
 

Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-17

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Missionskyrkan i Vetlanda, kl. 18.30 till 23.10 
Sammanträdet ajournerades kl. 20.40-20.59. 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Henrik Freij (M), Ingrid Holm (SD), 
Dan Ljungström (C), Percy Karlsson (S), Monica Samuelsson (KD),  
Lola Frödeberg (VF), Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), Lars Brihall (VF), 
Andreas Elamsson (C), Hans Svensson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), 
Nils-Erik Olofsson (S), Maria Forsberg Brihall (§ 157-163 kl. 18.30-22.00), 
Rune Solid (L), Arne Zetterberg (SD), Anders Bengtsson (§ 157-165  
kl. 18.30-22.56), Pia Lindell (C), Jan-Erik Josefsson (KD), Aneth Amundsson (S), 
Kjell Sandahl (M), Arne Larsson (SD), Carina G Hördegård (C) ordf.  
Carina Strömbäck (S), Ingemar Sturesson (KD) (§ 157-164 kl. 18.30-22.35), 
Tommy Glans (VF), Rolf Axelsson (S), Inge Bengtsson (VF),  
Anton Sigfridsson (M), Anders Rodewald (KD) och Jessica Nilsson (V). 

Tjänstgörande ersättare Conny Axelsson (S) för Martina Jansson (S) 
Mikael Nilsson (V) för Maria Eriksson (V) 
Sven-Åke Karlsson (S) för Lennart Lööw (S) 
Claes Sjöberg (VF) för Roger Eriksson (VF) 
Veronica Larsdotter Ek (S) för Tommy Bohman (S) 
Niklas Hugosson (VF) för Malin Brihall (VF) 
Fredrik Johansson (M) för Sofie Schiller (M) 
Ole Busse (S) för Emma Eriksson (S) 
Bengt-Allan Klang (SD) för Pia Fälth (SD) 
Stig-Göran Fransson (C) för Annica Brihall (C) 

Övriga deltagare Daniel Berner (C), Göran Svensson (V), Donald Påhlsson (SD), Carina Wall (M), 
Kristoffer Kaspersson (KD), Fikret Ulusoy (L), Anneli Thylén (VF), 
Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Maria Gromer, Marcus Tingvall,  
Patrik Styrbjörn, och Maria Isacsson. 

Utses att justera Hans Svensson (KD) och Claes Sjöberg (VF) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansli 24 november kl. 16.00 

Sekreterare 

 

Paragrafer 157-167 

Ordförande 

Maria Isacsson 

 

Justeringsperson 

Carina G Hördegård 

 

Underskrifter 

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

Anslaget: 2021-11-26 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-12-17 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

 

Föredragningslista 
 Musik   

§ 157 Meddelanden   

§ 158 Avsägelse av uppdrag (S) 2021/318  

§ 159 Avsägelse av uppdrag (KD) 2021/344  

§ 160 Information från Vetlanda Stadshus AB:s dotterbolag 2021/309  

§ 161 Inriktningsbeslut om byggnation av Teknikens hus och 
dess placering 

2018/335  

§ 162 Fastighetsbyte del av Upplanda  mot del av 
Vetlanda-Byestad  

2021/265  

§ 163 Redovisning av ej verkställda beslut 2021 - vård- och 
omsorgsnämnden 

2021/86  

§ 164 Delårsbokslut 2021 2021/255  

§ 165 Information från tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen gällande revisionsrapporterna 
Granskning av kommunens fastighetsunderhåll och 
Granskning av kommunens mark- och planberedskap 

2021/257 
2021/227 

 

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

2021/105  

§ 167 Val av ordförande i Korsberga kommundelsråd 2021/237  
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Musik 
Orkestern Tupplurarna från Vetlanda musikskola, med ledning av sina lärare, spelade för 
ledamöter och åhörare. 
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§ 157  

Meddelanden 
Beslut från länsstyrelsen daterat 2021-11-03 om ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 3 november 2021 till och med den 14 oktober 2022. Ny 
ersättare är Carina Wall (M) och avgången ersättare är Martin Thor (M). 
KLF 2021/237 

Affärsplaner för Vetlanda Stadshus AB:s dotterbolag 
KLF 2021/309 

Svar på revisionsrapport Granskning av fastighetsunderhåll 
KLF 2021/227 

Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens mark- och planberedskap 
KLF 2021/257 

Beslut från socialnämnden 2021-10-26, § 316 – Policy Barnkonventionen 
KLF 2021/107 

Beslut från Eksjö Tingsrätt 2021-10-20 – Bifall till begäran om avsägelse som nämndeman 
KLF 2021/237 
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§ 158 Ärendenr KLF 2021/318 

Avsägelse av uppdrag – Emma Eriksson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med nytt förslag till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Emma Eriksson (S) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Emma Eriksson (S) avseende hennes uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-10-25 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Valberedningen 
Emma Eriksson 
Elected 
Löner 
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§ 159 Ärendenr KLF 2021/344 

Avsägelse av uppdrag – Lars Anderås (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ledamot i  
Korsberga kommundelsråd. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Lars Anderås (KD) avseende hans uppdrag som ledamot i 
Korsberga kommundelsråd.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-11-11 

Beslutet skickas till 
Lars Anderås 
Korsberga kommundelsråd 
Valberedningen 
Löner 
Elected
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§ 160 Ärendenr KLF 2021/309 

Information från Vetlanda Stadshus AB:s dotterbolag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Marcus Tingvall VD för Njudung Energi AB informerar om bolagets affärsplan och budget.  

Numera ansvarar bolaget inte för hushållsavfall i Sävsjö och Vetlanda. Bolaget har en egen 
målstyrningsmodell eftersom det innefattar två kommuner.  

Genomgång görs av investeringar och drift liksom vad som är på gång i övrigt i bolaget.  

Patrik Styrbjörn VD för Witalabostäder AB och Vetlanda Industrilokaler AB informerar om 
bolagens affärsplaner och budget. Genomgång görs av investeringar och drift samt vad som är 
på gång i övrigt i bolagen. 

7



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-17

§ § 161 Ärendenr KLF 2018/335 

Inriktningsbeslut om byggnation av Teknikens hus och dess 
placering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering: 

Vi tillstyrker projekteringskostnad på 8 mnkr för byggandet av ett Teknikens Hus. Vi hänvisar 
frågan om investeringsbudget på totalt 80 mnkr för byggnation av Teknikens Hus till 
budgetberedningen.  
Vi tillstyrker att 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, men då flera förbehåll har inkommit från 
näringslivet ser vi det angeläget att nedanstående kompletteringar måste föregås 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 klarläggande 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. 

Att parkeringslösningar presenteras som redovisar kommunens ansvar, kostnad och 
omfattning för det kommunala byggandet. 

Att beslutet om kommunalt uppförande exkluderar övriga kommunala volymönskemål som 
redovisas i det nu förelagda beslutsunderlaget för ställningstaganden 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 redovisat. 

Att näringslivets/företagens förväntade driftskostnadsansvar sammanställs och redovisas. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter från C, S, KD, L och V lämnar följande protokollsanteckning: 

Återremissen från M, VF och SD medför att processen för det viktigaste projektet stannar upp 
då det i detta tidiga skede inte är möjligt att ha en fullständig bild av vilket slutresultat 
projektet kommer att få. Ett beslut idag om utredningen av placering och budgetmedel hade 
fastställt riktningen och fört projektet framåt. 
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§ 161             Ärendenr KLF 2018/335 

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  

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 
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§ 161             Ärendenr KLF 2018/335 

Kommunstyrelsens förslag 
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. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker stycke ett, två, tre och fem i kommunstyrelsens förslag samt 
föreslår följande ändring av fjärde stycket i beslutsförslaget: 

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

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

Arbetet ska ske i samverkan med näringslivet. 

Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag gällande stycke ett, två, tre och fem 
men ej fjärde stycket och yrkar på återremiss med följande motivering: 

Vi tillstyrker projekteringskostnad på 8 mnkr för byggandet av ett Teknikens Hus. Vi hänvisar 
frågan om investeringsbudget på totalt 80 mnkr för byggnation av Teknikens Hus till 
budgetberedningen.  
Vi tillstyrker att 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, men då flera förbehåll har inkommit från 
näringslivet ser vi det angeläget att nedanstående kompletteringar måste föregås 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.  
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§ 161             Ärendenr KLF 2018/335 

Att ett klarläggande 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. 

Att parkeringslösningar presenteras som redovisar kommunens ansvar, kostnad och 
omfattning för det kommunala byggandet. 

Att beslutet om kommunalt uppförande exkluderar övriga kommunala volymönskemål som 
redovisas i det nu förelagda beslutsunderlaget för ställningstaganden 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 redovisat. 

Att näringslivets/företagens förväntade driftskostnadsansvar sammanställs och redovisas. 

Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C) och Rune Solid (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med Henrik Tvarnös ändringsyrkande beträffande fjärde stycket. 

Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) yrkar bifall till Carina Bardhs återremissyrkande 
med hennes motivering. 

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

--------------------------------- 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdet ajourneras kl. 20.40-20.59
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§ 162 Ärendenr KLF 2021/265 

Fastighetsbyte del av Upplanda  mot del av Vetlanda-
Byestad  

Kommunfullmäktiges beslut 
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.    

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

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

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering
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§ 163 Ärendenr KLF 2021/86 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 - vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
De beslut om insats som inte blivit verkställda inom tre månader ska rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och 
Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).   

Beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda, avseende period 3 2021: 

- Ett beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Beslutet avser 
korttidsvistelse på Sturebo. Brukare har fått erbjudande, men tackat nej på grund av 
att utförare ej kan tillgodose önskemålet om specifika veckodagar.  

- Ett beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. Lämplig uppdragstagare 
saknas. 

- Tre beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Kontaktperson saknas för uppdraget.  

- Ett beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 

- Fem beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Ett beslut har blivit verkställt. 
Övriga har fått erbjudande, men tackat nej. 

- Ett beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. Kontaktperson saknas för 
uppdraget. 

Antal ärenden som ännu inte kunnat verkställas, d.v.s. ovan rapporterade tillsammans med 
tidigare inrapporterade ännu ej verkställda ärenden, omfattade vid inrapporteringstillfället 
totalt: 

- Två beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Ett beslut 
avser stödfamilj, där lämplig uppdragstagare saknas. Ett beslut avser Sturebo på grund 
av att utförare ej kan tillgodose önskemålet om specifika veckodagar. 

- Två beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. Lämplig uppdragstagare 
saknas. 

- Åtta beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Kontaktperson saknas för uppdraget. 
Två personer har fått erbjudande vid ett tillfälle, men tackat nej. 
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§ 163             Ärendenr KLF 2021/86 

- Ett beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Lämplig ledsagare har inte kunnat 
rekryteras. 

- Tre beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Två har fått 
erbjudande vid ett tillfälle under 2020, men tackat nej.  

- Fem beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Samtliga har fått erbjudande 
men tackat nej. 

- Tre beslut kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. Kontaktperson saknas för uppdraget.  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 104/21 
Tjänsteskrivelse 2021-09-13 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden
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§ 164 Ärendenr KLF 2021/255 

Delårsbokslut 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 godkänns. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för VF, M och SD reserverar sig mot beslutet. 

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.  

Den 31 augusti 2021 hade Vetlanda kommun 2 421,5 årsarbetare med månadslön, vilket är en 
minskning med 22,6 årsarbetare jämfört med samma period 2020. Frånvarotiden minskade 
under 2021 jämfört med 2020. Den totala sjukfrånvaron har för de åtta första månaderna 
2021 minskat jämfört med samma period 2020.  

Ekonomichef Andreas Eliasson och utvecklingsstrateg Maria Gromer redovisar delårsbokslut 
2021. 

Kommunrevisionen bedömer att tre av fyra mål nås i delårsrapporten samt att två av fyra mål 
prognostiseras nås för helåret. Kommunen har fyra övergripande målområden och till dessa 
finns 41 nämndsmål kopplade. Av de 41 målen har endast ett uppnåtts, 36 delvis uppnåtts,  
ett mål har ej kunnat mätas och tre mål anses ej uppnådda. Någon prognos för helåret lämnas 
inte. Kommunrevisionen rekommenderar att kommunen intensifierar arbetet med 
måluppföljning i syfte att nå uppsatta mål samt presentera en handlingsplan för att förbättra 
utfallet för nämndsmålen. Komplettering bör även ske av informationen med en bedömning 
för utfallet på helår. Balanskravet bedöms i enlighet med prognos för 2021 att uppfyllas. 
Sammantaget anser kommunrevisionen att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat. 

Kommunrevisionens ordförande Anneli Thylén redovisar revisorernas bedömning av 
delårsrapporten. 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-17

§ 164 Ärendenr KLF 2021/255 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2021 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten för Vetlanda kommun 2021-08-31 

Kommunstyrelsens förslag 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 godkänns. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C) och Rune Solid (L) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag men 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.”  

Mikael Loberg (SD) och Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med  
Jan Johanssons ändringsförslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på och kommunstyrelsens förslag och Jan Johanssons förslag. 
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunfullmäktige godkänner: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster och 19 nej-röster och tre frånvarande beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag att delårsbokslut per den 31 augusti 2021 godkänns.  
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-17

§ 164 Ärendenr KLF 2021/255 

Omröstningslista 
Ledamöter Parti Kret

s 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Henrik Tvarnö                            (S)        -                                                   X        
Jan  Johansson                           (VF)       -                                                    X      
Henrik Freij                             (M)        -                                                    X      
Ingrid Holm                              (SD)       -                                                    X      
Dan Ljungström                           (C)        -                                                   X        
Percy   Karlsson                         (S)        -                                                   X        
Monica Samuelsson                        (KD)       -                                                   X        
Lola Frödeberg                           (VF)       -                                                    X      
Mikael Hahn                              (S)        -                                                      X  
Carina Bardh                             (M)        -                                                    X      
Mikael Loberg                            (SD)       -                                                    X      
Martina Jansson                          (S)        -          Conny Axelsson                           X        
Lars Brihall                             (VF)       -                                                    X      
Andreas Elamsson                         (C)        -                                                   X        
Hans Svensson                            (KD)       -                                                   X        
Robin Wallén Nilsson                     (M)        -                                                    X      
Nils-Erik Olofsson                       (S)        -                                                   X        
Maria Eriksson                           (V)        -          Mikael Nilsson                           X        
Maria Forsberg Brihall                   (VF)       -                                                      X  
Rune Solid                               (L)        -                                                   X        
Lennart Lööw                             (S)        -          Sven-Åke Karlsson                        X        
Arne Zetterberg                          (SD)       -                                                    X      
Anders Bengtsson                         (M)        -                                                    X      
Pia Lindell                              (C)        -                                                   X        
Jan-Erik Josefsson                       (KD)       -                                                   X        
Roger Eriksson                           (VF)       -          Claes Sjöberg                             X      
Aneth Amundsson                          (S)        -                                                   X        
Tommy Bohman                             (S)        -          Veronica Larsdotter Ek                   X        
Kjell Sandahl                            (M)        -                                                    X      
Malin Brihall                            (VF)       -          Niklas Hugosson                           X      
Arne Larsson                             (SD)       -                                                    X      
Carina G Hördegård                       (C)        -                                                   X        
Carina Strömbäck                         (S)        -                                                   X        
Ingemar Sturesson                        (KD)       -                                                   X        
Sofie Schiller                           (M)        -          Fredrik Johansson                         X      
Tommy Glans                              (VF)       -                                                    X      
Emma Eriksson                            (S)        -          Ole Busse                                X        
Pia Fälth                                (SD)       -          Bengt Allan Klang                         X      
Rolf  Axelsson                           (S)        -                                                   X        
Inge Bengtsson                           (VF)       -                                                    X      
Annica Brihall                           (C)        -          Stig-Göran Fransson                      X        
Anton Sigfridsson                        (M)        -                                                    X      
Anders Rodewald                          (KD)       -                                                   X        
Madelen Kohut                            (S)        -                                                      X  
Jessica Nilsson                          (V)        -                                                   X        

SUMMA: 23 19 0 3 
---------------------------------------- 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
KPMG
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-17

§ 165 Ärendenr KLF 2021/257, 2021/227 

Information från tekniska nämnden och kommunstyrelsen 
gällande revisionsrapporterna Granskning av kommunens 
fastighetsunderhåll och Granskning av kommunens mark- och 
planberedskap 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av Vetlanda kommuns revisorer utfört granskning av kommunens 
fastighetsunderhåll och kommunens mark- och planberedskap. 

På revisionsmöte 2021-08-10 har KPMG presenterat rapporterna för revisorerna. Där 
beslutades att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för ett 
gemensamt svar.  

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S) och tekniska nämndens ordförande  
Pia Lindell (C) informerar om kommunstyrelsens och tekniska nämndens svar på de båda 
revisionsrapporterna.  
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-17

§ 166 Ärendenr KLF 2021/105 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från VF, M och SD reserverar sig mot beslutet. 

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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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-17

§ 166 Ärendenr KLF 2021/105 

Kommunstyrelsens förslag  
Motionen anses besvarad. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M) och Mikael Loberg (SD) yrkar på bifall till motionen. 

Henrik Tvarnö (S), Rune Solid (L) och Monica Samuelsson (KD) yrkar på att motionen anses 
besvarad. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de både yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att motionen anses besvarad. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunfullmäktige godkänner: 

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

Omröstningsresultat 
Med 22 ja-röster och 18 nej-röster och fem frånvarande beslutar kommunfullmäktige att 
motionen anses besvarad. 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-17

§ 166             Ärendenr KLF 2021/105 

Omröstningslista 
Ledamöter Parti Kret

s 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Henrik Tvarnö                            (S)        -                                                   X        
Jan  Johansson                           (VF)       -                                                    X      
Henrik Freij                             (M)        -                                                    X      
Ingrid Holm                              (SD)       -                                                    X      
Dan Ljungström                           (C)        -                                                   X        
Percy   Karlsson                         (S)        -                                                   X        
Monica Samuelsson                        (KD)       -                                                   X        
Lola Frödeberg                           (VF)       -                                                    X      
Mikael Hahn                              (S)        -                                                      X  
Carina Bardh                             (M)        -                                                    X      
Mikael Loberg                            (SD)       -                                                    X      
Martina Jansson                          (S)        -          Conny Axelsson                           X        
Lars Brihall                             (VF)       -                                                    X      
Andreas Elamsson                         (C)        -                                                   X        
Hans Svensson                            (KD)       -                                                   X        
Robin Wallén Nilsson                     (M)        -                                                    X      
Nils-Erik Olofsson                       (S)        -                                                   X        
Maria Eriksson                           (V)        -          Mikael Nilsson                           X        
Maria Forsberg Brihall                   (VF)       -                                                      X  
Rune Solid                               (L)        -                                                   X        
Lennart Lööw                             (S)        -          Sven-Åke Karlsson                        X        
Arne Zetterberg                          (SD)       -                                                    X      
Anders Bengtsson                         (M)        -                                                      X  
Pia Lindell                              (C)        -                                                   X        
Jan-Erik Josefsson                       (KD)       -                                                   X        
Roger Eriksson                           (VF)       -          Claes Sjöberg                             X      
Aneth Amundsson                          (S)        -                                                   X        
Tommy Bohman                             (S)        -          Veronica Larsdotter Ek                   X        
Kjell Sandahl                            (M)        -                                                    X      
Malin Brihall                            (VF)       -          Niklas Hugosson                           X      
Arne Larsson                             (SD)       -                                                    X      
Carina G Hördegård                       (C)        -                                                   X        
Carina Strömbäck                         (S)        -                                                   X        
Ingemar Sturesson                        (KD)       -                                                      X  
Sofie Schiller                           (M)        -          Fredrik Johansson                         X      
Tommy Glans                              (VF)       -                                                    X      
Emma Eriksson                            (S)        -          Ole Busse                                X        
Pia Fälth                                (SD)       -          Bengt Allan Klang                         X      
Rolf Axelsson                           (S)        -                                                   X        
Inge Bengtsson                           (VF)       -                                                    X      
Annica Brihall                           (C)        -          Stig-Göran Fransson                      X        
Anton Sigfridsson                        (M)        -                                                    X      
Anders Rodewald                          (KD)       -                                                   X        
Madelen Kohut                            (S)        -                                                      X  
Jessica Nilsson                          (V)        -                                                   X        

SUMMA: 22 18 0 5 
----------------------------------------------- 
Beslutet skickas till 
Vetlanda Framåtanda 
Kommundirektör 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-17

§ 167 Ärendenr KLF 2021/237 

Val av ordförande i Korsberga kommundelsråd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ann-Britt Bengtsson (C) utses till ny ordförande i Korsberga kommundelsråd för återstående 
mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens vice ordförande Lars Brihall (VF) uppger att valberedningen till ny ordförande 
i Korsberga kommundelsråd efter Magdalena Andersson (M) föreslår Ann-Britt Bengtsson (C). 

Beslutet skickas till 
Ann-Britt Bengtsson 
Korsberga kommundelsråd 
Valberedningen 
Löner 
Elected
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