall (VF), Mikael Loberg (SD), 
Lennart Lööw (S) och Andreas Elamsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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§ 14 Ärendenr KLF 2022/32 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut föreligger i bilaga. 

Kommunens rapportering av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten  
2016–2021 
KLF 2022/30 

Delegationsbeslut Upphandlingschef Q4 2021 
KLF 2022/31 

Beslutet skickas till 
Hållbarhetsstrateg 
Upphandlingschef 
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§ 15   

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning  
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-06 och 2022-01-17. 
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§ 16 Ärendenr KLF 2022/26 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping Mål nr 7579-20 
Överklagat beslut, kommunstyrelsen 2020-12-02, § 138 
KLF 2020/1 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län gällande anmälan om att ta jordbruksmark ur 
produktion på fastigheten Ödmundetorp X:X Vetlanda kommun 
KLF 2022/1 

Beslut från Direktionen för Höglandsförbundet 2021-11-26 § 55 
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 
KLF 2021/370 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län angående tillstånd till stöldsäkring av skulptur i 
Näshults kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift 
KLF 2021/373 

Skrivelse till kommunstyrelsen – ”Prioritera rätt välj välfärden” 
KLF 2021/377 

Protokollsutdrag från Höglandets överförmyndarnämnd 2021-12-08 
KLF 2021/385 

Medarbetarundersökning – redovisning 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-12-16 
KLF 2021/362 

Protokoll Kommunalt forum 2021-12-03 
KLF 2022/2 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län gällande anmälan om att ta jordbruksmark ur 
produktion på fastigheten Norrskog X:X, Vetlanda kommun 
KLF 2022/12 

Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, Vetlanda kommun, Vagnhester X:X 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2022/20 

Skrivelse om Hundrastgård 
KLF 2022/20 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-02

§ 16 Ärendenr KLF 2022/26 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län gällande samråd enligt 12kap 6 § miljöbalken 
om nyanläggning av VA-ledning mellan fastigheterna Mörsebo X:X och Farstorp X:X 
Vetlanda kommun 
KLF 2022/23 

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2021-12-16 
KLF 2021/295 

Sammanträdet ajourneras kl. 15.34-15.45. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-02

§ 17 Ärendenr KLF 2022/8 

Bolagsköp Magasinet i Vetlanda Fastighets AB under bildande 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun genom Vetlanda Stadshus AB i enlighet 
med upprättade avtal köper Magasinet i Vetlanda Fastighets AB, med de ingående 
fastigheterna Göta 12 och Göta 21, av Skäggeholma Fastighets AB till ett totalt pris av  
15 025 000 kr.  

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltning hyr idag in sig i fastigheterna Göta 12 och Göta 21 där det 
bedrivs daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen. Det är ett 50-tal personer som har 
sin sysselsättning här. Lokalerna inrymde tidigare en träindustri och erbjuder en bred 
verksamhet för den dagliga verksamheten med allt från bageri, paketering av produkter till 
industriföretag, skapandeverkstad och butik m.m.  

Alternativa lokaler till en sådan samordnad och bred verksamhet är svåra att hitta. 

Fastigheterna kom under vintern ut på öppna marknaden genom Länsförsäkringar 
fastighetsförmedling. Då verksamheten har svårt att finna alternativa lokaler med samma 
samordning inom en lokalisering så lyftes frågan om kommunen kunde få möjlighet att 
förvärva fastigheterna.  

Bolaget förvärvas av Vetlanda Stadshus AB. Vetlanda Stadshus AB finansierar köpet genom 
upplåning med kommunal borgen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-10 
Aktieöverlåtelseavtal Magasinet i Vetlanda Fastighets AB under bildande 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun genom Vetlanda Stadshus AB i enlighet 
med upprättade avtal köper Magasinet i Vetlanda Fastighets AB, med de ingående 
fastigheterna Göta 12 och Göta 21, av Skäggeholma Fastighets AB till ett totalt pris av  
15 025 000 kr.  
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-02

§ 17 Ärendenr KLF 2022/8 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Daniel Berner (C), Carina Bardh (M),  
Monica Samuelsson (KD), Lennart Lööw (S), Hans Svensson (KD), Anders Bengtsson (M), 
Mikael Loberg (SD), Andreas Elamsson (C) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets 
förslag. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-02

§ 18 Ärendenr KLF 2022/34 

Utökad borgen Vetlanda Stadshus AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Stads ABs 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 115 000 000 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

Syftet är att möjliggöra lånefinansiering vid förvärvet av bolaget Magasinet i Vetlanda under 
bildande. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har möjligheten att förvärva en fastighet där vi idag hyr in oss för 
verksamhet inom funktionshinderomsorgen. Av skattetekniska skäl förvärvas fastigheten 
genom köp av ett bolag där tillgångarna består av fastigheten. Köpet genomförs därför av 
moderbolaget i stadshuskoncernen, Vetlanda Stadshus AB. 

I förlängningen utvärderas var fastigheten långsiktigt ska placeras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-27 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Stads ABs 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 115 000 000 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

Syftet är att möjliggöra lånefinansiering vid förvärvet av bolaget Magasinet i Vetlanda under 
bildande. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-02

§ 19 Ärendenr KLF 2022/7 

Försäljning Terränglöparen 4 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras till mark- och exploateringschefen för ny prövning. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har ägt fastigheten Terränglöparen 4 sedan 1987. På fastigheten finns ett 
bostadshus som av Vetlanda kommun har drivit förskola i. 

Förskoleverksamheten är här nedlagd under året och fastigheten har ansetts lämplig att 
avyttra. 

Fastighetsbyrån i Vetlanda fick uppdraget och har under hösten haft fastigheten ute till 
försäljning genom budgivning. Högsta budet Grundbulten 103988 AB unä Städarna förvaltning 
AB, org nr 559341-4948, efter avslutad budgivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Terränglöparen 4, Gångstigen 24, 574 39 Vetlanda till Grundbulten 
103988 AB unä Städarna förvaltning AB, org nr 559341-4948, till ett pris av 1 730 000 kr.  

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet återremitteras till mark- och exploateringschefen för en 
ny prövning. 

Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Daniel Berner (C),  
Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD), Mikael Loberg (SD), Lennart Lööw (S), 
Andreas Elamsson (C), Martina Jansson (S) och Anders Bengtsson (M) tillstyrker  
Henriks Tvarnös återremissförslag. 

Beslutet skickas till 
Mark -och exploateringschef 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-02

§ 20 Ärendenr KLF 2022/6 

Mandat till tekniska nämnden att starta investeringsprojekt 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ett outnyttjat utrymme på högst  
10 mnkr läggs till för att täcka utökad omfattning i projekten, i första hand för Korsberga skola.   

Ärendebeskrivning 
De beslut som låg till grund för kommunfullmäktiges investeringsplan har förändrats i takt 
med detaljprojektering och ny prisbild för byggnationer vilket riskerar dyrare projekt.  

För att undvika att projekten ska upp i fullmäktige efter genomförd upphandling föreslås att 
tekniska nämnden får mandatet att starta namngivna projekt.  

Ett motsvarande beslut har tidigare tagits i kommunstyrelsen 2019-12-04 (§156). 

Tekniska nämndens utskott har i beslut 2022-01-13 (§2) föreslagit kommunstyrelsen att få 
starta namngivna projekt år 2022 under förutsättning att konkurrens och prisbild vid 
upphandlingarna är tillfredsställande.  

Följande beslutade investeringsprojekt är planerade att upphandlas under 2022 och kan bli 
föremål för diskussion om höga anbudspriser i förhållande till kalkylerna i budgetbeslutet: 

- Myresjö skola – tillbyggnad grupprum/wc 
- Korsberga skola – Renovering/tillbyggnad 
- Björköby skola – Extra klassrum 
- Korsberga förskola – Tillbyggnad en avdelning och matsal 
- Kvillsfors skola – Storkök, renovering 
- Njudungsgymnasiet – Tillbyggnad etapp 1 
- Hövdingens idrottshall – Tillbyggnad. Med tanke på diskussionerna kring en fullstor 

idrottshall kan den komma att utgå. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-20 
Tekniska nämnden § 2/22 

Arbetsutskottets förslag 
Tekniska nämnden får igångsätta namngivna projekt år 2022 under förutsättning att 
investeringssumman av startade projekt inte överstiger de projektkalkyler som ligger till grund 
för gällande investeringsplan, plus index 6%.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ett outnyttjat utrymme på högst  
10 mnkr läggs till för att täcka utökad omfattning i projekten, i första hand för Korsberga skola.   
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-02

§ 20 Ärendenr KLF 2022/6 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M),  
Andreas Elamsson (C), Mikael Loberg (SD), Hans Svensson (KD), Lars Brihall (VF) och  
Monica Samuelsson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-02

§ 21 Ärendenr KLF 2022/9 

Årsredovisning 2020, von Liewens Donationsfond 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
Årsredovisningen godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens Donationsfond har fastställt 
årsredovisning för 2020 och överlämnar denna för godkännande och beslut om ansvarsfrihet. 

Årets resultat uppgår för år 2020 till 67 251 kr. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stiftelsens totala tillgångar är efter bokslutet för 2020 uppgående till 11 882 316 kr vilket är en 
marginell minskning från bokslutet 2019 med 400 kr. 

Under 2020 delades 189 000 kr ut till 4 gifta par och 26 flickor som fick 6 300 kr vardera. 

Utdelningen finansieras genom avkastningen från en av stiftelsen ägd skogsfastighet och 
kapital. Markinnehavet uppgår till 467,7 ha mark varav 432,4 ha utgör produktiv skogsmark. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Årsredovisning 

Arbetsutskottets förslag 
Årsredovisningen godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-02

§ 22 Ärendenr KLF 2021/382 

Uppförandekod för förtroendevalda i Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige besluta om Uppförandekod för förtroendevalda i Vetlanda 
kommun. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram förslag till uppförandekod för att förbättra det 
politiska klimatet i kommunen. Förslag på andra organisationers uppförandekoder har 
inhämtats från SKR och utgjort inspiration till framtaget förslag. Förslaget har presenterats vid 
gruppledarträff.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-28 
Uppförandekod i bilaga 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige besluta om Uppförandekod för förtroendevalda i Vetlanda 
kommun. 
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