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§ 168 Ärendenr KLF 2021/218 

Remiss: Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslaget till lag om lokaliseringsbesked för vissa vindkraftsanläggningar tillstyrks. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner måste i dag tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en vindkraftsanläggning. 
Med anledning av den kritik som riktats mot såväl den kommunala tillstyrkan som mot 
tidigare förslag om att avskaffa systemet helt och hållet fick utredningen, som nu är föremål 
för remiss, i uppdrag att ta fram förslag som stärker rättssäkerheten och ökar förutsebarheten 
och effektiviteten i prövningen av vindkraftsanläggningar.  

Vetlanda är en av 31 remisskommuner. Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet 
senast den 5 november 2021. 

Planchef Jan-Åke Johansson och miljöinspektör Mats Adolfsson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-27 
Remiss 2021-07-13 

Arbetsutskottets förslag 
Förslaget till lag om lokaliseringsbesked för vissa vindkraftsanläggningar tillstyrks. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
Miljödepartementet
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§ 169 Ärendenr KLF 2021/213 

Revidering av handlingsplan heltidsarbete som norm 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer den reviderade handlingsplanen för heltidsarbete som norm att 
gälla fram till 2024-03-31.  

Ärendebeskrivning 
I föregående avtal mellan Sveriges kommuner och regioner och Kommunal fanns det en 
ambition och vilja att heltidsarbete skulle bli norm. I det avtalet skulle varje kommun arbeta 
fram en handlingsplan för att nå detta mål. Detta har skett i Vetlanda kommun och 
kommunstyrelsen har beslutat om denna. Nu när centrala parter har tecknat en ny 
Huvudöverenskommelse, HÖK 20, så finns dessa skrivningar kvar. Lokala parter, Vetlanda 
kommun och de fackliga organisationerna, ska fortsätta att arbeta för att heltidsarbete ska bli 
norm. Av denna anledning har arbetsgivaren lyft frågan i kommunövergripande samverkan 
samt i diskussioner med de fackliga organisationerna. Detta arbete har lett fram till en 
revidering av handlingsplanen samt att den ska gälla fram till 2024-03-31. Fortsatt arbete 
kommer intensifieras under hösten 2021 tillsammans med de fackliga organisationerna. 

Biträdande HR-chefen Pierre Thorell redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-18 
Handlingsplan Heltid som norm 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen fastställer den reviderade handlingsplanen för heltidsarbete som norm att 
gälla fram till 2024-03-31  

Beslutet skickas till 
HR-kontoret
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§ 170 Ärendenr KLF 2021/274 

Markanvisning del av Norrby 3:1 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun anvisar ett område om c:a 16 000 m² på del av fastigheten Vetlanda Norrby 
3:1 till EH Mark 5 AB för möjligheten att bygga bostäder. 

Ärendebeskrivning 
Inom detaljplanen för Himlabackarna 3 finns två områden avsatta för flerbostadshus i radhus- 
eller kedjehusform.  

Eksjöhus Bostad AB har visat intresse för det ena området som ligger söder om Värnevägen 
och har presenterat skisser på hur området skulle kunna bebyggas.  

Företaget önskar nu en markanvisning på området där man då under ett år går vidare med 
sina planer med målet att köpa marken och bebygga området.  

Avtal om köp och exploatering sker först i nästa steg och beslutas i särskild ordning. 
Köpeskillingen är fastslaget i markanvisningsavtalet till 5 000 000 kr. 

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-04 
Avtal 2021-09-23 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun anvisar ett område om c:a 16 000 m² på del 
av fastigheten Vetlanda Norrby 3:1 till EH Mark 5 AB för möjligheten att bygga bostäder. 

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

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering
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§ 171 Ärendenr KLF 2021/262 

Mätning av droger i avloppsvattnet 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra åt Njudung Energi att tillsammans med folkhälsosamordnaren skapa förutsättningar 
för mätning av droger i avloppsvattnet och ta fram plan för provtagning. 

Ärendebeskrivning 
Mätning av droghalter i avloppsvatten utförs i ett antal kommuner. Det görs nu ett 
gemensamt arbete i regionen för få fler att mäta och på detta sätt följa droganvändningen. 
Uppdraget till Njudung energi som VA huvudman syftar till att skapa förutsättningar för att 
kunna utföra mätning och parallellt tillsammans med folkhälsosamordnaren ta fram plan för 
provtagning. Förslag till plan skall förutom förslag på mätning i Vetlanda kommun visa på vad 
som kan mätas och visa exempel på hur andra kommuner hanterar mätning och resultat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-24 

Arbetsutskottets förslag 
Uppdra åt Njudung Energi att tillsammans med folkhälsosamordnaren skapa förutsättningar 
för mätning av droger i avloppsvattnet och ta fram plan för provtagning. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Lars Brihall (VF), Monica Samuelsson (KD), Mikael Loberg (SD), 
Jan Johansson (VF), Anders Bengtsson (M) och Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Njudung Energi  
Folkhälsosamordnare
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§ 172 Ärendenr KLF 2021/272 

Politikers arbetsmiljöansvar gentemot tjänstepersoner 

Kommunstyrelsens beslut 
HR-chefen får i uppdrag att utreda och redovisa tjänstepersonernas upplevelser av 
arbetsmiljön och relationer politiker/tjänstepersoner och kan ta hjälp av utomstående aktör i 
detta ärende. 

Ärendebeskrivning 
Majoriteten har lämnat in ett politiskt initiativ om att ge HR-chefen i uppdrag att utreda och 
redovisa tjänstepersonernas upplevelser av arbetsmiljön och relationer 
politiker/tjänstepersoner. 

Beslutsunderlag 
Politiskt initiativ från majoriteten 2021-10-06 

Yrkanden 
Monica Samuelsson (KD) föreslår att HR-chefen får i uppdrag att utreda och redovisa 
tjänstepersonernas upplevelser av arbetsmiljön och relationer politiker/tjänstpersoner och 
kan ta hjälp av utomstående aktör i detta arbete. 

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

Sammanträdet ajourneras kl. 16.23-16.29. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret
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§ 173 Ärendenr KLF 2021/158 

Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 - 
Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsens beslut 
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 för Höglandsförbundet godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunförbundets direktion har fattat beslut om att anta budget och verksamhetsplan för 
2022-2024 och har överlämnat dessa för godkännande hos medlemskommunerna. 

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 195 tkr för 2022, 
vilket motsvarar 1 % av omsättningen exkluderat ekonomisystemet. Resultatet för 2023 
budgeterats med 1 % och för 2024 med 1 %. Höglandsförbundets totala investeringsvolym 
beräknas under 2020 uppgå till 10 500 tkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter 
avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 128 % under 2022. För budget 2022 och 
verksamhetsplan 2023-2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet  
100 %. Förbundets omsättning ökar med 7% i budget 2022 mot föregående år. Ökning består 
framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret och GIS-systemet är inkluderat i budgeten. 

Beslutsunderlag 
Höglandsförbundet 2021-08-27 § 33 
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 - Höglandsförbundet 

Arbetsutskottets förslag 
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 för Höglandsförbundet godkänns. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Ekonomikontoret
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§ 174 Ärendenr KLF 2021/301 

Skrivelse till Riksdagspartiernas rättspolitiskt ansvariga om 
behovet av ökad polisnärvaro 

Kommunstyrelsens beslut 
Bifogad skrivelse skickas till riksdagspartiernas rättspolitiska talespersoner med underskrift av 
de politiska partier som vill ställa sig bakom skrivelsen. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av motion om mer synlig polis i Vetlanda 
kommun, § 2021/138, 2021-08-23, gjordes en protokollsanteckning utifrån att kommunen 
inte har något mandat att besluta om fler poliser. 

”För att få genomslag och kunna påverka frågan anser jag att Magnus Färjhage ska få ett 
uppdrag att författa en skrivelse som kommunstyrelsen kan ställa sig bakom. Skrivelsen 
undertecknas sedan av företrädare för de partier som vill och skickas till samtliga 
riksdagspartiers rättspolitiska talespersoner. Grunden i skrivelsen ska vara vikten av fler 
utbildningsplatser så att poliskåren kan fortsätta att utökas samt värdet av fler poliser i 
Vetlanda kommun.” 

Även de partier som inte är representerade i kommunstyrelsen kommer få möjlighet att ställa 
sig bakom skrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-08-27 

Yrkanden 
Carina Bardh (M), Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF), 
Andreas Elamsson (C) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker bifogad skrivelse. 

Beslutet skickas till 
Riksdagspartiernas rättspolitiska ansvariga 
Kommundirektör

9



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

§ 175  

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-27 och 2021-10-11. 
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§ 176  

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Beslut om tillstånd till renovering av klockringningsanläggning i Lemnhults kyrka, Vetlanda 
kommun i Jönköpings län, Växjö stift 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/283 

Beslut om tillstånd till renovering av klockringningsanläggning i Korsberga kyrka, Vetlanda 
kommun i Jönköpings län, Växjö stift 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/279  

Beslut om tillstånd till installation av brandlarm i Ramkvilla kyrka, Vetlanda kommun i 
Jönköpings län, Växjö stift 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/280 

Beslut om tillstånd till installation av brandlarm i Vetlanda kyrka, Vetlanda kommun i 
Jönköpings län, Växjö stift  
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/281 

Beslut om tillstånd till installation av brandlarm i Bäckseda kyrka, Vetlanda kommun i 
Jönköpings län, Växjö stift 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/282 

Beslut om tillstånd till byte av spåntak Korsberga kyrkas västra takfall, Vetlanda kommun i 
Jönköpings län, Växjö stift 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/284 

Beslut om tillstånd till renovering av klockringningsanläggning i Skede kyrka, Vetlanda 
kommun i Jönköpings län, Växjö stift 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/286 

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2021-09-07 § 67, gällande revisionsrapporten 
Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning 
KLF 2020/287 

Protokoll Vetlanda Stadshus AB 2021-10-05 
KLF 2021/287 
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§ 176  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2021-09-09 
KLF 2021/295 

Beslut om tillstånd till renovering av kyrkklocka i Nye kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings 
län, Växjö stift  
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/298 

Beslut om tillstånd till installation av avfuktare i Lannaskede-Myresjö kyrka, Vetlanda kommun 
i Jönköpings län, Växjö stift 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/303 
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§ 177 Ärendenr KLF 2021/265 

Fastighetsbyte del av Upplanda  mot del av Vetlanda-
Byestad  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vetlanda kommun byter del av fastigheten Vetlanda Upplanda  mot del av Vetlanda-
Byestad  enligt bifogat avtal. 

Ärendebeskrivning 
Markbytet föranleds av att kommunen behöver mark för att anlägga en 
dagvattenbehandlingsanläggning. Det handlar om en större dammanläggning för fördröjning 
av dagvatten, sedimentering av slam och föroreningar samt oljeavskiljning. Denna anläggning 
kommer betjäna en betydande del av östra centralorten och behovet går inte att lösa inom 
kommunens befintliga markinnehav.  

I överenskommelse mellan kommunen och fastighetsägarna så byter kommunen och ägarna 
mark med varandra av motsvarande areal. Kommunens mark som byts bort består av 
skogsmark, markerat med röd färg i avtalet. Fastighetsägarnas mark som kommunen byter till 
sig, markerat med blå färg i avtalet, består av åkermark.  

Kommunen står för kostnader kring lantmäteriförrättning för markbytet. 

I överenskommelsen finns även med ett servitut där kommunen äger rätt att ta väg och 
underhålla det befintliga utloppsdike som löper från den planerade dammanläggningen ner 
mot recipienten, Brostugebäcken.    

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-23 
Avtal 2021-09-02 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun byter del av fastigheten Vetlanda Upplanda mot del av Vetlanda-
Byestad enligt bifogat avtal. 
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§ 178 Ärendenr KLF 2018/335 

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 bygga Teknikens hus på fastigheten Banken – Boken också 
kallad projekt kopparsmedjan. 

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), Tommy Glans (VF), Carina Bardh (M),  
Anders Bengtsson (M) och Mikael Loberg (SD). 

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 
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  
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§ 178 Ärendenr KLF 2018/335 

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 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD) och Martina Jansson (S) 
tillstyrker beslutsförslaget i de bifogade handlingarna. 

Carina Bardh (M) föreslår:  

Att framhålla att vi gemensamt tillstyrker projekteringskostnad på 8 mnkr för byggandet av ett 
Teknikens Hus men att nedanstående kompletteringar måste föregå det kommunala beslut 
som ska fattas. 

Att innehåll och placering av ett Teknikens Hus måste kompletteras med beslutsunderlag som 
redovisar exakta placeringar i de två alternativ som ställs mot varandra. 

Att synergieffekter för exempelvis samlösningar av organisation, lokaliteter och maskinpark 
beaktas i de två alternativen. 

Att ett klargörande görs beträffande beräknad total investeringskostnad där det tydligt 
framgår huruvida eventuella nödvändiga markförvärv inräknats i den händelse att 
kommunens förslag till placering skulle kräva markköp/markbyten. 
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Att parkeringslösningar presenteras som redovisar kommunens ansvar, kostnad och 
omfattning för det kommunala byggandet. 

Att beslutet om kommunalt uppförande exkluderar övriga kommunala volymönskemål som 
redovisats i det nu förelagda beslutsunderlaget för ställningstagande till placering. 

Att Teknikens hus får egen identitet och ej får ses som en smärre begränsad del i en planerad 
satsning. 

Att kommunens totala driftkostnader för investeringen redovisas. 

Att näringslivet/företagens förväntade driftkostnadsansvar sammanställs och redovisas. 

Att återremittera ärendet för beredning enligt ovan. 

Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker Carina Bardhs förslag. 

Carina Bardh (M) föreslår att sista meningen i hennes förslag om att återremittera ärendet i 
sin helhet stryks till förmån för att återremittera punkt 4 i huvudförslaget. 

Sammanträdet ajourneras kl. 17.20-17.33. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först 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. 

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   
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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  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på det bifogade beslutsförslaget i sin helhet och 
Carina Bardhs förslag (förutom att-satsen om återremissyrkandet som är utbytt mot ett 
förslag om återremissyrkande på punkt 4 och som är avgjord). Han finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt det bifogade beslutsförslaget 
i sin helhet. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för det bifogade beslutsförslaget i sin helhet. 
Nej-röst för Carina Bardhs förslag (förutom att-satsen om återremissyrkandet som är utbytt 
mot ett förslag om återremissyrkande på punkt 4 och som är avgjord). 

Omröstningsresultat  
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta enligt det bifogade beslutsförslaget i sin helhet. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Tommy Glans (VF), Carina Bardh (M),  
Anders Bengtsson (M) och Mikael Loberg (SD) reserverar sig enligt punkterna 1 till 9 i  
Carina Bardhs förslag.  
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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  

 
Ärendet öppnas igen, kl. 18.16 efter ärende 16, på begäran av Carina Bardh (M) för 
förtydligande av beslutsgången i ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden börjar med att fråga ledamöterna om första omröstningen, om ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras, ska kvarstå. Han finner att kommunstyrelsen anser att den 
omröstningen kvarstår. 

Ordföranden fortsätter med att fråga ledamöterna om andra omröstningen, där 
beslutsförslaget i de bifogade handlingarna ställdes mot Carina Bardhs yrkande, ska kvarstå. 
Han finner att kommunstyrelsen anser att omröstningen ska göras om och att Carina Bardhs 
yrkande kompletteras med följande: 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommun bygger Teknikens hus. 
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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. 

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. 

Ordföranden ställer därefter proposition på det bifogade beslutsförslaget i sin helhet och 
Carina Bardhs kompletterade förslag (förutom att-satsen om återremissyrkandet som är 
utbytt mot ett förslag om återremissyrkande på punkt 4 och som är avgjord). Han finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt det bifogade beslutsförslaget 
i sin helhet. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för det bifogade beslutsförslaget i sin helhet. 
Nej-röst för Carina Bardhs kompletterade förslag (förutom att-satsen om återremissyrkandet 
som är utbytt mot ett förslag om återremissyrkande på punkt 4 och som är avgjord). 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta enligt det bifogade beslutsförslaget i sin helhet. 

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  
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Lars Brihall (VF)  X  

Tommy Glans (VF)  X  

Carina Bardh (M)  X  

Anders Bengtsson (M)  X  

Mikael Loberg (SD)  X  

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Tommy Glans (VF), Carina Bardh (M),  
Anders Bengtsson (M) och Mikael Loberg (SD) reserverar sig återigen mot beslutet. 
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Delårsbokslut 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 godkänns. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Tommy Glans (VF), Carina Bardh (M),  
Anders Bengtsson (M) och Mikael Loberg (SD) 

Ärendebeskrivning 
Kommunens resultat per delårsbokslutet är bättre än föregående år 130,9 (109,5) mnkr. 
Detta beror till stor del på bättre skatteutfall och tillförda statsbidrag. Prognos för årsbokslutet 
pekar i samma riktning, ett resultat som är högre än föregående år 111,7 mnkr (95,5 mnkr). 

Finansförvaltningen ger ett positivt resultat med 46,3 (37,5) mnkr mot budget. 

Vid en sammanvägd bedömning per delårsbokslutet 2021-08-31 har kommunen delvis klarat 
av att uppfylla de verksamhetsmål kommunfullmäktige har ställt upp och detsamma gäller de 
finansiella målen där tre av fyra uppfylls. Detta motsvarar resultatet från föregående år. Båda 
dessa år har varit starka resultatmässigt vilket visar på vikten av att hålla uppe resultatnivån 
för att nå uppsatta mål.  

Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar delårsbokslut 2021. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2021 

Arbetsutskottets förslag 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 godkänns. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att meningen under rubriken Helårsprognos på sid 56 i 
delårsbokslutet som lyder ”Lönekostnaderna på kommunstyrelsen visar -440 tkr p.g.a. ökad 
arvodering inom oppositionen.” utgår och ersätts med följande text ”Lönekostnaderna på 
kommunstyrelsen visar på -440 tkr p.g.a. ny regeringsbildning.” 

Anders Bengtsson (M), Mikael Loberg (SD), Lars Brihall (VF), Carina Bardh (M) och  
Tommy Glans (VF) tillstyrker Jan Johanssons förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Johanssons 
ändringsförslag. Han finner att kommunstyrelsens beslutar tillstyrka arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Jan Johanssons ändringsförslag. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
delårsbokslut per den 31 augusti 2021 godkänns. 

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  

 

22



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

§ 180 Ärendenr KLF 2021/105 

Återremiss - Motion med krav på mer synlig polis i Vetlanda 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Tommy Glans (VF), Carina Bardh (M),  
Anders Bengtsson (M) och Mikael Loberg (SD). 

Ärendebeskrivning 
Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), Maria Forsberg Brihall (VF), Roger 
Eriksson (VF), Tommy Glans (VF), Malin Brihall (VF) och Inge Bengtsson (VF) har lämnat in en 
motion daterad 2021-03-25 med förslag att kommunens politiker genom ett samfällt och 
skyndsamt agerande hos Polismyndigheten Region Öst kräver att antalet områdespoliser i 
Vetlanda utökas från nuvarande två plus två (två för Vetlanda och två för Sävsjö) till minst fyra 
plus två samt att en utryckningsenhet placeras i Vetlanda. 

I det av kommunfullmäktige antagna handlingsprogrammet för skydd och säkerhet finns en 
målsättning om att minska antalet brott. Antal brott som sker i offentlig miljö i Nässjö och 
Vetlanda kommuner ska minska under tidsperioden 2020-2023 i jämförelse med 2016-2019. 
Målet syftar till att öka tryggheten. Temagrupp brott har just startats och arbetet med en 
gemensam lägesbild är ett första steg. Arbetet görs tillsammans med polisen och andra 
aktörer i samhället. Metoden effektiv samordning för trygghet används för att ta fram 
lägesbilder som underlag för att sätta in rätt åtgärder.  

Polisen beskriver en utveckling där antalet poliser successivt ökar, ytterligare 5000 poliser skall 
anställas de kommande åren. Beslut om var utökningar görs tas utifrån måltal avseende antal 
områdespoliser och aktuell statistik. Antalet områdespoliser i Vetlanda och Sävsjö ligger i nivå 
med måltalet, men kommer att öka när vi är framme i prioriteringen. 

Motionen har återremitterats till kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss i 
kommunfullmäktige 2021-09-15 § 134. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-09-15 § 134 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
Motion 2021-03-25 
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Arbetsutskottets förslag. 
Motionen anses besvarad. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) yrkar bifall till motionen. 

Carina Bardh (M) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker Jan Johanssons bifallsyrkande.  

Henrik Tvarnö (S) yrkar på att motionen ska anses besvarad. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.  

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för att motionen anses besvarad. 
Nej-röst för att motionen bifalls 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska anse 
motionen besvarad. 

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  
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Tommy Glans (VF)  X  

Carina Bardh (M)  X  

Anders Bengtsson (M)  X  

Mikael Loberg (SD)  X  
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