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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.01 till 16.12 

Sammanträdet ajournerades 15.39 -15.55 

Beslutande Henrik Tvarnö, ordf (S), Lennart Lööw (S), Daniel Berner (C), Andreas 
Elamsson (C), Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD), Jan Johansson 
(VF) jäv § 125, Lola Frödeberg (VF), Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M), 
Mikael Loberg (SD), Carina Bardh (M), Anders Bengtson (M) 

Nils-Erik Olofsson (S) jäv § 125, Tommy Glans (VF) Aneth Amundsson (S) § 
Tjänstgörande ersättare 125, Anton Sigfridsson (M) § 125 

Ersättare Aneth Amundsson (S), Glenn Zackrisson (S), Pia Lindell (C), Willis Josefsson (L), 
Anton Sigfridsson (M) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Jan-Åke Johansson § 123-124, Martin Karlsson § 123, 
Muhamad Al-Hindi § 123, Fredrik Lantz § 124, Pär-Olof Högstedt § 127, 
Therese Ekblad § 131, Annelie Jönsson § 132-133, Maria Gromer § 134 och 
Anna Flitt 

Utses att justera Lennart Lööw (S) Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och Digital justering senast måndag 13 september 2021 kl. 15.00. 
tid 

Underskrifter 
Paragrafer 123-

Sekreterare 146 
Anna Flitt 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Lennart Lööw (S) Jan Johansson (VF) 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

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

Anslaget: 2021-09-14 

Sista dag att överklaga 2021-10-05 
(laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Föredragningslista 
Visionsarbete Madhagen - Norget 2020/37 4 

Ändring av Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg, 2021/17 5 
Sandlandet 

Vetlanda Arena AB, anstånd med amortering 2020/327 6 - 7 

Ansökan om särskilt marknadsföringsbidrag från 2021/182 8 - 10 
Vetlanda United IF 

Medel för efterbehandling av förorenade områden 2021/197 11 -
12 

Utredningsuppdrag badhus 2021/177 13 -
14 

Disposition av bank- och plusgirokonton samt 2020/319 15 -
postärenden från och med 2021-09-15 16 

Riktlinje gällande agerande vid IT-säkerhetslarm 2021/187 17 

Ny riktlinje för distansarbete 2021/214 18 

Revidering av grafisk profil Vetlanda kommun 2021/195 19 

Revidering av Vetlanda kommuns riktlinjer för 2021/207 20 
medverkan i sociala medier 

Befolkningsprognos för Vetlanda kommun år 2021 - 2020/221 21 -
2024 22 

Återremiss val av kommunalråd utifrån ny 2018/339 23 
majoritetsbildning 

Redovisning av delegationsbeslut 24 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 25 

Meddelanden 2021/24 26 

Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020/342 27 

Ev. ytterligare ärenden 

Policy för delaktighet för personer med 2021/224 28 -
funktionsnedsättning 29 

Översyn av valdistriktsindelningen inför valen 2022 2021/147 30 

Revidering av Förbundsordning - Höglandets 2021/186 31 
Ekonomiservicekontor 

Begäran om utökad borgen - Höglandets 2021/199 32 
räddningstjänstförbund 

Svar på motion om nedmontering och försämring av 2021/46 33 -
service i Vetlanda kommun 35 

Svar på motion med krav på mer synlig polis i Vetlanda 2021/105 36 -
kommun 38 

Svar på motion om införandet av en 2021/104 39 -
visselblåsarfunktion i Vetlanda kommun 40 

Ev. ytterligare ärenden 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

    

  
      

 
             

                 
         

           
       

 

  
     
            

     

  
        

 
             

   

   
 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

§ 123 Ärendenr KLF 2020/37 

Visionsarbete Madhagen - Norget 

Kommunstyrelsens beslut 
Visionsarbete för Madhagen, Norget godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret fick i uppdrag att arbeta fram en utvecklingsplan för områdena Madhagen 
och Norget. Området sträcker sig från Nässja i söder till järnvägen i norr och redovisas i den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP 2020) som ett nytt utvecklingsområde. 

Under arbetets gång har planavdelning haft avstämningar mot externa intressenter såsom 
Trafikverket, NUVAB, mäklare, hyresvärdar och exploatörer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Vision för Madhagen Norget rev 
Beslut om uppdrag om visionsarbete inför planläggning av områdena Norget och Madhagen, 
Vetlanda tätort, 2020-02-24, § 30. 

Arbetsutskottets förslag 
Visionsarbete för Madhagen, Norget godkänns av kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Mikael Loberg (SD), Carina Bardh (M) och Monica Samuelsson (KD) 
tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 124 

Ändring av Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg, 
Sandlandet 

Kommunstyrelsens beslut 
Ändring av detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, etapp 1 antas. 

Ärendebeskrivning 
Med ändringen av befintlig detaljplan ämnar kommunen ändra maximal byggnadshöjd till 
3,9 meter för huvudbyggnad från 3,4 meter i befintlig detaljplan. Detta för att stämma 
överens med kommunens antagna riktlinjer för byggnation i området. 

Planområdet ligger vid sjön Grumlan i sydvästra delen av tätorten. Området ligger inom 
Östanå rekreationsområde som rymmer ett flertal motionsspår. I området finns befintliga 
bostadstomter som avstyckades år 2010 och som tidigare varit arrendetomter. 

Det ursprungliga syftet med detaljplanen, att inom befintliga tomter reglera byggrätterna, 
kvarstår. Ingen utökning av tomtmark planeras. Syftet är också att säkerställa karaktären på 
området. Området har sedan uppdraget anslutits till kommunalt vatten och avlopp. 

Inga förändringar i planhandlingar från samrådsskedet har skett. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-14 
Granskningsutlåtande 2021-07-14 
Samrådsredogörelse 2021-05-04 
Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning 2021-05-03 
Planbeskrivning 2021-05-03 
Fastighetsförteckning 2021-05-06 
Plankarta 2021-05-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 16/21 och § 45/21 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att antagande ska ske avseende ”Ändring av detaljplan för 
del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, etapp 1”. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/17 
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§ 125 

Vetlanda Arena AB, anstånd med amortering 

Kommunstyrelsens beslut 

beslut fattats rörande 2020Q4 och 2021Q1. 

Konsekvensen är att betalningsplanen förskjuts framåt med ytterligare ett kvartal. 

Jäv 
Nils-Erik Olofsson (S) och Jan Johansson (VF) deltar ej på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 
Bolaget Vetlanda Arena AB har inkommit med skrivelse där man utifrån den rådande 
situationen med kraftigt försämrad beläggning av bokade tider beroende på Covid-19 önskar 
få skjuta fram amorteringarna för kommande två kvartal (2020Q4 och 2021Q1). 

Om läget var fortsatt ansträngt under 2021 kunde nytt beslut tas om amorteringsanstånd 
även för 2:a kvartalet 2021 och denna fråga har nu väckts från bolaget. 

Vid uteblivet beslut framhöll bolaget risken för akut likviditetsbrist. I november beslutade 
därför Kommunstyrelsen att bevilja anstånd med amortering för det sista kvartalet 2020 och 
det första kvartalet under 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-31 
Skrivelse 2020-11-06 
Kommunstyrelsen § 5/21 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att ge anstånd med amortering även för kvartal 2021Q2 vilket 
tidigare aviserats för. Tidigare har beslut fattats rörande 2020Q4 och 2021Q1. 

Konsekvensen är att betalningsplanen förskjuts framåt med ytterligare ett kvartal. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD) och Thommy Glans (VF) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2020/327 

Anstånd med amortering ges även för kvartal 2021Q2, vilket tidigare aviserats för. Tidigare har 
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Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Vetlanda Arena AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 
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§ 126 

Ansökan om särskilt marknadsföringsbidrag från Vetlanda 
United IF 

Kommunstyrelsens beslut 

bedöms ha tillräcklig bredd och medialt genomslag. 

Frågan skickas vidare till budgetberedningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda United IF bedriver en framgångsrik verksamhet inom futsal och beach soccer. 
Klubben presenterar i skrivelse sin verksamhet och hur den når ut. 
Vetlanda kommun har många föreningar med framgångsrika lag och framgångsrika enskilda 
idrottare. Kultur och fritidsnämnden beslutar om olika föreningsbidrag som delas ut utifrån 
inlämnade ansökningar och klubbarnas verksamhet. 
Kommunstyrelsen beslutar om ett särskilt marknadsföringsbidrag till föreningar som genom 
nationellt genomslag marknadsför Vetlanda kommun. Vetlanda United IF:s verksamhet 
bedöms inte ha det nationella mediala genomslag som utgör grund för särskilt 
marknadsföringsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-17 
Ansökan från Vetlanda United IF 2021-05-31 

Arbetsutskottets förslag 

bedöms ha tillräcklig bredd och medialt genomslag. 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) yrkar återremiss till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Anders Bengtsson (M) yrkar i andra hand bifall till föreningens ansökan och att finansiering 
sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

Daniel Berner (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Daniel Berner (C) yrkar återremiss till budgetberedningen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/182 

Ansökan om särskilt marknadsföringsbidrag avslås eftersom futsal och beach soccer ännu inte 

Ansökan om särskilt marknadsföringsbidrag avslås eftersom futsal och beach soccer ännu inte 
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Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot om det ska återremitteras för att 
utredas vidare. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att avgöras idag 

Nej-röst för återremiss. 

Efter omröstning beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter förslaget om att ansökan ska bifallas mot att den ska avslås och 
frågan återremitteras till budgetberedningen för ytterligare utredning. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen avslår ansökan och återremitterar frågan till budgetberedningen för 
ytterligare utredning. 

Omröstningsresultat 
Med 11 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstningslista 

Ledamöter Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X 

Nils-Erik Olofsson (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 

Tommy Glans (VF) X 

Lola Frödeberg (VF) X 

Carina Bardh (M) X 

Anders Bengtsson (M) X 
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Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Mikael Loberg (SD) X 
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Beslutet skickas till 
Vetlanda United IF 
Kommundirektör 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

§ 127 Ärendenr KLF 2021/197 

Medel för efterbehandling av förorenade områden 

Kommunstyrelsens beslut 
Igångsättning av prioriterade åtgärder, utredning och efterbehandling av kommunala 
deponier godkänns. 

Kostnaden som beräknas till 2 000 000 kr under 2021 finansieras genom medel avsatta för 
marksanering. 

Ärendebeskrivning 
I Vetlanda kommun finns ett stort antal nedlagda deponier vars verksamhet avslutades efter 
1969, vilket innebär att kommunen är ansvarig verksamhetsutövare för objekten. Kommunen 
har ett ansvar att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder med stöd av 2 kap. 3 § miljöbalken 
för att undvika skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljö- och 
byggnämnden är tillsynsmyndighet. 

I Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2020:6, angående avfallsplaner i kommunernas 
renhållningsordning, anges det i 17 § att en avfallsplan ska innehålla uppgifter om nedlagda 
deponier. För varje nedlagd deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för 
människors hälsa och miljön redovisas. För de nedlagda deponier där kommunen har varit 
verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder 
för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Avfallsplanen ska även 
innehålla uppgifter om anläggningar av betydelse i kommunen för att förebygga och hantera 
det avfall som kommunen inte ansvarar för. 

Enligt klimatmålet giftfri miljö ska samtliga nedlagda kommunala deponier vara åtgärdade 
senast 2050 enligt preciseringen att förorenade områden ska vara åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljö. Det ger en tydlig 
tidsgräns för uppdraget att åtgärda deponierna. 

De nedlagda deponierna kan delas upp i tre grupper som består av de som kommunen är 
ansvarig för (kommunala avfallsdeponier), övriga deponier (industri-/privata deponier, ej 
kommunala) och de som inte har någon ansvarig verksamhetsutövare. 

Det finns ett 50-tal äldre kommunala avfallsdeponier som kommunen har ansvar för. Bara ett 
fåtal av dessa, till exempel Skyttemossen, är aktuella för statliga bidrag. I övrigt faller det på 
kommunen som verksamhetsutövare att åtgärda dessa. 

Mellan åren 2014 till 2018 utfördes en undersökning av kommunens nedlagda deponier enligt 
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden, kallat MIFO fas 1. 
Inventeringen omfattades endast kommunala deponier nedlagda före 16 juli 2016. MIFO fas 1 
resulterade i en riskklassning av deponierna. 

Efter denna riskklassning har en handlingsplan och strategi arbetats fram i samarbete mellan 
Miljö- och byggförvaltningen, Njudung Energi och Tekniska kontoret. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 127 

Handlingsplanen kan komma att förändras över tid beroende på faktorer som till exempel 
exploateringstryck och ny kunskap om deponiernas föroreningssituation. 

För innevarande år har sex stycken deponier valts ut i denna handlingsplan för utredning 
enligt MIFO Fas 2 och efterbehandlande åtgärder till en kalkylerad kostnad av 2 miljoner kr. 

Det handlar om den tidigare avfallsdeponin mellan Sjunnen och Holsby intill Emån, Vetlanda 

nyligen påträffad deponi intill Vetlandabäcken vid Vetlandas tidigare reningsverk, Nye 
avfallsdeponi väster om samhället mot Korsberga i närheten av vattenskyddsområdet till Nye 

är de högsta riskklasserna och har prioriterats i handlingsplanen. 

Deponin mellan Sjunnen och Holsby, Vetlanda gamla deponi och deponin vid gamla 
reningsverket ligger på kommunalt ägd mark. I Pauliström, Nye och Lemnhult ligger 
deponierna på privat mark. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-10 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen godkänner igångsättning av prioriterade åtgärder, utredning och 
efterbehandling av kommunala deponier. Kostnaden som beräknas till 2 000 000 kr under 
2021 finansieras genom medel avsatta för marksanering. 

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

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Kommundirektör 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/197 

gamla deponi vid speedwaybanan, Pauliströms avfallsdeponi på tomtmark intill en lekplats, en 

kommunala dricksvattentäkt samt Lemnhults avfallsdeponi mellan Lemnhult och Trollebo, där 
en bäck löper rakt igenom området. Dessa deponier är definierade som riskklass 1 och 2, vilket 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

§ 128 Ärendenr KLF 2021/177 

Utredningsuppdrag badhus 

Kommunstyrelsens beslut 
Ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda behov och kostnader för olika funktioner i ett eller 
flera badhus i kommunen. Utredningen finansieras genom ianspråktagande av 
investeringsmedel för badhusen. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har i PM presenterat behov av åtgärder och uppskattade kostnader 
avseende badhusen i Vetlanda och Myresjö. Kultur och fritidsnämnden som ansvarar för den 
löpande verksamheten har diskuterat badhusfrågan. Både tekniska nämnden och kultur och 
fritidsnämnden har hänvisat frågan till kommunstyrelsen utifrån att den berör flera 
förvaltningar och att vägvalen starkt påverkar kommunens ekonomi, inte minst 
investeringsbudgeten. 

Badhusfrågan innehåller flera vägval. Nybyggnation eller renovering av ett eller båda de 
badhus som finns idag. Som underlag för ställningstagande behöver ett antal frågor belysas. 

- Vilken eller vilka lämpliga platser finns för nybyggnation av badhus? 
- Vilken kapacitet behövs för att fylla skolans behov av simundervisning? 
- Hur påverkas skolans kostnader av olika placeringar i centralorten och utanför 

centralorten? 
- Hur stort är behovet av rehab bassäng? 
- Hur beaktas behoven hos funktionshindrade? 
- Hur påverkar utformningen föreningslivets behov? Till exempel 

Hvetlanda Sportdykarklubb, Hvetlanda Simsällskap, och pensionärsorganisationer. 
- Påverkar Räddningstjänstens möjlighet till träning och övning utformningen? 
- Tillgången till bad och simhall är viktigt ur attraktivitetssynpunkt. Vilka extra kostnader 

medför spa, rutschkana och eventuella andra attraktivitetsskapande delar? 
- Hur påverkas driftskostnader av nybyggnation kontra renovering? 
- Hur påverkas driftskostnaderna av att koncentrera verksamheten till en anläggning? 
- Kan behovet av simundervisning uppfyllas genom köp av tider i andra kommuners 

badhus och hur påverkas då transportkostnaderna? 
- Vilken påverkan har placering och eventuella köp av tider på miljön avseende till 

exempel elevtransporter och privata resor? 

Utredningen presenteras i möjligaste mån som drifts och investeringskostnad för 
nollalternativ med renovering av befintliga anläggningar samt grundalternativ med 
tillkommande kostnad för ytterligare funktioner. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-17 
PM Badhusen rev 210429 
Tekniska nämnden § 47/21 
Kultur- och fritidsnämnden § 48/21 

Arbetsutskottets förslag 
Ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda behov och kostnader för olika funktioner i ett eller 
flera badhus i kommunen. Utredningen finansieras genom ianspråktagande av 
investeringsmedel för badhusen. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C), Andreas Elamsson (C), Jan 

Anders Bengtsson (M) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Johansson (VF), Hans Svensson (KD), Lennart Lööw (S), Carina Bardh (M), Nils-Erik Olofsson (S), 
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§ 129 

och med 2021-09-15 

Kommunstyrelsens beslut 
Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar ska från och med 2021-09-15 ske av 
ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i förening med 
någon av ekonomihandläggarna Frida Peterson, Annelie Peterson, Elizabet Gustafsson, 
Helena Sundell, Emma Gunnarsson eller Simon Jonsson. 

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

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

rätt att beslutsattestera löneutbetalningar. 

Ärendebeskrivning 
Från 1 december 2021 flyttas ekonomiadministrativa uppgifter från Vetlanda kommuns 
ekonomikontor till det höglandsgemensamma Ekonomiservicekontoret under 
Höglandsförbundet. Därför behöver en komplettering av vilka vilka personer som ska ha 
tillgång till kommunens bank- och plusgirokonton genomföras. Som tidigare gäller att 
transaktioner genomförs av två personer i förening. 

Samtidigt har redaktionella förändringar skett av vilka som har rätt att utkvittera 
posthandlingar ställda till Vetlanda kommun med tillhörande nämnder och förvaltningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-16 

Arbetsutskottets förslag 
Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar ska från och med 2021-09-15 ske av 
ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i förening med 
någon av ekonomihandläggarna Frida Peterson, Annelie Peterson, Elizabet Gustafsson, 
Helena Sundell, Emma Gunnarsson eller Simon Jonsson. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2020/319 

Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden från 

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carlemar som ersättare, äger 
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§ 129 

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

rätt att beslutsattestera löneutbetalningar. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kontaktcenter 
Löneavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2020/319 

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carlemar som ersättare, äger 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

§ 130 Ärendenr KLF 2021/187 

Riktlinje gällande agerande vid IT-säkerhetslarm 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
För att effektivt och systematiskt kunna agera på identifierade hot krävs en 
riktlinje som tydliggör befogenheter och avgränsningar för HIT att hantera 
IT-säkerhetsincidenter på ett sätt som säkerställer en fortsatt robust och säker 
drift. 

Beslutsunderlag 
Höglandsförbundet § 23/21 
Riktlinje gällande agerande vid IT-säkerhetslarm 

Arbetsutskottets förslag 
Informationen noteras till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda.se 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 131 

Ny riktlinje för distansarbete 

Kommunstyrelsens beslut 
Den nya riktlinjen för distansarbete från och med 2021-10-01 fastställs med nedanstående 
ändring. 

ändras till ”Förvaltningschef efter samråd med HR-chef beslutar om möjligheten till 
distansarbete” under rubriken Regelbundet distansarbete. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har sedan 2014 en riktlinje för distansarbete. Den rådande pandemin men 
också förändringar på arbetsmarknaden har aktualiserat en revidering av riktlinjen för 
distansarbete. Detta arbete har skett först genom ett arbete mellan kommunerna i länet för 
att sedan anpassas till förutsättningarna för medarbetarna i Vetlanda kommun, där grunden 
har varit att skapa en modern riktlinje som både har medborgaren i fokus samt bidrar till att 
kommunen upplevs attraktiv som arbetsgivare. Den nya riktlinjen visar på två vägar vid 
distansarbete, både oregelbundet och regelbundet. Vid regelbundet distansarbete ska en 
separat överenskommelse tecknas som är uppsägningsbar för båda parter. Här lyfts också 
fram vikten av en god arbetsmiljö även på distansarbetsplatsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
Riktlinje för distansarbete 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen fastställer den nya riktlinjen för distansarbete från och med 2021-10-01 

Yrkanden 
Hans Svensson (KD) yrkar att meningen ”Förvaltningschef i samråd med HR-chef beslutar om 
möjligheten till distansarbete” ändras till ”Förvaltningschef efter samråd med HR-chef 
beslutar om möjligheten till distansarbete” under rubriken Regelbundet distansarbete. 

Carina bardh (M), Jan Johansson (VF), Mikael Loberg (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Tommy Glans 
(VF), Lennart lööw (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag och Hans Svenssons (KD) förslag till 
ändring. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/214 

Meningen ”Förvaltningschef i samråd med HR-chef beslutar om möjligheten till distansarbete” 
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§ 132 

Revidering av grafisk profil Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Den reviderade grafiska profilen för Vetlanda kommun antas. 

Ärendebeskrivning 
Den grafiska profilen skapar igenkänning för Vetlanda kommuns hela verksamhet och har en 
betydelsefull funktion för uppfattningen av varumärket Vetlanda kommun. Profilen tydliggör 
Vetlanda kommun som avsändare och hjälper till att skapa en gemensam och sammanhållen 
bild av kommunen, och är ett viktigt verktyg för kommunikatören. Var tredje till fjärde år 
revideras profilen för att vara i fas med verksamhetens och omvärldens förändringar. Fokus 
för denna revidering ligger, förutom uppdatering av grafiska element och värdegrund, på att 
förtydliga förfarande kring särprofilering och skyltning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-15 
Grafisk profil Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar den reviderade grafiska profilen för Vetlanda kommun. 

Yrkanden 
Monica Samuelsson (KD) och Daniel Berner (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/195 
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§ 133 

Revidering av Vetlanda kommuns riktlinjer för medverkan i 
sociala medier 

Kommunstyrelsens beslut 
Reviderad riktlinje för kommunens medverkan i sociala medier antas. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommuns riktlinjer för medverkan i sociala medier kompletteras utifrån det så 
kallade Schrems II-målet och upphävande av Pricacy Shield-avtalet mellan EU och USA. 

Privacy Shield-avtalet ger inte ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till 

personuppgifter i sociala medier. Undantaget är personuppgifter för konstnärligt och litterärt 
skapande inom kärnverksamhet för kultur och fritid. Övriga verksamhetsområden behöver 
göra en bedömning och ha en motivering till om en publicering kan falla inom ramen för 
konstnärligt eller litterärt skapande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Vetlanda kommuns riktlinjer för medverkan i sociala medier 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar reviderad riktlinje för kommunens medverkan i sociala medier. 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/207 

USA. Schrems II-domen innebär i korthet att det inte längre är lagligt enligt GDPR att publicera 
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§ 134 

Befolkningsprognos för Vetlanda kommun år 2021 - 2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av 

- Målprognosen om att det finns 30 000 invånare år 2030. 
-

27 788 år 2024, vilket innebär en befolkningsökning med 286 personer. 

Ärendebeskrivning 
Ett av kommunfullmäktiges mål under mandatperioden är följande: 30 000 invånare år 2030. 
Vetlanda kommun ska skapa attraktiva boenden med en utbyggd infrastruktur i hela 
kommunen. Det finns en utmaning i att kunna klara detta befolkningsmål och därför har en 

Skulle detta kommunfullmäktigemål kunna uppfyllas så skulle det bland annat innebära att 
åldersgruppen 19 – 64 år ökar med 1 328 personer från 14 654 till 15 982 till år 2030. Detta 
skulle då även kunna påverka försörjningskvoten mycket mer positivt i jämförelse med 
nuläget. 

En kommun- och en delområdesprognos har nu även tagits fram som innebär att 
befolkningsmängden kommer att öka något fram till år 2030. Prognosen bygger på att vi 
kommer få ett positivt flyttningsnetto med 100 personer om året. Prognosen utgår alltså från 
att det kommer flytta in 100 fler personer till kommunen jämfört med antalet som flyttar från 
kommunen. 

Prognosen bygger på den faktiska folkmängden 2020-12-31, antaganden om fruktsamhet och 

utflyttning) kommer att vara positivt med 100 personer om året fram till år 2030. Ett 
antagande har alltså gjorts att trenden som vi nu har haft under 2020 och i början av år 2021 
fortsätter med att fler väljer att flytta in till kommunen jämfört med antalet som väljer att 
flytta från kommunen. 

Årets framtagna prognos för perioden 2021 - 2024 innebär följande: 

- Folkmängden ökar med 286 personer från 27 502 till 27 888. 
- Antalet barn i åldern 0 - 5 år minskar med 57 barn. 
- Antalet barn i grundskoleåldern, 6 – 15 år ökar med 192. 
- Åldersgruppen 16 – 18 år, ökar med 48 personer. 
- Invånarantalet i förvärvsarbetande åldrar, 19 – 64 år, ökar med 43. 
- Antalet yngre pensionärer, 65 – 79 år, minskar 106 personer. 
- De äldre pensionärerna, 80 år och äldre, ökar i antal med 166 personer. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2020/221 

Framtaget prognosförslag som innebär att folkmängden kommer att öka från 27 502 till 

särskild målprognos tagits fram för att visa på vad som krävs för att målet ska kunna uppfyllas. 

dödsrisker utifrån historisk statistik samt ett antagande om att ett flyttnetto (inflyttning minus 
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§ 134 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-05 
Befolkningsprognos 2021 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen har tagit del av 

- Målprognosen om att det finns 30 000 invånare år 2030. 
-

27 788 år 2024, vilket innebär en befolkningsökning med 286 personer. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2020/221 

Framtaget prognosförslag som innebär att folkmängden kommer att öka från 27 502 till 
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§ 135 

Återremiss val av kommunalråd utifrån ny majoritetsbildning 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapportera till kommunfullmäktige att återremiss avseende val av kommunalråd utifrån ny 
majoritetsbildning KF § 48 2021-02-24 är inaktuell. 

Ärendebeskrivning 
Besluten vid kommunfullmäktigemötet 2021-01-04 överklagades i sin helhet med hänvisning 
till att det digitala mötet inte uppfyllde lagens krav. 2021-02-24 behandlade 
kommunfullmäktige nästan alla beslut på nytt för att någon osäkerhet inte skulle råda under 
överklagandeperioden. Val av kommunalråd utifrån ny majoritetsbildning beslutades dock 
inte utan återremitterades till kommunstyrelsen. Förvaltningsrätten har nu meddelat att 
överklagandet avslås och beslut fattade 2021-01-04 gäller. Eftersom det finns ett giltigt beslut 
om val av kommunalråd utifrån ny majoritetsbildning blir återremissen i samma ärende 
inaktuell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-24 

Arbetsutskottets förslag 
Rapportera till kommunfullmäktige att återremiss avseende val av kommunalråd utifrån ny 
majoritetsbildning KF § 48 2021-02-24 är inaktuell. 

Beslutet skickas till 
Meddelande till kommunfullmäktige 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2018/339 

23



 

   

   

  
    

 
      

        
 

  

          
  

   
  

   

§ 136 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut föreligger i bilaga. 

Yttrande om avgränsningssamråd för miljöbedömning Regional transportplan 
2022–2033 
KLF 2021/188 

Yttrande om remiss SOU 2021:26 – Använd det som fungerar 
KLF 2021/234 

Boverkets miljömålsenkät 2021 
KLF 2021/235 

Beslutet skickas till 
Hållbarhetsstrateg 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

24



 

   

    

  
     

 
      

    

§ 137 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-24, 2021-06-07. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 
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§ 138 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Tertialrapport Höglandsförbundet 2021 
Höglandsförbundet 
KLF 2021/185 

Tillstånd till byte av takmaterial på bårhus vid Näshults kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings 
län, Växjö stift 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/198 

Avtal om samarbete för operativt samarbete inkl övergripande ledning för kommunal 
räddningstjänst 
Höglandets räddningstjänstförbund 
KLF 2021/200 

Beslut om förordnande som vigselförrättare i Vetlanda kommun 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2021/153 

Beslut om tillsyn över Höglandets överförmyndarnämnd 
Länsstyrelsens Östergötland 
KLF 2021/211 

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2021-06-03 
Region Jönköpings län 
KLF 2021/225 

Revisionsrapport Granskning av fastighetsunderhåll 
Kommunrevisionen 
KLF 2021/227 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/24 
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§ 139 

Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Daniel Berner (C) utses till ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
t.o.m. 2022-12-31. 

Daniel Berner (C) utses till ledamot i strategisk styrgrupp för planering. 

Daniel Berner (C) utses till ledamot i budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Daniel Berner (C) föreslås som ny ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Dan Ljungström (C). 

Yrkanden 
Andreas Elamsson (C) föreslår att 
Daniel Berner (C) utses till ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
t.o.m. 2022-12-31. 

Daniel Berner (C) utses till ledamot i strategisk styrgrupp för planering. 

Daniel Berner (C) utses till ledamot i budgetberedningen. 

Beslutet skickas till 
Elected 
Daniel Berner 

Ajournering 15.39 – 15.55 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2020/342 
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§ 140 

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning godkänns. 

Handikapplan för Vetlanda kommun som antogs 2001-12-19, § 54, upphävs. 

Ärendebeskrivning 
Policyn anger inriktningen för kommunens förhållningssätt för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna känna en delaktighet i samhället och anger övergripande hur 
kommunen ska planera och arbeta med frågorna. 

Policyn tydliggör kommunledningens viljeinriktning och engagemang i frågor som berör 
personer med funktionsnedsättning. Den syftar också till att förstärka profilen av Vetlanda 
som en attraktiv kommun där människor och företag växer och är en plats dit människor och 
företag söker sig, utvecklas, trivs och stannar. 

Kommunfullmäktige antog 2001-12-19 § 154 en handikapplan för Vetlanda kommun. Det är 
en plan för alla nämnder och förvaltningar. Planen från 2001 redovisar kommunens allmänna 
policy i handikappfrågor och har varit en utgångspunkt för en kontinuerlig process som skall 
leda till bättre villkor för personer med funktionsnedsättning i Vetlanda kommun. Policyn för 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning ersätter planen från 2001. 

Policyn är ett aktiverande dokument som beskriver den politiska strategin för 
funktionshinderpolitiken i Vetlanda kommun. Policyn gäller i alla kommunens verksamheter 
och bolag. Policyn ska användas i arbetet med att förbättra och utveckla tillgänglighet och 
delaktighet i kommunen för ökad trygghet, delaktighet och självständighet. 

De övergripande målen i policyn pekar på vad ska uppnås för att öka tillgängligheten och 

uppnå de övergripande målen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-09 
Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

Arbetsutskottets förslag 
Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning godkänns. 

Handikapplan för Vetlanda kommun som antogs 2001-12-19, § 54, upphävs. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/224 

delaktigheten i Vetlanda. Delmålen är exempel på prioriterade områden att arbeta med för att 
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Yrkanden 
Anders Bengtsson (M), Carina Bardh (M), Nils-Erik Olofsson (S) och Monica Samuelsson (KD) 
tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

§ 141 Ärendenr KLF 2021/147 

Översyn av valdistriktsindelningen inför valen 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna yttrande till länsstyrelsen med förslaget att lämna 
valdistriktsindelningen oförändrad i valet 2022. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har att besluta om valdistriktsindelning. Antalet röstberättigade skall om det 
inte finns särskilda skäl vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Innan länsstyrelsen fattar 
beslut skall man låta kommunen yttra sig. 
Vetlanda kommun har två distrikt med under 1000 invånare, Nye-Skirö-Näshult-Stenberga 
med 982 röstberättigade och Ökna-Karlstorp med 912 röstberättigade per 2021-03-01. 
Förändringar i valdistriktsindelningen gjordes inför valet 2018. Eftersom det i båda de 
områden som har under 1000 endast är några som fattas för att nå upp i 1000 röstberättigade 
anser Vetlanda kommun att någon ändring inte behöver göras inför 2022, utvecklingen får 
bevakas inför kommande val. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-01 
Skrivelse från länsstyrelsen2021-05-04 
Valnämnden § 1/21 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna yttrande till länsstyrelsen med förslaget att lämna 
valdistriktsindelningen oförändrad i valet 2022. 

Yrkanden 
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 142 

Revidering av Förbundsordning - Höglandets 
Ekonomiservicekontor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer den reviderade förbundsordningen för Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning 

har tidigare beslutat att samordna vissa ekonomiadministrativa processer i ett gemensamt 
ekonomiservicekontor. Detta placeras organisatoriskt i det gemensamma Höglandsförbundet 
med geografisk placering i Nässjö. 

För att inrymma denna verksamhet behöver justering genomföras av Höglandsförbundets 
förbundsordning. Dessutom har även viss justering skett inom uppdraget kring kompetens 
jämfört med tidigare skrivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-17 
Höglandsförbundet § 21/21 
Förbundsordning för Höglandsförbundet 2021-05-11 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige fastställer den reviderade förbundsordningen för Höglandsförbundet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/186 

Kommunfullmäktige i de fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda 
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§ 143 

Begäran om utökad borgen - Höglandets 
räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Höglandets räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
22 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Motsvarande beslut avses fattas av Nässjö kommun då medlemskommunerna solidariskt 
borgar för förbundets lån. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Räddningstjänstförbund har inkommit med skrivelse till Vetlanda kommun där 
man begär ett utökat borgensutrymme. Borgensutrymmet föreslås öka från dagens beviljade 
10 miljoner kronor till 22 miljoner kronor. Bakgrunden till begäran är att de investeringar som 
är planerade inom de närmaste åren i förbundet behöver finansieras genom en utökad 
upplåning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-12 
Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund § 16/21 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Höglandets räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
22 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Motsvarande beslut avses fattas av Nässjö kommun då medlemskommunerna solidariskt 
borgar för förbundets lån. 

Yrkanden 
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/199 
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§ 144 

Svar på motion om nedmontering och försämring av service i 
Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Den 12 februari 2021 lämnade Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), 
Maria Forsberg-Brihall (VF), Roger Eriksson (VF), Malin Brihall (VF), Tommy Glans (VF) och 
Monica Högberg (VF) in en motion om ”att kommunen omgående och mera kraftfullt, snarast 
visar mod och vilja att agera till förmån för våra kommunmedborgares bästa och sätta stopp 
för fortsatta nedmonteringar av närservice. De verksamheter som för nuvarande diskuteras 
inom regionen är nedläggning av såväl barn- och ungdomsmottagning som Vetlanda bårhus. 
Därför krävs kraftfulla ageranden från ansvariga kommunpolitikers sida innan vi annars 
återigen kan nödgas acceptera färdiga verkställandebeslut till följd av olyckliga eftergifter. 

En fortlöpande redovisning och återrapportering skall ske med information över vidtagna 
åtgärder som ligger i linje med motionens intentioner.” 

Den 29 mars 2021 remitterade arbetsutskottet motionen till kommunkansliet för beredning. 
Yttrande har kommit in och av yttrandet framgår följande: 

Vetlanda kommun för en aktiv dialog med region och myndigheter både när det gäller 
satsningar och i samband med förändringar som påverkar Vetlanda negativt. Regionen 
etablerar tillsammans med kommunen hälsocenter och det finns en aktiv dialog med region 
och trafikverk gällande investeringar i väg och järnväg. RV 47 Öster om Vetlanda och förbi 
Holsby invigdes 2015. När Skatteverket planerade flytt protesterade kommunen och 
Skatteverket blev kvar. Försäkringskassan finns etablerad i kommunen. Kommunen 
protesterade både när lantmäteriet och Skogsstyrelsen aviserade flyttplaner utan att vinna 
gehör. Dialog om förändringar gällande ungdomsmottagningen finns mellan regionen och 
kommunerna i länet för att skapa en enhetlig service. Bårhusfrågan har behandlats i annan 
motion i närtid. 

Kommunen för dialog när det är aktuellt men kan bara besluta om de verksamheter som vi 
ansvarar för. Medborgarnas förväntningar på kommunens tjänster förändras över tid och vi 
strävar efter att utveckla och effektivisera. En lösning är att samverka med andra när det ger 
bättre förutsättningar. Det innebär ibland lokalisering i Vetlanda och ibland i andra 
kommuner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
Motion 2021-02-12 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/46 
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Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Arbetsutskottets förslag 
Motionen anses besvarad 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), Tommy Glans (VF) och Lola 
Frödeberg yrkar bifall till motionen. 

Daniel Berner (C), Monika Samuelsson (KD), Henrik Tvarnö (S), Nils-Erik Olofsson (S), Lennart 
Lööw (S) och Hans Svensson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Jan Johanssons (VF) förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 6 nej-röster för Jan Johanssons (VF) förslag 
beslutar kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X 

Nils-Erik Olofsson (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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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Tommy Glans (VF) X 

Lola Frödeberg (VF) X 

Carina Bardh (M) X 

Anders Bengtsson (M) X 

Mikael Loberg (SD) X 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

           
 

    
   

 
      

             
               

      

           

      

                
            

             
           

              
  

             
           

 

 
              

               
              

           
                 

         

            
                

           
               

             
             

          

§ 145

Svar på motion med krav på mer synlig polis i Vetlanda 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse motionen besvarad 

Protokollsanteckning 
Jan Johansson (VF) lämnar följande protokollsanteckning: 

Motionen har enligt vår mening icke beretts av kommunen på ett tillfredställande sätt 
eftersom motionssvaret i sin helhet bygger på och har författats av motparten, det vill säga 
polismyndigheten. Motionens syfte har således åsidosatts. 

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

Henrik Tvarnö (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

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. 

Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M), Lennart 
Lööw (S), Mikael Loberg och Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös 
protokollsanteckning. 

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 

skyndsamt agerande hos Polismyndigheten Region Öst kräver att antalet områdespoliser i 

plus två samt att en utryckningsenhet placeras i Vetlanda. 

I det av kommunfullmäktige antagna handlingsprogrammet för skydd och säkerhet finn 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. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/105 

in en motion daterad 2021-03-25 med förslag att kommunens politiker genom ett samfällt och 

Vetlanda utökas från nuvarande två plus två (två för Vetlanda och två för Sävsjö) till minst fyra 

36

*
*Rättning av uppenbart skrivfel: Mikael Loberg (SD)
Maria Isacsson, nämndsekr 2021-09-23 



 

             
              

             
            

 
  

  

  
   

 
               

              
       

 
           

             

  

    

      

       

 
              

            

 
 

     

      

      

      

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
Motion 2021-03-25 

Arbetsutskottets förslag 
Anse motionen besvarad 

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

Monika Samuelsson (KD), Daniel Berner (C), Nils-Erik Olofsson (S), Lennart Lööw (S) och Henrik 
Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag att motionen anses besvarad mot förslaget att 
motionen ska bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar att motionen anses besvarad. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att motionen anses besvarad 

Nej-röst för att motionen ska bifallas. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag om att motionen anses besvarad och 6 nej-röster 
för att motionen ska bifallas beslutar kommunstyrelsen att motionen anses besvarad. 

Omröstningslista 

Ledamöter Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X 

Nils-Erik Olofsson (S) X 

Lennart Lööw (S) X 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Daniel Berner (C) X 

Andreas Elamsson (C) X 

Monica Samuelsson (KD) X 

Hans Svensson (KD) X 

Jan Johansson (VF) X 

Tommy Glans (VF) X 

Lola Frödeberg (VF) X 

Carina Bardh (M) X 

Anders Bengtsson (M) X 

Mikael Loberg (SD) X 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

         
  

    
   

 
           

       

             
             

        

              
               

   

               
          

             

             
           

          
         

         

                
          

          
            

              
            

            
              
             

  

              
            
          

              

§ 146 

Svar på motion om införandet av en visselblåsarfunktion i 
Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Jessica Nilsson, Vänsterpartiet angående införandet av en 
visselblåsarfunktion i Vetlanda kommun. I motionen föreslås: 

Att en visselblåsarfunktion handlagd av en extern organisation och avsedd för både anställda 
och förtroendevalda i kommunen och i kommunens bolag, för privatanställda i av kommunen 
finansierade verksamheter och för medborgarna, utreds och införs. 

Att medel för denna visselblåsarfunktion, för att den ska kunna komma igång snarast, initialt 
tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för att senare bli en ordinarie del i 
kommunledningens budget. 

larm om allvarliga missförhållanden (visselblåsarlagen). Där föreskrivs att arbetstagare som 
utsätts för repressalier i strid med lagens bestämmelser har rätt till skadestånd. 

I oktober 2019, det vill säga efter att visselblåsarlagen införts i Sverige, antog 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ett direktiv (2019/1936) om skydd för 
personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade 
visselblåsardirektivet. Enligt direktivet ska personer som rapporterar om misstänkta 
överträdelser skyddas mot repressalier av olika slag. 

För att genomföra kraven i direktivet behöver Sverige stifta en ny lag (lagen om skydd för 

Regeringen överlämnade därför den 20 maj 2021 propositionen 2020/21:193, Genomförande 
av visselblåsardirektivet, som innehåller förslag till den nya lagen med bestämmelser om 
skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat 
information om missförhållanden och rapporterar den. Skyddet föreslås även gälla för andra 

juridiska personer som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har 
koppling till. Skyddet föreslås bestå av ansvarsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder och 
repressalier. 

I nu aktuell motion föreslås att visselblåsarfunktionen ska vara avsedd för såväl anställda som 
förtroendevalda och medborgare. Det ska då observeras att i lagförslaget omfattas inte 
förtroendevalda eller medborgare av skyddet som rapporterande person. En förtroendevald 
kan dock omfattas i de fall denne bistår en rapporterande person vid rapportering. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

Ärendenr KLF 2021/104 

I Sverige finns idag Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 

personer som rapporterar om missförhållanden) som ska ersätta nuvarande visselblåsarlagen. 

än rapporterande personer, till exempel personer som bistår den rapporterande personen och 
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Även utan den nya visselblåsarlagen finns möjlighet för kommuner att införa 
visselblåsarsystem genom den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), där det stadgas 
att myndigheter får behandla personuppgifter som rör brottslighet, men då saknas den nu 
föreslagna lagens skydd. 

Enligt proposition 2020/21:193 har redan några av landets kommuner en visselblåsarfunktion 
men majoriteten har det inte. Omfattningen av antalet rapporteringar antas där påverkas av 
antalet anställda, vilket innebär att den tidsåtgång som kommer att krävas för att hantera 

att till Linköpings kommun har det endast inkommit en handfull ärenden sedan 2016 medan 
Göteborg mottar cirka 50 ärenden per år. 

Kommuner ska utse oberoende och självständiga personer eller enheter som ska vara 
behöriga att på verksamhetsutövarens vägnar ta emot rapporter och ha kontakt med 
rapporterande personer, följa upp det som rapporteras, och lämna återkoppling om 
uppföljningen till rapporterande personer. De som utses får antingen vara anställda hos 
verksamhetsutövaren eller hos någon som har anlitats för att hantera rapporteringskanalerna 
och förfarandena för verksamhetsutövarens räkning. Enligt lagförslaget ska 
rapporteringskanalerna hos kommuner vara i funktionen senast 17 juli 2022. 

finansiering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-29 
Motion 2021-03-26 

Arbetsutskottets förslag 
Motionen anses besvarad. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

rapporterna kan komma att variera i hög grad mellan kommuner. Som jämförelse kan nämnas 

Utredning pågår avseende möjliga lösningar för inrättandet av visselblåsarfunktionen och dess 
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