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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 15.26 

Sammanträdet ajournerades kl. 14.49-15.06 

Beslutande Robin Wallén Nilsson (M) ordf. Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), 
Carina Bardh (VF), Mikael Loberg (SD), Emelie Kastrati (SD), Carina Wall (M), 
Henrik Tvarnö (S), Aneth Amundsson (S), Lennart Lööw (S), 
Hans Svensson (KD) och Daniel Berner (C). 

Tjänstgörande ersättare Willis Josefsson (L) 

Ersättare Tommy Glans (VF), Bruno Pilåsen (VF), Donald Pålsson (SD), Arne Zetterberg 
(SD), Anders Bengtsson (M), Carina Strömbäck (S), Glenh Zachrisson (S), 
Christina Moths (C), Andreas Elamsson (C) och Jessica Nilsson (V). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Anneli Jönsson § 1-6 

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

Justeringens plats och Kommunkansli 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 18-39 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Robin Wallén Nilsson 

Justeringsperson 
Jan Johansson Lennart Lööw 

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

Datum när protokollet publiceras: 

Datum när anslaget tas bort: 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://14.49-15.06
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Föredragningslista 
§ 18 Upphävande av beslut om samverkan med Statens 2021/11 

Servicecenter (SSC) 

§ 19 Markanvisning del av Brunnsgård 6:2 2022/443 

§ 20 Finansiering av fortsatt projektering och utveckling av 2022/331 
Hi:tech. 

§ 21 Ombudgetering av Landsbygdsinvesteringar från 2022/451 
2022 till 2023 – Björkö GoIK 

§ 22 Landsbygdsinvesteringar 2023/-bidrag 2023 2022/350 

§ 23 Detaljbudget 2023 för kommunstyrelsen 2022/171 

§ 24 Utvärdering av trygghetsvandring 2023/6 

§ 25 Tillgänglighetsguide för Vetlanda kommun 2022/401 

§ 26 Redovisning av delegationsbeslut 2023/12 

§ 27 Val av ledamöter till kommunala rådet för 2022/436 
funktionshindrade 2023-2026 

§ 28 Val av ledamöter till kommunala pensionärsrådet 2022/437 
2023-2026 

§ 29 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§ 30 Meddelanden 

§ 31 Fråga från Daniel Berner (C) 2023/42 

§ 32 Justering av investeringsbudgeten 2023 2023/19 

§ 33 Uppdatering av kommunstyrelsens reglemente 2020/149 

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

§ 35 Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd samt 2023/22 
försäljning i detaljhandel 

§ 36 Inrättande av ungdomsråd (junior-kommunfullmäktige) 2021/194 

§ 37 Svar på motion om att inrätta fixartjänst i Vetlanda 2019/323 
kommun 

§ 38 Svar på motion om stöd till lokalhållande föreningar 2022/41 
som drabbats extra hårt av coronapandemin samt 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

därtill kraftigt höjda energikostnader 

§ 39 Svar på motion om att garantera elever på vård- och 2022/96 
omsorgsprogrammet fast anställning 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 18 

Upphävande av beslut om samverkan med Statens 
Servicecenter (SSC) 

Kommunstyrelsens beslut 
Upphäva kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 61 – viljeinriktning att tillsammans med SSC 
arbeta för en samlokalisering. 

Reservationer 
Henrik Tvarnö (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag att takten i 
samverkansarbetet ökas för att säkerställa en långsiktig närvaro av statlig service för 
invånarnas och företagens bästa. 

Aneth Amundsson (S), Lennart Lööw (S), Willis Josefsson (L), Hans Svensson (KD) och 
Daniel Berner (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Henrik Tvarnös förslag. 

Ärendebeskrivning 
SSC kontaktade Vetlanda kommun i oktober 2020 med en fråga om framtida lokalsamverkan 
mellan SSC och Vetlanda kommuns kontaktcenter. 

Samverkan skulle innebära statlig och kommunal verksamhet i samma lokal. Huvudsyftet var 

och kommun i samma lokal och vid samma tillfälle. Genom detta skulle medborgarnas och 
företagens myndighetskontakter förenklas och effektiviseras. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2021 om viljeinriktning kring samlokalisering med 
Statens Servicecenter under våren 2022. Statens Servicecenter har tagit motsvarande beslut. 

Kommunikationschef och regionchef SSC har haft regelbundna avstämningar sedan 
inriktningsbesluten togs. SSC har haft många lokalprojekt på gång och inte haft resurser att 
starta upp Vetlandaprojektet. Den 13 januari 2023 aviserade SSC att de har resurser och vill 
starta upp Vetlandaprojektet i maj 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-16 
Samverkan med SSC KS 2021-04-14 § 61 

Arbetsutskottets förslag 
Upphäva kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 61 – viljeinriktning att tillsammans med SSC 
arbeta för en samlokalisering. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2021/11 

att medborgare och företagare skulle få en ökad möjlighet att få samlad service från både stat 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

§ 18 Ärendenr KLF 2021/11 

Yrkanden 
Mikael Loberg (SD) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Henrik Tvarnö (S) yrkar i första hand på återremiss av ärendet och i andra hand att takten i 
samverkansarbetet ökas för att säkerställa en långsiktig närvaro av statlig service för 
invånarnas och företagens bästa. 

Daniel Berner (C), Lennart Lööw (S), Willis Josefsson (L), Hans Svensson (KD) och 
Aneth Amundsson (S) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Han 
finner att ärendet att ska avgöras idag. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande proportionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 
Ja-röst för att ärendet avgörs idag. 
Nej-röst för att ärendet återremitteras. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja Nej Avstår 

(M) 
(VF) 
(VF) 
(VF) 
(SD) 
(SD) 
(M) 
(S) 
(S) 
(S) 
(L) 
(KD) 
(C) 

Robin Wallén Nilsson 
Jan Johansson 
Lars Brihall 
Carina Bardh 
Mikael Loberg 
Emelie Kastrati 
Carina Wall 
Henrik Tvarnö 
Aneth Amundsson 
Lennart Lööw 
Willis Josefsson 
Hans Svensson 
Daniel Berner 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

§ 18 Ärendenr KLF 2021/11 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och Henrik Tvarnös 
förslag. Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden föreslår följande proportionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 
Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Henrik Tvarnös förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottet förlag att 
upphäva kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 61 – viljeinriktning att tillsammans med SSC 
arbeta för en samlokalisering. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja Nej Avstår 

(M) 
(VF) 
(VF) 
(VF) 
(SD) 
(SD) 
(M) 
(S) 
(S) 
(S) 
(L) 
(KD) 
(C) 

Robin Wallén Nilsson 
Jan Johansson 
Lars Brihall 
Carina Bardh 
Mikael Loberg 
Emelie Kastrati 
Carina Wall 
Henrik Tvarnö 
Aneth Amundsson 
Lennart Lööw 
Willis Josefsson 
Hans Svensson 
Daniel Berner 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Beslutet skickas till 
Kontaktcenter 
Statens Servicecenter 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 19 

Markanvisning del av Brunnsgård 6:2 

Kommunstyrelsens beslut 

fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2 till Minlokal Sverige AB för möjligheten att exploatera 
och uppföra verksamhetslokaler.  

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

Företaget Minlokal Sverige AB har kontaktat kommunen för att undersöka möjligheten att 
kunna uppföra verksamhetslokaler med äganderätt inom del av Brunnsgårds industriområde. 
Bolaget önskar därför ett markanvisningsavtal, inom föreslaget område, där man fram till 
2023-12-31 djupare kan undersöka möjligheten att exploatera och bebygga området med 
målet att därefter köpa marken och genomföra projektet. 

Avtal om köp och exploatering sker först i nästa steg och beslutas i särskild ordning. 
Köpeskillingen är i markanvisningsavtalet fastslaget till 225 kr per kvadratmeter i grundberett 
skick. 

Beslutsunderlag 
Avtal 2022-12-14 
Karta 

Arbetsutskottets förslag 

fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2 till Minlokal Sverige AB för möjligheten att exploatera 
och uppföra verksamhetslokaler.  

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2022/443 

Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun anvisar ett område om c:a 4600 m² på del av 

Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun anvisar ett område om c:a 4600 m² på del av 
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~ Vetlanda 

§ 20 

Finansiering av fortsatt projektering och utveckling av Hi:tech. 

Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja Hi:tech Småland AB 1 000 tkr för fortsatt projektering 2023. Finansieras genom 
investeringsbudget för Teknikens hus/Hi:tech. 

Godkänna att Hi:tech Småland AB fakturerar upparbetade kostnader som del av projektering 
av Hi:tech, 1 004 tkr. Finansieras genom kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2022. 

Besluta om tilläggsbudget för barn och utbildningsnämnden för 2023, 700 tkr med hänvisning 
till fortsatt satsning på YH utbildningar inom teknikområdet. Tilläggsbudgeten finansieras 
genom utvecklingsreserven 2023. 

teknik för unga konceptet. Tilläggsbudgeten finansieras genom utvecklingsreserven 2023. 

Reservationer 

beslutet ändras till ”Bevilja Hi:tech Småland AB 1 000 tkr för fortsatt arbete 2023. Finansieras 
genom kommunstyrelsens utvecklingsreserv under 2023.” 

Aneth Amundsson (S), Lennart Lööw (S), Willis Josefsson (L), Hans Svensson (KD) och 
Daniel Berner (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Henrik Tvarnös förslag. 

Ärendebeskrivning 
Nju:tek/Hi:techs styrelse har genom Niclas Lindqvist presenterat läget i det fortsatt 
utvecklingsarbetet. För att komma vidare behövs medfinansiering från Vetlanda kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-18 

Arbetsutskottets förslag 
Bevilja Hi:tech Småland AB 1 000 tkr för fortsatt projektering 2023. Finansieras genom 
investeringsbudget för Teknikens hus/Hi:tech. 

Godkänna att Hi:tech Småland AB fakturerar upparbetade kostnader som del av projektering 
av Hi:tech, 1 004 tkr. Finansieras genom kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2022. 

Besluta om tilläggsbudget för barn och utbildningsnämnden för 2023, 700 tkr med hänvisning 
till fortsatt satsning på YH utbildningar inom teknikområdet. Tilläggsbudgeten finansieras 
genom utvecklingsreserven 2023. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2022/331 

Besluta om tilläggsbudget för barn och utbildningsnämnden för 2023, 140 tkr för utveckling av 

Henrik Tvarnö (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag att första stycket i 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

§ 20 Ärendenr KLF 2022/331 

Besluta om tilläggsbudget för barn och utbildningsnämnden för 2023, 140 tkr för utveckling av 
teknik för unga konceptet. Tilläggsbudgeten finansieras genom utvecklingsreserven 2023. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att första stycket i beslutet ändras till ”Bevilja Hi:tech Småland AB 
1 000 tkr för fortsatt arbete 2023. Finansieras genom kommunstyrelsens utvecklingsreserv 
under 2023.” 

Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Mikael Loberg (SD) och Carina Bardh (VF) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 

Willis Josefsson (L), Daniel Berner (C), Hans Svensson (KD), Lennart Lööw (S) och 
Aneth Amundsson (S) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Henrik Tvarnös förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 
Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Henrik Tvarnös förslag. 

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

Omröstningslista 
Ledamöter Ja Nej Avstår 

(M) Robin Wallén Nilsson X 
(VF) Jan Johansson X 
(VF) Lars Brihall X 
(VF) Carina Bardh X 
(SD) Mikael Loberg X 
(SD) Emelie Kastrati X 
(M) Carina Wall X 
(S) Henrik Tvarnö X 
(S) Aneth Amundsson X 
(S) Lennart Lööw X 
(L) Willis Josefsson X 
(KD) Hans Svensson X 
(C) Daniel Berner X 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 20 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Barn- och utbildningsnämnden 
Hi:tech Småland AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2022/331 
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~ Vetlanda 

§ 21 

Ombudgetering av Landsbygdsinvesteringar från 2022 till 2023 
– Björkö GoIK 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skjuta fram den utbetalning av landsbygdsinvesteringar som 
Björkö GoIK beviljades för landsbygdsinvesteringar 2022 för att investera i en aktivitetspark, 

av investeringar. 
En förutsättning för utbetalning är att genomförande sker under 2023, i annat fall upphävs 
beslutet om utbetalning. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har avsatt 500 000 kronor för landsbygdsinvesteringar 2022. Björkö GoIK 
beviljades 150 000 kr till en aktivitetspark men har ännu inte påbörjat investeringen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-09 
Ansökan 2022-12-19 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att skjuta fram den utbetalning av landsbygdsinvesteringar som 
Björkö GoIK beviljades för landsbygdsinvesteringar 2022 för att investera i en aktivitetspark, 

av investeringar. 
En förutsättning för utbetalning är att genomförande sker under 2023, i annat fall upphävs 
beslutet om utbetalning. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Landsbygdsutvecklare 
Björkö GoIK 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2022/451 

till 2023. Beslutet medför att posten behöver hanteras i kommande beslut gällande ombudget 

till 2023. Beslutet medför att posten behöver hanteras i kommande beslut gällande ombudget 
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~ Vetlanda 

§ 22 

Landsbygdsinvesteringar 2023/-bidrag 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra de satsningar som tidigare beslutats om vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-07 genom att använda det i budgeten beslutade 
Landsbygdsbidraget. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har sedan några år haft ett investeringsanslag uppgående till 500 tkr som 
har använts för att genomföra riktade landsbygdsinvesteringar. Inför 2023 har ett antal 
satsningar nu genom lottad turordning planerats och beslutats inom Ökna-Karlstorps och 
Korsberga kommundelsområden. 

överförts från investeringsbudgeten till driftbudgeten. Konsekvensen är därför att ett beslut 
om överföring av de planerade projekten i samma riktning behöver tas. 

Vad gäller användningen och inriktningen på de beslutade projekten sker ingen förändring. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-15 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra de satsningar som tidigare beslutats om vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-07 genom att använda det i budgeten beslutade 
Landsbygdsbidraget. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2022/350 

Utifrån förändrade budgetförutsättningar i budgetbeslutet inför 2023 har de anslagna medlen 
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~ Vetlanda 

§ 23 

Detaljbudget 2023 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Detaljbudget 2023 för kommunstyrelsen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade om budgetramar för 2023-2025 i december 2021. Hela 
detaljbudgeten delges kommunfullmäktige i februari. Detta ärende avser beslut om 
detaljbudget för kommunstyrelsen nämnd och verksamhet. 

Kommundirektör Magnus Färjhage redovisar förslag till detaljbudget 2023 för 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Detaljbudget 2023 för kommunstyrelsen 
Jämförelse detaljbudget december – februari 2023 
Detaljbudget 2023 prioriteringar kommunledningsförvaltningen 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att kommunstyrelsens godkänner upprättat förslag till 
detaljbudget för 2023. 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att de 1,750 miljoner som ligger under ökade IT kostnader 

fullmäktige. 

Ytterligare 80 höjning bidrag nyföretagarcentrum, totalt 250. 
Ytterligare 1000 livsmedelskostnader, totalt 3000. 
Ytterligare 350 destinationsutvecklare, totalt 700. 
Samt 320 bidrag till finansiering av fixartjänst. 

Daniel Berner (C), Willis Josefsson (L), Lennart Lööw (S) och Hans Svensson (KD) tillstyrker 
Henrik Tvarnös förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Jan Johanssons förslag och Henrik Tvarnös förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan Johanssons förslag att detaljbudget 2023 för 
kommunstyrelsen godkänns. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2022/171 

omfördelas enligt nedan, då de redan är finansierade i oppositionens förslag till budgetramar i 
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~ Vetlanda 

§ 23 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunfullmäktige för meddelande 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2022/171 
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~ Vetlanda 

§ 24 

Utvärdering av trygghetsvandring 

Kommunstyrelsens beslut 
Verksamheten med trygghetsvandringar förlängs inte i sin nuvarande form. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2022 om medel ur utvecklingsreserven till 
trygghetsskapande åtgärder, bland annat 300 tkr till kultur- och fritidsnämnden för att ordna 
trygghetsvandringar. Insatsen har utvärderats och de föreningar som deltagit har fått lämna 

eventuell förlängning av insatsen. Flera föreningar uttrycker också att behovet inte tycks vars 
så stort, eftersom de mötte förhållandevis få människor under sina vandringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-13, § 107 
Utvärdering trygghetsvandring 2022 

Arbetsutskottets förslag 
Verksamheten med trygghetsvandringar förlängs inte i sin nuvarande form. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2023/6 

synpunkter. Utvärderingen visar att få föreningar kan tänka sig at fortsätta i större skala vid en 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

§ 25 Ärendenr KLF 2022/401 

Tillgänglighetsguide för Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Bifalla framtagande av en tillgänglighetsguide. Medel för inventering tillskjuts 
funktionshinderrådet inom kommunstyrelsens ram. 

Ärendebeskrivning 
Det kommunala rådet för funktionshindrade har inkommit med begäran om resurser för att ta 
fram en tillgänglighetsguide. Inventering görs med hjälp av organisationen Funktionsrätt. 
Presentation av informationen utreds ytterligare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-09 
Skrivelse i bilaga 

Arbetsutskottets förslag 
Bifalla framtagande av en tillgänglighetsguide. Medel för inventering tillskjuts 
funktionshinderrådet inom kommunstyrelsens ram. 

Beslutet skickas till 
Kommunala funktionshinderrådet 
Utvecklingsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

§ 26 Ärendenr KLF 2023/12 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut föreligger i bilaga. 

Revidering av kommunikationsavdelningens informationshanteringsplan 
KLF 2022/446 

Rapportering till Havs- och vattenmyndigheten ÅPH 23 
KLF 2023/11 

Yttrande över Sävsjös gröna hållbarhetsprogram 
KLF 2022/400 

Beslut i enlighet med Riktlinje för delegation inom kommunstyrelsens punkt 13.3, 13.4, 14.9 
och 14.12 för Upphandlingschefen - Q3 2022 
KLF 2022/31 

Yttrande avseende Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län 
KLF 2022/346 

Beslutet skickas till 
Hållbarhetsstrateg 
Arkivarie 
Upphandlingschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 27 

Val av ledamöter till kommunala rådet för funktionshindrade 
2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

VF Bruno Pilåsen 
VF Anna Sognefur 
SD Arne Zetterberg 
M Anders Bengtsson 

Till ordförande utses Anders Bengtsson (M). 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska utse 4 ledamöter till kommunala rådet för funktionshindrade. 

Valberedningens förslag 
Valberedningens ordförande Tommy Glans (VF) redovisar valberedningens förslag till 
ledamöter till kommunala rådet för funktionshindrade 2023-2026: 

VF Bruno Pilåsen 
VF Anna Sognefur 
SD Arne Zetterberg 
M Anders Bengtsson 

Till ordförande föreslås Anders Bengtsson (M). 

Beslutet skickas till 
Troman 
Löner 
De valda 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2022/436 

Följande ledamöter utses till kommunala rådet för funktionshindrade för perioden 2023-2026: 

18



~ Vetlanda 

§ 28 

Val av ledamöter till kommunala pensionärsrådet 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande ledamöter utses till kommunala pensionärsrådet 2023-2026: 

VF Kerstin Lundqvist 
M Eva Estner 
KD Jan-Erik Josefsson 

Till ordförande utses Kerstin Lundqvist (VF). 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska utse kommunala pensionärsrådet bestående av 3 ledamöter. 

Valberedningens förslag 
Valberedningens ordförande Tommy Glans (VF) redovisar valberedningens förslag till 
ledamöter för kommunala pensionärsrådet 2023-2026: 

VF Kerstin Lundqvist 
M Eva Estner 
KD Jan-Erik Josefsson 

Till ordförande föreslås Kerstin Lundqvist (VF). 

Beslutet skickas till 
Troman 
Löner 
De valda 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2022/437 
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~ Vetlanda 

§ 29 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-16. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 
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Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om tillstånd till ingrepp i fornlämning L1974:1523, 
 Alseda socken, Vetlanda kommun 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) 
och Östanå  i Vetlanda kommun, med 3 

Beslut från vård- och omsorgsnämnden 2022-12-15 
Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och Vetlanda kommun 

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2022-12-15, med 1 
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~ Vetlanda 

-
■ ■ 

§ 30 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Gruvområde, inom fastigheter Germunderyd 
KLF 2023/25 

om förläggning av elkabel mellan Östanå 
bilagor 
KLF 2023/25 

avseende patientnämndsverksamhet 
KLF 2023/7 

bilaga. 
KLF 2023/23 

Just sign 



~ Vetlanda 

§ 31 

Fråga från Daniel Berner (C) 

Kommunstyrelsens beslut 
Frågan och svaret läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

i media om Vetlanda kommuns avsikter beträffande Kretslopp Sydost. 

Jan Johansson (VF) svarar att majoriteten har fört en diskussion om Kretslopp Sydost och 
kommer att utreda frågan om det skulle bli aktuellt. 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.49-15.06. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2023/42 

Daniel Berner (C) frågar efter en förklaring från majoriteten gällande Jan Johanssons uttalande 
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~ Vetlanda 

§ 32 

Justering av investeringsbudgeten 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige revidera investeringsbudgeten genom utökning av tekniska 
nämndens investeringsbudget med 3 400 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Av säkerhetsskäl behövde Myresjö Simhall stängas den 3 oktober 2022. Tekniska kontoret har 

Simhallen i Myresjö inklusive åtgärder för att kunna öppna simhallen i Myresjö igen beräknas 
kosta 9 500 tkr. För att kunna gå vidare behöver investeringsbudgeten utökas med 2 500 tkr. 

Det har presenterats nya krav på lägre utsläppsnivåer för kommunens bilpark. Det innebär att 

söka bidrag för att investera i laddboxar. Fordonsansvarig har föreslagit var installationer 
behöver göras för att förbereda. För att inte gå miste om bidragsmöjligheten behöver 
investeringsbudgeten utökas med 900 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige revidera investeringsbudgeten genom utökning av tekniska 
nämndens investeringsbudget med 3 400 tkr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2023/19 

tagit fram kalkyl som visar att de åtgärder som akut behöver göras på badhuset i Vetlanda och 

andelen elbilar behöver öka för att klara kraven när de träder i kraft. Det finns nu möjlighet att 
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~ Vetlanda 

§ 33 

Uppdatering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens reglemente. 

Ärendebeskrivning 
Frågor om serveringstillstånd och därmed tillhörande beslut och tillsyn ska fortsättningsvis 
ingå i miljö- och byggnämndens ansvarsområde. Det innebar att kommunstyrelsens 
reglemente behövde ses över varför nu aktuella revideringar gjorts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-28 
Förslag till reglemente 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens reglemente. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2020/149 
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~ Vetlanda 

§ 34 

Revidering av reglementet för miljö- och byggnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnämnden ska ansvara för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) samt besluta om reviderat reglemente för miljö- och 
byggnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Ansvaret för handläggning av tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker flyttas från 
kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden. Det är den huvudsakliga förändringen i 
reglementet. När det ändå är föremål för ändring rättas felaktigheter i den gemensamma 
delen där det står styrelsen även om det skall vara nämnden, t.ex. §5 ang. arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
Tjänsteskrivelse till miljö- och byggnämnden 
Förslag reglemente 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnämnden ska ansvara för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) samt besluta om reviderat reglemente för miljö- och 
byggnämnden. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2022/219 
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~ Vetlanda 

§ 35 

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd samt 
försäljning i detaljhandel 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige anta upprättat förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Ärendebeskrivning 
För att täcka kostnaderna för tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 
produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel krävs en taxa. För den tidigare tillsynen inom detaljhandeln finns en taxa från den 
21 september 2022, § 97. Bifogat finns ett nytt förslag till taxa. Taxan är baserad på tidigare 
taxa avseende serveringstillstånd och anpassad till närbelägna kommuners nya taxor. Den 
tidigare taxan för försäljning i detaljhandel ersätts därmed med denna taxa där även prövning 
och tillsyn av serveringstillstånd finns med. 

För att göra taxan transparant för företagen baseras taxan på timavgift. Timavgiften för 2023 
är 1 100 kronor. I taxan föreslås en årlig uppräkning med ett prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) och att beloppet rundas av till närmaste 25-tal kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-19 
Taxa serveringstillstånd och försäljning i detaljhandel 2023 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige anta upprättat förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2023/22 

26



 

 

 

 

 

~ Vetlanda 

§ 36 

Inrättande av ungdomsråd (junior-kommunfullmäktige) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett ungdomsråd efter samråd med ett interimt 
ungdomsråd. 

Ledamöterna i ungdomsrådet ska vara folkbokförda i Vetlanda kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott blir rådets kontakt. 

Ärendebeskrivning 
Efter en motion från Robin Wallén Nilsson om inrättande av ett juniorfullmäktige beslöt 
kommunfullmäktige i april att kultur- och fritidsnämnden skulle få uppdraget att redovisa ett 
förslag ”i motionens anda”. 

I ärendebeskrivningen som var grund för fullmäktiges beslut redovisas hur både ett 
juniorfullmäktige med politisk representation kan se ut och hur ett opolitiskt ungdomsråd kan 
fungera. Vikten av en utökad medborgardialog och ett resonemang förs kring att det är 

de funderingar som kultur- och fritidsförvaltningen sedan tidigare haft om att inrätta ett 
ungdomsråd när nya fritidsgården Vattenverket kommit igång. 

Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande förslag till utformning att föra dialog med ett 
interimt ungdomsråd kring utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige gav. 

• Rådet bör bestå av fyra representanter vardera för de tre elevråden plus Vattenverket 
(ålder ska vara från årskurs 7 och uppåt även för Vattenverket). 
Totalt 16 personer. 

• Ordförande är någon av gymnasieskolans representanter. 

• Plats för möten blir Vattenverket, vars personal administrerar verksamheten. 

• Ungdomsrådets uppgift är preliminärt att vara bollplank/samtalspartner/idégivare till 
kommunstyrelsen för frågeställningar som berör ungdomar rent allmänt och 

besluta om avgränsade projekt. 

• Kommunstyrelsen blir den styrelse som fattar beslut om ungdomsrådets uppgifter. Detta 
sker efter samråd med ett interimt råd, som består av dem som respektive 

själva vara med och bestämma hur ett ungdomsråd ska jobba. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2021/194 

enklare att organisera ett opolitiskt forum än ett politiskt. I ärendebeskrivningen nämns också 

remissinstans för alla nämnder och styrelser i specifika ärenden, när dessa bedömer att 
det behövs. Ungdomsrådet kan också ges möjlighet att ansvara för att driva och/eller 

elevråd/Vattenverket tänker sig ska ingå i ett slutligt ungdomsråd. Ungdomarna ska alltså 
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~ Vetlanda 

§ 36 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-10 
Kultur- och fritidsnämnden § 73, 2022-08-30 
Tjänsteskrivelse 2022-08-15 
Motion 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett ungdomsråd efter samråd med ett interimt 
ungdomsråd. 

Yrkanden 

kommun samt att kommunstyrelsens arbetsutskott blir rådets kontakt istället för 
kommunstyrelsen. 

Daniel Berner (C) tillstyrker Hans Svenssons förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Hans Svenssons 
ändringsförslag. Han finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Hans Svenssons 
ändringsförslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01

       Ärendenr KLF 2021/194 

Hans Svensson (KD) föreslår att ledamöterna i ungdomsrådet ska vara folkbokförda i Vetlanda 
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~ Vetlanda 

§ 37 

Svar på motion om att inrätta fixartjänst i Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Frågan om finansiering av tjänsten hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Den 9 oktober 2019 lämnade Jan Johansson (VF) in en motion om att inrätta en fixartjänst i 

Motionen remitterades till Witalabostäder, Räddningstjänsten och Vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. Vård- och omsorgsnämnden har även inhämtat yttrande från 
Kommunala pensionsrådet (KPR). 

Äldre personer, över 65 år, är överrepresenterade visar statistik av olycksfall och skador. Det 
leder till betydande kostnader för samhället både på kort och också lång sikt och orsakar 
mänskligt lidande i form av smärtor, sjukhusbesök, operation, rehabilitering etc. 

Äldreomsorgsplanen 2020 - 2030 belyser vikten av det förebyggande arbetet som en 
bidragande faktor för att klara framtidens äldreomsorg. Både det förebyggande arbetet med 
exempelvis fallolyckor är viktigt och ger vinster både för den enskilde och för kommunen och 
det förebyggande arbete när det gäller att minska upplevelsen av isolering och ensamhet. 

En fixartjänst kan vara en del av det förebyggande arbetet men det finns ingen skyldighet för 
kommunen att tillhandahålla den tjänst som efterfrågas i motionen. 

Samtliga remissvar är positiva till en fixartjänst och ser fördelarna med ett förebyggande 
arbete där detta skulle kunna vara en del. Ingen av remissinstanserna har trots det, ansett sig 
ha möjlighet att införa tjänsten som en del av sin verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-10 
Motion 
Witalabostäder AB 2020-03-04 
Vård- och omsorgsnämnden §83/20 
Höglandets Räddningstjänstförbund §14/22 
Remissvar pensionärsförbunden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2019/323 

Vetlanda kommun, med förslaget att pensionärer och personer med funktionsnedsättning bör 
beredas möjlighet att erhålla kostnadsfri fixartjänst och att syftet med en sådan tjänst framför 
allt är att förebygga fallolyckor i det egna hemmet, bryta isolering och psykisk ohälsa. Servicen 
föreslås begränsas till uppgifter inomhus och uppdragen maximeras till 60 minuter per tillfälle. 
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~ Vetlanda 

§ 37 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Frågan om finansiering av tjänsten hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2019/323 
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~ Vetlanda 

§ 38 

Svar på motion om stöd till lokalhållande föreningar som 
drabbats extra hårt av coronapandemin samt därtill kraftigt 
höjda energikostnader 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda framåtanda har i motion daterad 2022-01-31 föreslagit följande: 

Att kommunen utökar budgeten för 2022 med 1 000 tkr att användas för att stödja 
kommunens lokalhållande föreningar. 

2021 fördelades 1 000 tkr extra i föreningsbidrag för att kompensera för intäktsbortfall och 
kostnadsökningar under pandemin och ge goda förutsättningar att starta upp verksamheten 
igen. De lokalhållande föreningarna var då med i målgruppen för bidraget. 
I svaret från kultur och fritid anförs att ett eventuellt stöd borde fördelas till lokalhållande 
föreningar och föreningar med många långa resor där kostnaderna också ökat. 

Nu upplever alla att kostnaderna både för el och drivmedel ökar kraftigt tillsammans med 
inflationsökningar i hela ekonomin. I dagsläget är det oklart vilka föreningar som kan komma 
att få kompensation för ökade elkostnader genom statligt stöd. 

Stöd till föreningslivet är alltid behjärtansvärt och positivt men med hänvisning till att 
motionen avser budget 2022 anses den besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
Kultur- och fritidsnämnden § 66/22 
Tjänsteskrivelse 2022-06-10 
Föreningarnas besked om kostnadsökningar 
Motion 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2022/41 

31



~ Vetlanda 

§ 39 

Svar på motion om att garantera elever på vård- och 
omsorgsprogrammet fast anställning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till att alla som läser 
vård- och omsorgsprogrammet på Njudungsgymnasiet, har godkända betyg och är lämpliga 
erbjuds fast anställning. 

Ärendebeskrivning 
Den 15 mars 2022 lämnade Anders Bengtsson (M) in en motion om att garantera elever på 
vård- och omsorgsprogrammet fast anställning. Moderaterna förslår att alla som studerar till 

betyg från utbildningen. 

Barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är positiva till motionen med 
förbehållet att personen skall ha godkända betyg och vara lämplig för arbetet. HR-kontoret 
lyfter fram samma argument och konstaterar att detta fångas upp i den kompetensbaserade 
rekrytering som vi använder. Bristen på utbildad personal ger förutsättningar för att alla 
lämpliga erbjuds anställning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-10 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-06 
Vård- och omsorgsnämnden 2022-06-16 
HR-kontoret 2022-03-23 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till att alla som läser 
vård- och omsorgsprogrammet på Njudungsgymnasiet, har godkända betyg och är lämpliga 
erbjuds fast anställning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2023-02-01 

Ärendenr KLF 2022/96 

undersköterska ska erbjudas en tillsvidareanställning i Vetlanda kommun om de har godkända 
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