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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

Plats och tid Hörsalen, kl. 13.15 till 14.34 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF) och 
Carina Bardh (M). 

Tjänstgörande ersättare Martina Jansson (S) 

Ersättare 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson och Maria Isacsson.
Via Teams: Jan-Åke Johansson (§ 175), Mats Adolfsson (§ 175) och 
Christina Carlson. 

Utses att justera Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och Protokollet justeras digitalt senast 21 oktober 2021 kl. 16.00. 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 175-180 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Jan Johansson 

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

Anslaget: 2021-10-22 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-11-12 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

Föredragningslista 
§ 175 Remiss: Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning 2021/218 

§ 176 

(SOU 2021:53) 

Prioriteringsdiskussion - kommunstyrelsens egen 
budget 

2021/158 

§ 177 Delårsbokslut 2021 2021/255 

§ 178 Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 -
Höglandsförbundet 

2021/158 

§ 179 Inriktningsbeslut om byggnation av Teknikens hus och 
dess placering 

2018/335 

§ 180 Protokoll Alseda kommundelsråd 2021-09-22 2021/275 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

      
  

    
         

 
              

              
               

              
       

             
     

 
  

  

§ 175 

Remiss: Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning 
(SOU 2021:53) 

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

Ärendebeskrivning 
Kommuner måste i dag tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en vindkraftsanläggning. 
Med anledning av den kritik som riktats mot såväl den kommunala tillstyrkan som mot 
tidigare förslag om att avskaffa systemet helt och hållet fick utredningen, som nu är föremål 

och effektiviteten i prövningen av vindkraftsanläggningar. 

senast den 5 november 2021. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

Ärendenr KLF 2021/218 

för remiss, i uppdrag att ta fram förslag som stärker rättssäkerheten och ökar förutsebarheten 

Vetlanda är en av 31 remisskommuner. Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet 
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§ 176 

Prioriteringsdiskussion kommunstyrelsens egen budget 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förutsättningarna inför arbetet med kommunstyrelsen detaljbudget 2022 redovisas. En 
diskussion förs runt det redovisade materialet. 

Beslutsunderlag 
Budget 2022 2024 - kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

Ärendenr KLF 2021/158 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

§ 177 Ärendenr KLF 2021/255 

Delårsbokslut 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 godkänns. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) 

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

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

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

Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar delårsbokslut 2021. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2021 

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

Carina Bardh (M) tillstyrker Jan Johanssons förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 177 

Propositionsordning 

Han finner att arbetsutskottet tillstyrker det upprättade delårsbokslutet. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för upprättat delårsbokslut. 

Nej-röst för Jan Johansson förslag. 

Omröstningsresultat 

augusti 2021. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja Nej 

Henrik Tvarnö (S) X 
Martina Jansson (S) X 
Monica Samuelsson (KD) X 
Jan Johansson (VF) X 
Carina Bardh (M) X 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

Ärendenr KLF 2021/255 

Ordföranden ställer proposition på upprättat delårsbokslut och Jan Johansson ändringsförslag. 

Med 3 ja-röster och 2 nej-röster föreslås kommunstyrelsen godkänna delårsbokslut per den 31 
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§ 178 

Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 -
Höglandsförbundet 

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

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

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

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

Ärendenr KLF 2021/158 

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 195 tkr för 2022, 
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§ 179 

Inriktningsbeslut om byggnation av Teknikens hus och dess 
placering 

Arbetsutskottets beslut. 
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan yttrande. 

Protokollsanteckning 
Henrik Tvarnö (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi väljer att inte ta ställning för en placering av teknikens hus idag, då mer underlag kommer 
redovisas i frågan innan kommunstyrelsen möte den 27 oktober. 

Monica Samuelsson (KD) och Martina Jansson (S) tillstyrker Henrik Tvarnös 
protokollsanteckning. 

Carina Bardh (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Då det vid dagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott saknades redovisning 
av placeringsalternativen och innehåll av ett Teknikens hus finner vi det lämpligt att ärendet i 
sin helhet går utan yttrande till kommunstyrelsen för beslut. Dessutom bör beslutet 
kompletteras med tydligare avsiktsförklaringar från näringslivet inför kommunens beslut om 
uppförandet av ett Teknikens hus. På förekommen anledning vill vi framhålla att det på intet 
sätt visar på någon som helst ovilja från vår sida till att kommunen genomför investering av 
ett Teknikens hus. Ärendet bör hanteras rätt, att samtlig information delges oss ledamöter 
innan beslut fattas. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Carina Bardhs protokollsanteckning. 

Ärendebeskrivning 
Näringslivet i Vetlanda har angivit kompetensförsörjningen som den största utmaningen och 

av flera företag i kommunen en förstudie om att skapa ett Teknikens hus i Vetlanda, ett 
centrum för kompetensutveckling inom tillverkande industri på hela höglandet. Inriktningen 
är huvudsakligen metallbearbetning men är relevant för alla verksamheter med 
automatiserade processer. Huvudsyftet är att etablera en verksamhet som kan lyfta 
kompetensen och skapa bättre förutsättningar på några års sikt, men också samtidigt skapa 
möjlighet till att kompetensutveckla personalen i företagen. Den maskinpark som behövs för 

En viktig faktor för att satsningen skall lyckas är att göra Teknikens hus attraktivt, en 
mötesplats där man vill vara och utvecklas som person men också en mötesplats för 
innovation, kontakter och utveckling av näringslivet. Det är också viktigt att öka intresset för 
tekniska utbildningar. Teknikcentrum är den del av Teknikens hus som skall ta emot förskolor, 
skolor och andra besök för att inspirera till teknisk utbildning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

Ärendenr KLF 2018/335 

den som är viktigast för att utveckla näringslivet i Vetlanda på sikt. Nuvab initierade på initiativ 

kompetensutvecklingen kan också användas för testbäddar och annan utvecklingsverksamhet. 
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§ 179 

Näringslivet har tillsammans med Vetlanda kommun genom Nuvab genomfört 
förstudieprojekt, tagit fram förstudie, bildat föreningen Nju:tek som i sin tur genom 
expertgrupper utvecklat konceptet utifrån förstudien samtidigt som arbetet med att 
förverkliga Teknikens hus går vidare. Arbetet startade sent 2018. Sedan 2020 har Nuvab med 
finansiering från näringsliv och kommuner anlitat Joakim Falkäng, Kvadrat att genomföra 
förstudien och driva vidare arbetet för att förverkliga Teknikens hus. Som en del i 
förstudiearbetet genomfördes också en volymstudie av studenter som en del i deras 
utbildning kring visualisering av arkitektur. 

17/6 2021 hölls ett möte mellan företrädare för samtliga partier och representanter för 

önskemål som den 17/6 framfördes från näringslivet var att näringslivet är intresserade av att 
finansiera den löpande verksamheten i Teknikens hus med ett bidrag per anställd och man 
önskade att Vetlanda kommun skulle ta ansvar för att uppföra lokalerna. Från Vetlanda 
kommuns sida uttalades då att om kommunen beslutar bygga är det kommunen som skall 
bestämma var lokalerna byggs. Utgångspunkten från näringslivet var att man såg kommunen 
som den lämpligaste ägaren av ett Teknikens hus. Nivån för bidrag till den löpande 
verksamheten som nämndes var 500-1000 kr per anställd och år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Lägesrapport från Expertgrupper kopplade till Nju:tek, Teknikens hus, hösten 2021 
Förstudie Teknikens hus 
Avsiktsförklaringar 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD) och Martina Jansson (S) tillstyrker upprättat 
förslag till beslut. 

Carina Bardh (M) föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan yttrande. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Carina Bardhs förslag. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska ärende, där arbetsutskottet erhållit 
beslutanderätten, hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande av styrelsen samfällt om 
minst två utskottsledamöter begär det. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

Ärendenr KLF 2018/335 

näringslivet. Näringslivet hade vid ett förberedande möte tagit fram förslag på väg framåt. Det 
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§ 180 

Protokoll Alseda kommundelsråd 2021-09-22 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Alseda kommundelsråd 2021-09-22 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

Ärendenr KLF 2021/275 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
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