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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-10-20

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 20.12 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) Henrik Freij (M), Ingrid Holm (SD), 
Percy Karlsson (S) jäv § 146, Monica Samuelsson (KD), Lola Frödeberg (VF), 
Mikael Hahn (S), Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), Martina Jansson (S), 
Lars Brihall (VF), Andreas Elamsson (C), Hans Svensson (KD),  
Nils-Erik Olofsson (S) jäv § 146, Maria Eriksson (V), Rune Solid (L),  
Lennart Lööw (S), Arne Zetterberg (SD), Anders Bengtsson (M), Pia Lindell (C),  
Jan-Erik Josefsson (KD), Aneth Amundsson (S), Tommy Bohman (S),  
Kjell Sandahl (M), Arne Larsson (SD), Carina G Hördegård (C) ordf.  
Carina Strömbäck (S), Ingemar Sturesson (KD), Sofie Schiller (M),  
Tommy Glans (VF), Rolf Axelsson (S) jäv § 146, Inge Bengtsson (VF),  
Anton Sigfridsson (M), Anders Rodewald (KD) och Jessica Nilsson (V). 

Tjänstgörande ersättare Alf Tagesson (C) för Dan Ljungström (C) 
Lena Åhren (M) för Robin Wallén Nilsson (M) 
Claes Sjöberg (VF) för Maria Forsberg Brihall (VF) 
Niklas Hugosson (VF) för Roger Eriksson (VF) 
Jonna Andreasen Fälth (SD) för Pia Fälth (SD) 
Stig-Göran Fransson (C) för Annica Brihall (C) 
Sven-Åke Karlsson (S) jäv § 146 för Madelen Kohut (S) 

Övriga deltagare Daniel Berner (C), Donald Påhlsson (SD), Fredrik Johansson (M),  
Fikret Ulusoy (L), Göran Svensson (V), Henrik Wågesson, Marianne Karlsson, 
Ulrika Ribbholm, Karolina Rellme, Jan-Åke Johansson, Magnus Färjhage och 
Maria Isacsson. 

Utses att justera Ingemar Sturesson (KD) och Inge Bengtsson (VF) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansli 26 oktober kl. 16.00 

Sekreterare 

 

Paragrafer 142-156 

Ordförande 

Maria Isacsson 

 

Justeringsperson 

Carina G Hördegård 

 

Underskrifter 

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

Anslaget: 2021-10-26 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-11-16 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 
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Föredragningslista 
Musik 

§ 142 Meddelanden

§ 143 Motion om möjlighet för utveckling av foajén i Vetlanda
kommuns stadshus 

2021/267 

§ 144 Motion om att upphandla företag som utför
hushållsnära tjänster 

2021/296 

§ 145 Avsägelse av uppdrag - Martin Thor (M) 2021/237 

§ 146 Detaljplan för kvarteret Trekanten och del av kvarteret
Hygiea 

2017/226 

2021/246 § 147 Fastighetsförsäljning - Vetlanda Bäckaby 

§ 148 Information från barn- och utbildningsnämnden
gällande revisionsrapporten Granskning av kommunens 
samlade ekonomistyrning 

2020/287 

§ 149 Omdisponering av beslutad investeringsbudget utifrån
kraven på tillgänglighet 

2021/243 

§ 150 Ansökan om utökad borgensram Witalabostäder 2021/222 

§ 151 Plan för funktionshinderomsorgens utveckling 2021/239 

§ 152 Revidering av riktlinje Avgiftstaxa inom äldre- och
funktionshinderomsorgen 

2021/240 

§ 153 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 -
socialnämnden 

2021/259 

§ 154 Sammanträdesdagar 2022 2021/256 

§ 155 Redovisning av ej slutförda motioner 2021/122 

§ 156 Val av ledamot i Korsberga kommundelsråd 2021/237 
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Musik 
De tre pianisterna Maja Svärdståhl, Maria Erlandsson och Zou Swahn, med ledning av lärare 
Christian Wramhult från musikskolan, spelade för ledamöter och åhörare. 
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§ 142  

Meddelanden 
Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat 2021-09-27, där man utser ny 
ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 27 september 2021 till 
och med den 14 oktober 2022. Ny ledamot är Anton Sigfridsson (M) och ny ersättare är  
Martin Thor (M). Avgången ledamot är Magdalena Andersson (M). 
KLF 2021/237 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat 2021-09-27, där man utser ny 
ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 27 september 2021 till 
och med den 14 oktober 2022. Ny ledamot är Maria Eriksson (V) och ny ersättare är  
Göran Svensson (V). Avgången ledamot är Tommy Bengtsson (V). 
KLF 2020/358 

Utvärdering av Vetlanda kommuns hantering av knivdådet den 3 mars 2021 
KLF 2021/268 
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§ 143 Ärendenr KLF 2021/267 

Motion om möjlighet för utveckling av foajén i Vetlanda 
kommuns stadshus 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Den 28 september lämnade Carina Bardh (M), Kjell Sandahl (M), Robin W Nilsson (M),  
Sofie Schiller (M), Anton Sigfridsson (M), Henrik Freij (M) och Anders Bengtsson (M) in en 
motion om möjlighet för utveckling av foajén i Vetlanda kommuns stadshus med förslaget att i 
stadshusets foajé ska finnas en reception bemannad av minst två personer utan nyanställning. 

Motionens text har följande lydelse: ”Nu har det gått ett år sedan receptionen togs bort från 
foajén och stadshusets foajé blev grått, dystert och tomt. Ersattes med en digital skärm och 
telefon, nu har även den digitala skärmen tagits bort. Under hösten 2020 gjordes på 
Moderaternas initiativ en utredning på tekniska förvaltning för möjlighet till utveckling av 
reception i stadshusets foajé. 

Två alternativ presenterades, varav ett var bättre än det andra till en rimlig kostnad. Tyvärr så 
fick vi inte gehör för detta, utan receptionen skulle avvecklas fullt ut. En utvärdering efter ett 
år skulle göras, den har vi ännu inte fått se. 

Oroliga besökare upplever en risk och otrygghet i att sitta ner och invänta på sin tur i foajén, 
då den är obemannad. Även medarbetare i stadshuset intygar om att stök förekommit och ser 
problemet. 

Stadshuset är kommunens ansikte utåt och Moderaterna anser att stadshuset ska utvecklas 
och inte avvecklas. Det är viktigt att när man kommer in i foajén bli bemött med ett vänligt 
leende. En trygghet och tillgänglighet för medborgare, våra medarbetare och oss politiker.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 144 Ärendenr KLF 2021/296 

Motion om att upphandla företag som utför hushållsnära 
tjänster 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Den 15 oktober 2021 lämnade Anders Bengtsson (M) in en motion om att upphandla företag 
som utför hushållsnära tjänster med förslaget att: 

- Kommunen upphandlar och tecknar avtal med minst ett företag som Vetlandabor över  
68 år kan vända sig till för att beställa hushållsnära tjänster i form av städning, tvätt, hjälp 
med enklare ärenden eller att någon följer med den att handla. 

- Timpriset för de som använder tjänsterna ska vara lägre än hemtjänsttaxan om de som 
beställer använder sig av rutavdrag. 

- Möjligheten för alla invånare att ansöka om hemtjänst även för serviceinsatser ska 
kvarstå. 

- Upphandlade företag listas på kommunens webbplats. 
- Utvärdering ska ske innan en ny upphandling görs. 

Idag utför undersköterskor arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning. Detta samtidigt 
som demografikurvan pekar uppåt. Det blir allt fler äldre samtidigt som tillgången på 
undersköterskor inte är lika stort som behovet. 

Idag får 85 Vetlandabor enbart serviceinsatser som utförs av hemtjänstpersonal, det vill säga, 
hjälp med tvätt, städning och inköp motsvarande 430 hemtjänsttimmar per månad. (Uppgift 
från 2021-09-15). 

Moderaterna vill erbjuda ett komplement till hemtjänsten som ger mer valfrihet. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-10-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

7



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-10-20

§ 145 Ärendenr KLF 2021/237 

Avsägelse av uppdrag - Martin Thor (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Martin Thor (M) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Martin Thor (M) avseende hans uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-10-14 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Elected 
Löner
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§ 146 Ärendenr KLF 2017/226 

Detaljplan för kvarteret Trekanten och del av kvarteret Hygiea 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för kvarteret Trekanten och del av kvarteret Hygiea, Vetlanda antas. 

Jäv 
Nils-Erik Olofsson (S), Sven-Åke Karlsson (S), Percy Karlsson (S) och Rolf Axelsson (S) 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning inom kvarteren genom flerbostadshus med 
lokaler för publika verksamheter i bottenplan. Planen syftar även till att utöka byggrätten för 
centrumändamål. Genom reglering av byggnaders placering, högsta nockhöjd och taklutning 
avses bebyggelsen bidra till och förstärka centrumkaraktären avseende uttryck och skala.   

Planen syftar även till att verka för en tillfredsställande dagvattenhantering. Vidare syftar 
detaljplanen till att bevara och utveckla allmän plats intill Vetlandabäcken. Planområdet är 
beläget centralt i Vetlanda tätort och omfattar kvarteret Trekanten och den södra delen av 
kvarteret Hygiea. Planområdet avgränsas av Vitalagatan, Missionsgatan och Lasarettsgatan. 
Inom området återfinns bland annat Folkets Hus och dagligvaruhandel samt tillhörande 
parkeringsytor. Genom området rinner Vetlandabäcken.  

Ett planförslag upprättat den 21 maj 2021 har varit utställt för granskning fr.o.m. 16 juni t.o.m. 
1 augusti 2021. Efter granskningen har planen reviderats med anledning av synpunkter från 
länsstyrelsen avseende buller. 

Framförda synpunkter från granskningen är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterad 
2021-09-08.  

Kommunens tillträdande planchef Karolina Rellme presenterar sig för fullmäktige. 

Planchef Jan-Åke Johansson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-08 
Granskningsutlåtande 2021-09-08 
Plankarta 2021-05-21 
Planbeskrivning 2021-09-08 
Samrådsredogörelse 2019-10-10 
Fastighetsförteckning 2021-05-25 
Undersökning 2018-07-10 
Trafikbullerutredning 2021-08-03 
Bullerutredning 2018-06-25 
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§ 146            Ärendenr KLF 2017/226  
 
Dagvattenutredning 2018-12-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 136/17, § 52/18, § 80/19 och § 112/21 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för kvarteret Trekanten och del av kvarteret 
Hygiea, Vetlanda. 

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

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret
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§ 147 Ärendenr KLF 2021/246 

Fastighetsförsäljning - Vetlanda Bäckaby XX

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer fastigheten Vetlanda Bäckaby  
Bäckaby , 574 75 Korsberga, till Johan Holmberg och Roland Holmberg till ett pris av  950 
000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har ägt fastigheten Bäckaby  sedan 1972. På fastigheten finns ett 
parhus som av Vetlanda kommun har hyrts ut som bostäder. 

Vid genomgång av kommunala fastigheter där kommunen inte bedriver någon 
verksamhet så har denna fastighet ansetts lämpligt att avyttra. 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Vetlanda fick uppdraget och har under sommaren 
haft fastigheten ute till försäljning genom budgivning. Högsta budet lades av  
Johan Holmberg och Roland Holmberg på 950 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-06 
Avtal 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Bäckaby , Bäckaby , 574 75 Korsberga, till  
Johan Holmberg och Roland Holmberg till ett pris av 950 000 kr. 

Yrkanden 
Andreas Elamsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering
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§ 148 Ärendenr KLF 2020/287 

Information från barn- och utbildningsnämnden gällande 
revisionsrapporten Granskning av kommunens samlade 
ekonomistyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mikael Hahn (S) och skolchef Henrik Wågesson 
informerar om nämndens yttrande gällande granskning av kommunens samlade 
ekonomistyrning.  

Revisionens granskning har totalt sett bedömt att ekonomistyrningen 2019 avseende barn- 
och utbildningsnämnden varit tillräcklig. I sin granskning skriver revisionen även följande: 

”I samband med prognosen per april 2019 (BUN 2019-06-04, §71) beslutade nämnden att 
barn- och utbildningsförvaltningen på nämndens sammanträde i oktober ska redovisa förslag 
på åtgärder för en budget i balans 2020. Av genomförd protokollgranskning kan vi konstatera 
att inga åtgärder redovisats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober.” 

Detta stämmer inte, då barn- och utbildningsnämnden fick en muntlig redovisning från varje 
verksamhetschef på föreslagna åtgärder på nämndens sammanträde i oktober  
(BUN 2019-10-01 § 94). Dock framgår inte detta tydligt i nämndens protokoll, då 
redovisningen gjordes i samband med att verksamhetscheferna även redovisade vilka 
områden inom respektive verksamhet som inte är lagstadgad att bedriva. 

De åtgärder som nämnden vidtog under budgetåret 2019, bland annat 
personalneddragningar, medförde att underskottet vändes till ett överskott 2020. 
Förvaltningen har genomfört ett arbete för att öka den ekonomiska medvetenheten och 
ansvarstagandet för budget och prognosarbetet.  
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§ 149 Ärendenr KLF 2021/243 

Omdisponering av beslutad investeringsbudget utifrån kraven 
på tillgänglighet 

Kommunfullmäktiges beslut 
350 000 kronor i investeringsmedel omdisponeras från kommunikationsplattform till 
tillgänglighetsanpassad webbplats för Vänliga Vetlanda utifrån kraven i lagen om tillgänglighet 
till digital offentlig service. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande webbplats Vänliga Vetlanda brister i tillgänglighet utifrån nya lagkrav och har 
dessutom vissa kopplingar som gör att personuppgifter överförs till tredje land, något som 
Schrems-domarna nyligen har gjort tydligt att det inte är okej. 

Vetlanda kommun har därför behov av att investera i en ny tillgänglighetsanpassad webbplats 
för Vänliga Vetlanda. För att finansiera webbplatsen behöver 350 000 kronor av 
investeringsbudgeten, som är vikt för kommunikationsplattformen, omdisponeras.  
Upphandlingen och implementeringen av den nya kommunikationsplattformen krävde inte de 
investeringar som räknats med. 

En ny tillgänglighetsanpassad webbplats för Vänliga Vetlanda kommer att stärka  
varumärket och ge besökarna en bättre upplevelse när de surfar från en mobil. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-06 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att 350 000 kronor i investeringsmedel omdisponeras 
från kommunikationsplattform till tillgänglighetsanpassad webbplats för Vänliga Vetlanda 
utifrån kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunikationsavdelningen
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§ 150 Ärendenr KLF 2021/222 

Ansökan om utökad borgensram Witalabostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för  
Witalabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  
600 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Inom ovan beslutat borgensutrymme förutsätts att planerad nyproduktion genomförs. 

En fortsatt diskussion om resterande del av det ansökta borgensutrymmet hänskjuts till 
budgetberedningens arbete under 2022. 

Ärendebeskrivning 
Witalabostäder AB har inkommit med skrivelse där man ansöker om utökad borgenram för att 
öka bolagets upplåning under perioden 2021-2024. Bakgrunden till det utökade behovet är en 
kombination av nyproduktion (77 mnkr) och större underhållsprojekt (230 mnkr) i det 
befintliga fastighetsbeståndet. Utöver detta finns det ett årligt löpande underhållsbehov i 
fastigheterna samt investeringar i fordon, maskiner som uppgår till cirka 17 mnkr årligen.  

Bolaget klarar att finansiera delar av sina investeringar genom ett positivt kassaflöde men för 
att klara det större investeringsbehov som lyfts krävs ökad upplåning och därmed ett större 
borgensutrymme. 

Witalabostäder har idag ett befintligt beslutat borgensutrymme som uppgår till 520 mnkr, av 
detta är 394 mnkr utnyttjat genom 13 olika lån, samtliga placerade hos Kommuninvest. Av 
befintligt borgensutrymme återstår alltså cirka 125 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-20 
Ansökan om utökad borgensram för Witalabostäder AB 2021-08-05 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för  
Witalabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  
600 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Inom ovan beslutat borgensutrymme förutsätts att planerad nyproduktion genomförs. 

En fortsatt diskussion om resterande del av det ansökta borgensutrymmet hänskjuts till 
budgetberedningens arbete under 2022. 
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§ 150 Ärendenr KLF 2021/222 

Yrkanden 

Jan Johansson (VF), Jan-Erik Josefsson (KD), Henrik Tvarnö (S) och Andreas Elamsson (C) 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Witalabostäder AB
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§ 151 Ärendenr KLF 2021/239 

Plan för funktionshinderomsorgens utveckling 

Kommunfullmäktiges beslut 
Plan för funktionshinderomsorgens utveckling antas.  

Ärendebeskrivning 
Våren 2020 fick vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att 
ta fram en långsiktig plan för funktionshinderomsorgens utveckling. Arbetet med planen 
påbörjades hösten 2020.  

Planen identifierar de utvecklingsområden som funktionshinderomsorgen står inför på både 
kort och lång sikt. Planen beskriver, förutom framtida behov, även omvärldsförändringar som 
påverkar funktionshinderomsorgens verksamhetsområde. Dessutom innehåller planen en 
nulägesbeskrivning av befintliga verksamheter. 

Planen har gått på remiss till kommunala funktionshinderrådet för synpunkter.  

Till planen kommer en handlingsplan tas fram bestående av konkreta aktiviteter för att uppnå 
de förändringar som påtalas i planen. 

En redovisning av planen görs av biträdande vård- och omsorgschef Ulrika Ribbholm och 
förvaltningschef Marianne Karlsson. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-08 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 § 93 
Tjänsteskrivelse 2021-07-14  
Plan för funktionshinderomsorgens utveckling 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar plan för funktionshinderomsorgens utveckling.  

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Jan-Erik Josefsson (KD), Daniel Berner (C), Arne Larsson (SD),  
Anders Bengtsson (M), Rune Solid (L), Pia Lindell (C), Martina Jansson (S) och Carina Bardh (M) 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden
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2021-10-20

§ 152 Ärendenr KLF 2021/240 

Revidering av riktlinje Avgiftstaxa inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderad riktlinje Avgiftstaxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen antas.  

Riktlinjen gäller från och med 1 november 2021. 

Ärendebeskrivning 
Inför att vård- och omsorgsförvaltningen den 1 november 2021 inför verksamhetssystemet 
Combine, har riktlinjen för avgiftstaxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen setts över.  

Införandet av Combine medför en del förändringar i hur avgiftsutrymme och avgifter 
beräknas. Förändringar som påverkar riktlinjerna sker inom kvarboendeskydd, mattillägg och 
frånvarojustering. I övrigt har redaktionella förändringar gjorts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-08 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26, § 84 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
Riktlinjer Avgiftstaxa inom äldre- funktionshinderomsorgen 
Prislista avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorg Vetlanda kommun 2021 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje Avgiftstaxa inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen.  

Riktlinjen gäller från och med 1 november 2021. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden
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§ 153 Ärendenr KLF 2021/259 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 - 
socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen ska socialnämnden rapportera ej verkställda beslut till inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Socialnämnden har 4 beslut att rapportera för kvartal 2, period 2021-04-01--2021-06-30. 

- Gynnande beslut med avbrott 2020-11-22 avseende kontaktperson enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
Beslutet är inte verkställt 

- Gynnande beslut 2021-01-27 att bevilja kontaktperson enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 
Beslutet är inte verkställt 

- Gynnande beslut 2021-01-19 att bevilja kontaktperson enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 
Beslutet är inte verkställt 

- Gynnande beslut 2021-02-09 att bevilja öppenvård enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 
Beslutet är inte verkställt 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-09-14, § 280 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum
2021-10-20

§ 154 Ärendenr KLF 2021/256 

Sammanträdesdagar 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Sammanträdeskalender 
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§ 155 Ärendenr KLF 2021/122 

Redovisning av ej slutförda motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Notera redovisningen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas motioner vilkas beredning ännu 
ej slutförts, bilaga. 
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§ 156 Ärendenr KLF 2021/237 

Val av ledamot i Korsberga kommundelsråd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Carina Ståhlgren (M) utses till ny ledamot i Korsberga kommundelsråd för återstående 
mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
Korsberga kommundelsråd efter Magdalena Andersson (M) föreslår Carina Ståhlgren (M). 

Beslutet skickas till 
Carina Ståhlgren 
Löner 
Elected 
Korsberga kommundelsråd 
Valberedningen
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