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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Kommunfullmäktige 
Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 20.20 

Sammanträdet ajournerades kl. 19.22-19.40 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Henrik Freij (M), 
Ingrid Lindström Holm (SD), Dan Ljungström (C), Percy Karlsson (S) jäv § 94, 
Monica Samuelsson (KD), Lola Frödeberg (VF), Mikael Hahn (S), 
Carina Bardh (-), Mikael Loberg (SD), Martina Jansson (S), Lars Brihall (VF), 
Andreas Elamsson (C), Hans Svensson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), 
Nils-Erik Olofsson (S) jäv § 94, Maria Forsberg Brihall (VF), Rune Solid (L), 
Arne Zetterberg (SD), Anders Bengtsson (M), Pia Lindell (C), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Aneth Amundsson (S), Tommy Bohman (S), 
Kjell Sandahl (M) jäv § 94, Arne Larsson (SD), Carina G Hördegård (C) ordf. 
Carina Strömbäck (S), Fredrik Johansson (M), Tommy Glans (VF) jäv § 94, 
Conny Axelsson (S), Jonna Andreasen-Fälth (SD), Rolf Axelsson (S), 
Inge Bengtsson (VF), Anton Sigfridsson (M), Anders Rodewald (KD) och 
Jessica Nilsson (V). 

Tjänstgörande ersättare Mikael Nilsson (V) för Maria Eriksson (V)
Sven-Åke Karlsson (S) för Lennart Lööw (S) 
Claes Sjöberg (VF) jäv § 94 för Roger Eriksson (VF) 
Niklas Hugosson (VF) för Malin Brihall (VF) 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) för Ingemar Sturesson (KD) 
Christina Moths (C) för Annica Brihall (C) 
Veronica Larsdotter Ek (S) för Madelen Kohut (S) 

Övriga deltagare Göran Svensson (V), Bengt-Allan Klang (SD), Carina Wall (M), 
Magnus Färjhage, Anders Bernberg, Patrik Styrbjörn, Henrik Wågesson 
och Maria Isacsson. 

Utses att justera Rolf Axelsson (S) och Fredrik Johansson (M) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansli 28 september 2022 kl. 16.00 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 89-102 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Rolf Axelsson Fredrik Johansson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://19.22-19.40
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-09-28 

Datum när anslaget tas bort: 2022-10-20 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Föredragningslista 
§ 89 Meddelanden 

§ 90 Renhållningsordning 2023-2030 - Kretslopp Sydost 2022/174 

§ 91 Nyproduktion av bostäder vid Skytteparken 2022/238 

§ 92 Information från barn- och utbildningsnämnden 2022/260 

§ 93 Fastighetsförsäljning, del av Brunnsgård 6:2 2022/240 

§ 94 Årsredovisning 2021 Höglandets 
räddningstjänstförbund 

2022/206 

§ 95 Begäran om tillägg till budgetram för 2022 
socialnämnden 

2022/123 

§ 96 Revidering av reglementet för miljö- och byggnämnden 2022/219 

§ 97 Ny taxa för tillsyn och kontroll över detaljhandel med 
försäljning av folköl, tobaksvaror och liknande 
produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa 
receptfria läkemedel 

2022/220 

§ 98 Bolagsordning mm Magasinsgatan i Vetlanda 
Fastighets AB 

2022/236 

§ 99 Revidering av avtal med Nuvab 2022/235 

§ 100 Sammanträdesdagar 2023 2022/215 

§ 101 Val av ledamot i Ökna-Karlstorp kommundelsråd 2022/99 

§ 102 Ordförandens tack 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 89 

Meddelanden 
Beslut från Nässjö kommuns fullmäktige 2022-06-09 § 114 
Avsiktsförklaring om gemensam systemförvaltning Combine 
KLF 2022/122 

Beslut från direktionen i Höglandsförbundet 2022-09-02 § 45 
Budget 2023 Höglandsförbundets revisorer efter samråd 
KLF 2022/263 

Redovisning av 2021 års partistöd 
KLF 2022/14 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 
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~ Vetlanda 

§ 90 

Renhållningsordning 2023-2030 - Kretslopp Sydost 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bilagd renhållningsordning, bestående av Avfallsplan 2023-2030 inklusive bilagor och 
Avfallsföreskrift 2023 bifalls.  

Ärendebeskrivning 
Varje kommun måste enligt lag ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och 
avfallsföreskrifter 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. 

Hållbarhetsstrateg Anders Bernberg presenterar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-01 
Renhållningsordning med bilagor 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås bifalla bilagd renhållningsordning, bestående av Avfallsplan 
2023-2030 inklusive bilagor och Avfallsföreskrift 2023.   

Yrkanden 
Dan Ljungström (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kretslopp Sydost 
Hållbarhetsstrateg 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/174 
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~ Vetlanda 

§ 91

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/238 

Nyproduktion av bostäder vid Skytteparken 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Witalabostäder AB investerar i nyproduktion av bostäder 
med hyresrätt, genom byggnation av ett hus i 10 våningar i ett nytt bostadsområde benämnt 
Skytteparken på Skytteparksvägen i Vetlanda på fastigheten Luntlåset 1. 

Ärendebeskrivning 
Enligt ägardirektivet har Witalabostäder AB i uppdrag att medverka till Vetlanda kommuns 
utveckling av bostadsmöjligheter och försörjning av bostäder. I uppdraget ingår också att 
förvalta, bygga, köpa och sälja fastigheter på ett sådant sätt som främjar bolagets långsiktiga 
mål samt att bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger långsiktig utveckling utan 
ägartillskott. Ett genomförande av nyproduktion av bostäder vid Skytteparken är ett 
strategiskt steg för bolaget att genomföra sitt uppdrag i enlighet med vad som är beskrivet i 
ägardirektivet. 

Beslutet skulle innebära att bostadsmarknaden i Vetlanda kommun kan tillföras 60 nya 
lägenheter med hyresrätter med modern och god standard, vilket bidrar till utvecklingen av 
bostadsmöjligheterna för såväl de som är nya på bostadsmarknaden i Vetlanda kommun som 
de som önskar förändra sin boendesituation. Genom att bygga nya bostäder så stärker detta 
även bolagets ekonomi på lång sikt och ger viktiga förutsättningar för att bolagets ekonomiska 
ställning ska medge långsiktig utveckling utan ägartillskott. Beslutet harmoniserar även med 
Vetlanda kommuns långsiktiga ambition om 30 000 invånare. 

Patrik Styrbjörn, VD för Witalabostäder AB, redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Styrelseprotokoll Witalabostäder AB 2022-08-16, § 49/22 

Kommunstyrelsens förslag 
Föreslå kommunfullmäktige godkänna att Witalabostäder AB investerar i nyproduktion av 
bostäder med hyresrätt, genom byggnation av ett hus i 10 våningar i ett nytt bostadsområde 
benämnt Skytteparken på Skytteparksvägen i Vetlanda på fastigheten Luntlåset 1. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Jan-Erik Josefsson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), 
Andreas Elamsson (C), Sven-Åke Karlsson (S), Carina Bardh (-), Monica Samuelsson (KD) och 
Maria Forsberg Brihall (VF) tillstyrker kommunstyrelsen förslag. 
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~ Vetlanda 

§ 91 

Beslutet skickas till 
Witalabostäder AB 

Sammanträdet ajourneras kl. 19.22-19.40. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/238 
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~ Vetlanda 

§ 92 

Information från barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Skolchef Henrik Wågesson informerar fullmäktige om nyheter från skolvärlden. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/260 
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~ Vetlanda 

§ 93 

Fastighetsförsäljning, del av Brunnsgård 6:2 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av fastigheten Vetlanda 
Brunnsgård 6:2, c:a 15 000 m², till Martin Petersson gräv & entreprenad AB till ett pris av 
2 625 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

bas i Vetlanda. Företaget växer och är i stort behov av en större sammanhängande markyta 
för sin verksamhet. 

Marken som föreslås att försäljas ligger på Hammargatan i Vetlanda och är till viss del grund- 
beredd. Priset är därav satt till 175 kr/m² motsvarande 2 625 000 kr för hela den 
c:a 15 000 m² stora markytan. 

Markområdet säljs sedan i befintligt skick, vilket innebär att köparen svarar för och bekostar 
fortsatt markberedning inom området. 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 2022-08-15 
Avtal 

Kommunstyrelsens förslag 

fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2, c:a 15 000 m², till Martin Petersson gräv & entreprenad 
AB till ett pris av 2 625 000 kr.    

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/240 

Martin Petersson gräv & entreprenad AB bedriver markentreprenader i alla former och har sin 

Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 
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~ Vetlanda 

§ 94 

Årsredovisning 2021 Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021 samt överlämnad årsredovisning godkänns. 

Jäv 
Nils-Erik Olofsson (S), Tommy Glans (VF), Kjell Sandahl (M), Percy Karlsson (S) och 
Claes Sjöberg (VF). 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund har fastställt årsredovisning för 2021 och 
överlämnar den för beslut om ansvarsfrihet och godkännande hos medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-25 
Årsredovisning 2021 
Granskning av årsredovisning 
Revisionsberättelse 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets 
räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 samt godkänna överlämnad 
årsredovisning 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Höglandets räddningstjänstförbund 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/206 
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~ Vetlanda 

§ 95 

Begäran om tillägg till budgetram för 2022 - socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta kompletterande budgetmedel om 17 miljoner 
kronor inom driftbudgeten till socialnämnden för innevarande år (2022). 

Finansiering sker genom att öka intäktskrav inom finansförvaltningen inom budgetposten 
generella statsbidrag där ett överskott prognosticeras för 2022. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har under flera år haft en situation där verksamheten har resulterat i 
ekonomiska underskott mot den erhållna budget som har beslutats. Ett undantag var 2020 
men det ekonomiska resultatet förklaras då av att kommunfullmäktige även detta år 
beviljades ett tilläggsanslag om 10 mnkr. 

Mot bakgrund av den ekonomiska situationen som förelåg i helårsprognosen för 2022 har 
därför socialnämnden äskat om ett tilläggsanslag med 18,1 miljoner kronor för innevarande 
år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-25 
Socialnämnden § 90/22 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta kompletterande budgetmedel om 17 miljoner 
kronor inom driftbudgeten till socialnämnden för innevarande år (2022). 

Finansiering sker genom att öka intäktskrav inom finansförvaltningen inom budgetposten 
generella statsbidrag där ett överskott prognosticeras för 2022. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/123 
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~ Vetlanda 

§ 96 

Revidering av reglementet för miljö- och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnämnden ska ansvara för tillsyn enligt lagen 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt godkänner nämndens förslag till reviderat 
reglemente. 

Ärendebeskrivning 
En ny lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter träder ikraft den 1 augusti 2022. Här 
står bland annat att en näringsidkare inte får tillhandahålla tobaksfria nikotinprodukter för 
försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där 
försäljningen ska ske. 

Med tobaksfria nikotinprodukter avses en produkt som inte innehåller tobak men som 
innehåller nikotin, vardagligt kallat vitt snus. 

Miljö- och byggnämnden har redan idag tillsynen inom detaljhandel där man säljer folköl, 
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel. Det vore naturligt att miljö- och byggnämnden 
även bör ansvara för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-21 
Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden 
Förslag till reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll av detaljhandel 
Miljö- och byggnämndens beslut § 120/2022 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att miljö- och byggnämnden ska 
ansvara för tillsyn enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt godkänna 
nämndens förslag till reviderat reglemente. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/219 
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~ Vetlanda 

§ 97 

Ny taxa för tillsyn och kontroll över detaljhandel med 
försäljning av folköl, tobaksvaror och liknande produkter, 
tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ny taxa för tillsyn och kontroll över 
detaljhandel med försäljning av folköl, tobaksvaror och liknande produkter, tobaksfria 
nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel. 

Ärendebeskrivning 
En ny lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter träder ikraft den 1 augusti 2022. Här 
står bland annat att en näringsidkare inte får tillhandahålla tobaksfria nikotinprodukter för 
försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där 
försäljningen ska ske. 

Med tobaksfria nikotinprodukter avses en produkt som inte innehåller tobak men som 
innehåller nikotin, vardagligt kallat vitt snus.  

Miljö- och byggnämnden har redan idag tillsynen inom detaljhandel där man säljer folköl, 
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel. Det vore naturligt att miljö- och byggnämnden 
även bör ansvara för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter. 

För att täcka kostnaderna för tillsynen krävs en taxa. För den tidigare tillsynen inom 
detaljhandeln finns en taxa från 19 juni 2019, § 113. Bifogat finns ett nytt förslag till taxa, 
baserat på tidigare, där även tobaksfria nikotinprodukter finns med. För att göra taxan 
transparant för företagen baseras taxan på timavgift. Timavgiften för 2022 är 1 075 kronor. I 
taxan föreslås en årlig uppräkning med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och att 
beloppet rundas av till närmaste 25-tal kronor. Har man flera varuslag som kan kontrolleras 
samtidigt blir avgiften per varuslag lägre. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-21 
Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden 
Förslag till reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll av detaljhandel 
Miljö- och byggnämndens beslut § 120-2022 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ny taxa 
för tillsyn och kontroll över detaljhandel med försäljning av folköl, tobaksvaror och liknande 
produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/220 
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~ Vetlanda 

§ 97 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/220 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

§ 98 Ärendenr KLF 2022/236 

Bolagsordning mm Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bolagsordning och ägardirektiv för Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB fastställs enligt 
bilaga. 

Bolaget omfattas av kommunens Företagspolicy. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Stadshus AB förvärvade våren 2022 Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB med 
huvudsakligt syfte att förvärva den fastighet på Magasinsgatan där funktionshinderomsorgen 
bedriver verksamhet. För att stämma med kommunala regler och kommunens hantering av 
ägda bolag behöver bolagsordningen ändras och ägardirektiv fastställas. 

Bolaget omfattas också av den företagspolicy som kommunfullmäktige tidigare fastställt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-27 
Bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy i bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fastställa bolagsordning och ägardirektiv för Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB enligt 
bilaga. 

Bolaget omfattas av kommunens Företagspolicy. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 99 

Revidering av avtal med Nuvab 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avtalet med Nuvab revideras. Ansvar för verksamhetsområde besöksnäring återgår till 
Vetlanda kommun, för att skapa en helhet tillsammans med destinationsutveckling fr.o.m. 
2023-01-01, enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
I beslutad rambudget för 2023-2025 finns utrymme för en destinationsutvecklare på halvtid. 
Från och med 2019 har Nuvab ansvarat för besöksnäringsutveckling för att skapa en helhet 
ihop med övrig näringslivsutveckling. Näringslivsutvecklingsfrågorna ligger fortsatt på Nuvab 

2023. Argumentet om att hålla samman näringslivsutveckling på Nuvab är fortsatt giltigt men 
möjligheten till en heltidstjänst/en kontaktperson för aktörer inom besöksnäring prioriteras 
högre. Det är fortsatt viktig med ett tätt samarbete mellan kommunen och Nuvab så att 
företag inom besöksnäringen blir medlemmar och kommer i åtnjutande av Nuvabs utbud 
avseende kompetensutveckling, nätverkande och affärsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09 
Förslag till reviderat avtal 
Skrivelse från Nuvab 2022-09-02 

Kommunstyrelsens förslag 
Revidera avtalet med Nuvab. Ansvar för verksamhetsområde besöksnäring återgår till 
Vetlanda kommun, för att skapa en helhet tillsammans med destinationsutveckling fr.o.m. 
2023-01-01, enligt bilaga. 

Beslutet skickas till 
Nuvab 
Kommundirektör 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/235 

men för att skapa en kontaktyta för besöksnäringen och möjligheten till en heltidstjänst flyttas 
ansvaret för besöksnäringsutveckling till Vetlanda kommun och utvecklingsavdelningen fr.o.m. 
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~ Vetlanda 

§ 100 

Sammanträdesdagar 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
arbetsutskottet föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Förslag Sammanträdesdagar 2023 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar 2023 för 
kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Sammanträdeskalender 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/215 
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~ Vetlanda 

§ 101 

Val av ledamot i Ökna-Karlstorp kommundelsråd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Jonna Andreasen-Fälth (SD) utses till ny ledamot i Ökna-Karlstorp kommundelsråd för 
återstående mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
Ökna-Karlstorp kommundelsråd efter Joakim Ottosson (SD) föreslår 
Jonna Andreasen-Fälth (SD). 

Beslutet skickas till 
Valberedningen 
Ökna-Karlstorp kommundelsråd 
Löner 
Troman 
Jonna Andreasen-Fälth 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Ärendenr KLF 2022/99 
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~ Vetlanda 

§ 102 

Ordförandens tack 
Ordförande Carina G Hördegård (C) gör en tillbakablick på mandatperioden samt tackar 
fullmäktige, personal och kollegor i presidiet för sin tid som ordförande. 

1:e vice ordförande Nils-Erik Olofsson (S) tackar Carina från alla i fullmäktige och överlämnar 
en blomma. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 
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