
 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-09-19 1 (24) 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-20.30 

Beslutande Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Mikael Hahn (S), Jan Johansson (VF), 
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Arne Larsson (SD), 
Nils-Erik Olofsson (S), Lars Brihall (VF), Andreas Elamsson (C),  
Klas Håkanson (M), Ingemar Sturesson (KD), Lennart Lööw (S),  
Björn Fälth (SD), Inge Bengtsson (VF), Conny Axelsson (S),  
Anders Bengtsson (M), Percy Karlsson (S), Christina Liljerås (VF), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Martina Jansson (S), Carina G Hördegård (C), 
Kjell Sandahl (M), Ejlon Johansson (L), Tommy Bohman (S),  
Viveka Jarflod (V), Monica Högberg (VF), Hans Svensson (KD),  
Camilla Stenlöv (S), Almuth Holmqvist (MP), Ingvar Andersson (C),  
Malin Brihall (VF), Kjell Åke Nottemark (M), Andreas Granlöf (S),  
Pia Fälth (SD) och Lola Frödeberg (VF). 

Tjänstgörande ersättare Madelene Palmgren (KD) för Monica Samuelsson (KD) 
Rune Solid (L) för Siv Fransson (L) 
Cecilia Dackenberg (V) kl. 19.00-20.30 (§ 79-89) för Roger Jonasson (V) 
Kristian Andersson (VF) för Anders Gustavsson (VF) 
Janne Åsander (MP) för Ibrahim Hajomar (MP) 
Pia Lindell (C) för Helena Stålhammar (C) 
Thor-Erik Rydén (VF) för Niklas Hugosson (VF) 
Ulrich Wendt (S) för Rolf Axelsson (S) 
Valentin Lundmark (SD) för Johan Löfgren (SD) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Christina Carlson, Maria Gromer, Gunnel Bjäde (M),  
Stig-Göran Fransson (C), Daniel Lundström (S), Tommy Glans (VF),  
Carl-Axel Bengtsson (M) och Kristina Odelberg. 

Utses att justera Martina Jansson (S) och Hans Svensson (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 71-89 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Lola Frödeberg 

 
 Martina Jansson Hans Svensson 
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Anslag av protokollet 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-09-26 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-10-18 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 
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Musik 
Elin Degerstedt från den kommunala musikskolan underhåller närvarande ledamöter, 
ersättare och åhörare med pianospel. Medverkar gör även hennes lärare Christian Wramhult. 
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§ 71  

Delgivningar 
Lagakraftbevis 2018-07-21 avseende detaljplan för del av Broby 9:132 m.fl. fastigheter 
Landsbro.  
Dnr 2016/KA0401 

Redovisning av 2017 års partistöd från samtliga partier. 
Dnr 2018/KA0165 
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§ 72 Dnr 2018/KA0213 

Motion om jämställt försörjningsstöd 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Den 3 juli 2018 lämnade Dan Ljungström (C) in en motion om jämställt försörjningsstöd och 
med förslaget att Vetlanda kommun inför rutiner där försörjningsstödet delas lika och betalas 
ut till båda parter i ett gemensamt hushåll. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 73 Dnr 2018/KA0222 

Motion om åtgärder mot nedskräpning 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Den 9 augusti 2018 lämnade Dan Ljungström (C) in en motion om åtgärder mot nedskräpning 
och med förslaget att Vetlanda kommun om det är möjligt att för mindre nedskräpning införa 
en ordningsbot i de lokala ordningsföreskrifterna.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 74 Dnr 2018/KA0229 

Motion om fler platser inom särskilt boende i centralorten  
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Den 21 augusti 2018 lämnade Ejlon Johansson (L), Siv Fransson (L) och Rune Solid (L) in en 
motion om fler platser inom särskilt boende i centralorten och med förslaget att kommunen 
snarast utreder möjligheten till att bygga en helt ny enhet med särskilda boendeplatser i 
centralorten. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 75 Dnr 2018/KA0243 

Avsägelse från uppdrag – Anders Gustavsson (VF) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ledamot i tekniska nämnden 
och ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot efter 
Anders Gustavsson för tiden t.o.m. 14 oktober 2018. 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse har kommit in från Anders Gustavsson (VF) där han avsäger sig samtliga uppdrag i 
Vetlanda kommun med omedelbar verkan. 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Anders Gustavsson 
Valberedningen 
Löner  
Troman 
Tekniska nämnden 
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§ 76 Dnr 2018/KA0225 

Fastighetsförsäljning – del av Östanå 3:1 
Kommunfullmäktiges beslut 

Försäljningen av del av Östanå 3:1 om ca 6 500 m² till Peguma Fastighets AB, 556992-2627, för 
en köpeskilling om 650 000 kr godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Peguma Fastighets 
AB såsom köpare avseende del av fastigheten Östanå 3:1 som markeras på bifogad karta,  
ca 6 500 m².  

Köpeskilling 650 000 kr.  

Tillträde när kommunfullmäktige godkänt försäljningen och köpeskillingen är erlagd. 

Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige i Vetlanda 
godkänner det. 

Kommunstyrelsens förslag  

Försäljningen av del av Östanå 3:1 om ca 6 500 m² till Peguma Fastighets AB, 556992-2627, för 
en köpeskilling om 650 000 kr godkänns. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 
Peguma Fastighets AB 
Lantmäteriet 
Emmy Hult 
GIS 
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§ 77 Dnr 2017/KA0337 

Detaljplan för Mogärde 20:1, G:a vattenverket, Vetlanda 
Kommunfullmäktiges beslut 

Detaljplan för Mogärde 20:1, G:a vattenverket, Vetlanda antas. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av en central mötesplats för 
kommunens unga. Detta genom att reglera markanvändningen till besöksanläggning och 
kontor i syfte att etablera fritidsgård och skateanläggning, samt genom utökad byggrätt och 
reglering av placering och utformning av ny bebyggelse. Planens syftar även till att värna 
kulturhistoriskt intressant bebyggelse och säkerställa att hänsyn tas till denna vid om- och 
tillbyggnad. Vidare syftar planen till bevarandet av parkmark inom området och att ett 
markområde avsätts för tekniska anläggning.  

Planområdet omfattar del av Sjukhusparken, där gamla vattenverket med tillhörande 
utrymmen är belägna. Planområdet avgränsas av promenastråket längs Vetlandabäcken i 
söder,  
Norra Esplanaden i öster samt en interngata i norr.  

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte stå i konflikt med bestämmelserna i 
miljöbalken. 

Samråd har skett under tiden 5 mars t.o.m. 11 april 2018. Inkomna synpunkter framgår i 
samrådsredogörelse daterad 2018-05-25. Planförslaget har därefter varit utställt för 
granskning under tiden 18 juni t.o.m. 8 juli 2018. Framförda synpunkter under 
granskningstiden finns sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2018-08-08. 

Beredningsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 184/17, § 25/18 och § 95/18. 

Kommunstyrelsens förslag  

Detaljplan för Mogärde 20:1, G:a vattenverket, Vetlanda antas. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Malin Brihall 
(VF), Jan-Erik Josefsson (KD), Lars Brihall (VF), Rune Solid (L), Nils-Erik Olofsson (S),  
Viveka Jarflod (V) och Mona-Lisa Hagström Svensson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 
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§ 78 Dnr 2017/KA0406 

Detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1,  
Ringvägen, Vetlanda. 
Kommunfullmäktiges beslut 

Detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen, Vetlanda antas. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder, park och natur men 
även säkerställa vattenområdet inom planområdet som är en del av Vetlandabäcken. 
Området är beläget ca 1 km sydöst om Vetlanda centrum och gränsar i väster till Ringvägen 
och fastigheten Kindbågen, i öster till fastigheten Killingen 1, 2 och Kitteln 1, 2 och i norr till 
Wilhelm Petris väg. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan då avsedd 
markanvändning är bostad.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 11 juli t.o.m. 8 augusti 2018. 
Framförda synpunkter under granskningstiden finns sammanställda i ett granskningsutlåtande 
daterat 2018-08-09. 

Beredningsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229/17 och § 35/18. 

Kommunstyrelsens förslag  

Detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen, Vetlanda antas. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 
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§ 79 Dnr 2017/KA0020 

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 3, Vetlanda 
Kommunfullmäktiges beslut 

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 3, Vetlanda antas. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen upprättas i syfte att möjliggöra för bostadsbebyggelse och förskola. Planen 
möjliggör för ca 70 friliggande enbostadshus samt ca 50 bostäder i grupphusbebyggelse. 
Vidare är syftet att säkerställa bevarandet av natur- och kulturvärden som återfinns inom 
området och bevaka och utveckla friluftslivet genom tillskapandet av en våtmarkspark. 

Planområdet omfattas till största delen av en del av fastigheten Norrby 3:1. Dessutom 
omfattas en mindre del av Tångerda 1:1 samt två befintliga bostadsfastigheter med angöring 
från Värnevägen, Norrby 3:9 och Norrby 3:10. Planområdet avgränsas i väster av Värnevägen 
och bostadsfastigheterna Norrby 3:9 och Norrby 3:10, i norr av skogsmarker samt vägen mot 
Eckerda, i öster av en mindre väg och i söder av Norrgårdens rekreationsområde och 
bostadsområdet Himlabackarna etapp 2.  

En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och bedömningen är att den inte 
medför att någon miljökvalitetsnorm överskrids.  

Samråd har skett under tiden 5 mars t.o.m.11 april 2018. Inkomna synpunkter framgår i 
samrådsredogörelse daterad 2018-06-11. Planförslaget har därefter varit utställt för 
granskning under perioden 18 juni t.o.m. 8 juli 2018. Framförda synpunkter under 
granskningstiden är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2018-08-13. 
Planförslaget är reviderat 2018-08-13 i enlighet med granskningsutlåtandet.  

Beredningsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/17, § 26/18 och § 94/18. 

Kommunstyrelsens förslag  

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 3, Vetlanda antas. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 
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§ 80 Dnr 2018/KA0240 

Likabehandlingsplan 2018-2021 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till likabehandlingsplan 2018-2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till likabehandlingsplan 2018-2021 föreligger i bilaga. 
Planen följer gällande lagstiftning inom området. Avsikten med planen är att den ska gälla för 
hela kommunkoncernen.  

Kommunstyrelsens förslag 

Fastställa förslaget till ny mångfalds och jämställdhetsplan. 

Yrkanden 

Ingemar Sturesson (KD), Carina Bardh (M) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
HR-kontoret 
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§ 81 Dnr 2016/KA0306 

Svar på motion om cykelstig till Korsberga 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen besvaras med att intentionerna i motionen stämmer väl överens med kommunens 
ambition. Marken är dock ännu inte förvärvad av kommunen och budgetmedel saknas.  

Ärendebeskrivning 

Den 12 oktober 2016 lämnade Anker Iskov Christensen (SD) in en motion om cykelstig till 
Korsberga och med förslaget att Vetlanda kommun tar över banvallen och bygger en grusad 
cykelstig på rälsgrunden. I första etappen till Snärle station och i en senare etapp till Korsberga 
och länsgränsen.  

Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. Av yttrandet framgår att tekniska 
nämnden under en längre tid arbetat för att överta banvallen från Trafikverket men att det 
fortfarande är oklart när detta kan ske. Efter ett övertagande avser nämnden att anlägga 
gång- och cykelförbindelse på den aktuella banvallen i den takt budgeten medger. 

Beredningsbeslut 

Tekniska nämnden § 43/18. 

Kommunstyrelsens förslag 

Motionen besvaras med att intentionerna i motionen stämmer väl överens med kommunens 
ambition. Marken är dock ännu inte förvärvad av kommunen och budgetmedel saknas.  

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Anker Iskov Christensen 
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§ 82 Dnr 2016/KA0086 

Svar på motion om återanvändning inom kommunens 
verksamheter 
Kommunfullmäktiges beslut 

Med den information som redovisas i inkomna yttranden och med de funktioner som redan 
finns får motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Den 21 mars 2016 lämnade Carina Strömbäck (V) in en motion om återanvändning inom 
Vetlanda kommuns verksamheter och med följande förslag: 

1. Förvaltningarna får i uppdrag att redovisa dagsläget för förråds- och lagringsmöjligheter. 

2. Fler lager och fler områden för lager tillskapas/alternativt centrallager. 

3. Vetlanda kommun får i uppdrag att utveckla ett system där man på ett enkelt sätt får 
vetskap om vad som finns lagrat på de olika ställena. 

4. Utreda om det finns möjlighet att starta upp verksamheter enligt de idéer som ges 
exempel på i motionen. Verkstad för lagring samt förråd, eventuellt secondhand som 
sköts enligt beskrivning ovan. 

Motionen remitterades till samtliga nämnder för yttrande. Yttranden föreligger i bilaga. 

Det finns i dagsläget en bytesmarknad på vårt intranät Vinna. Dessutom erbjuder 
Tjänstecentralen i Vetlanda (TCV) sina tjänster, vilket innebär att man tar tillvara möbler och 
material som verksamheterna inte längre behöver. För närvarande saknas förutsättningar för 
att skapa ett centrallager med de krav på bemanning och lokaler som följer. 

Beredningsbeslut 

Socialnämnden § 416/16. 

Tekniska nämnden § 44/18. 

Kultur- och fritidsnämnden § 68/16. 

Miljö- och byggnämnden § 99/16. 

Barn- och utbildningsnämnden § 24/17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37/17. 

Kommunstyrelsens förslag  

Med den information som redovisas i inkomna yttranden och med de funktioner som redan 
finns får motionen anses besvarad. 
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§ 82 forts. Dnr 2016/KA0086 

Yrkanden 

Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Carina Strömbäck 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 83 Dnr 2018/KA0237 

Information om halvårsbokslut per den 30 juni 2018 
Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Halvårsbokslut 2018 föreligger i bilaga. 

Resultaträkning samt balansräkning presenteras. Resultaträkningen visar på ett resultat för 
perioden på -2 800 000 kr exklusive semesterlöneskulden. Det beräknade årsresultatet uppgår 
till -34 500 000 kr och det är den siffran som framförallt är oroande. Den totala 
budgetavvikelsen för hela året, beräknad vid halvårsskiftet, uppgår till  
-49 000 000 kr. Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 146 800 000 kr.  

Kommunkoncernen summerar halvårsresultatet till -7 000 000 kr. Vetlanda kommun svarar 
för -39 200 000 kr och Njudung Energi med +28 000 000 kr.  

Måluppfyllelsen presenteras i korthet och det framgår att måluppfyllelsen är relativt god, 
undantaget de finansiella målen. 

Ett framåtsyftande arbete pågår inom kommunfullmäktige. Ny vision och nya mål ska antas 
under nästa år av den nya fullmäktigeförsamlingen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Halvårsbokslutet per den 30 juni 2018 godkänns. 
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§ 84 Dnr 2018/KA0236 

Förnyat borgensåtagande – Kommuninvest 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ingången borgensförbindelse av den 11 augusti 1998, i vilken Vetlanda kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
förpliktelser, ska alltjämt gälla. 

2. Kommuninvest äger företräda Vetlanda kommun genom att företa samtliga nödvändiga 
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i 
förhållande till kommuninvest nuvarande och blivande borgenärer. 

3. Vetlanda kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Vetlanda kommun den  
29 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för 
de fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några 
av medlemmarna enligt borgensförbindelsen, gäller alltjämt.  

4. Vetlanda kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vetlanda kommun den  
29 juni 2011, vari Vetlanda kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, gäller alltjämt. 

5. Henrik Tvarnö och Andreas Eliasson utses att för kommunens räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda kommun har sedan lång tid åtagit sig ett solidariskt borgensansvar för 
Kommuninvest i Sverige AB. Samtliga medlemskommuner har samma typ av 
borgensåttagande. Ett borgensåttagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut i 
kommunfullmäktige. Det är nu dags att förnya detta borgensåtagande. I samband med 
förnyandet förnyas också ett regressavtal där det inbördes ansvaret mellan medlemmarna 
regleras.  

Kommunstyrelsens förslag 

1. Ingången borgensförbindelse av den 11 augusti 1998, i vilken Vetlanda kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
förpliktelser, ska alltjämt gälla. 

2. Kommuninvest äger företräda Vetlanda kommun genom att företa samtliga nödvändiga 
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i 
förhållande till kommuninvest nuvarande och blivande borgenärer. 

3. Vetlanda kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Vetlanda kommun den  
29 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för 
de fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några 
av medlemmarna enligt borgensförbindelsen, gäller alltjämt.  
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§ 84 forts. Dnr 2018/KA0236 

4. Vetlanda kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vetlanda kommun den  
29 juni 2011, vari Vetlanda kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, gäller alltjämt. 

5. Henrik Tvarnö och Andreas Eliasson utses att för kommunens räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 

Beslutet skickas till: 
Kommuninvest 
Ekonomikontoret 
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§ 85 Dnr 2018/KA0234 

Bredbandspolicy 
Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till ny bredbandspolicy antas, med följande tillägg på sid 6 sista stycket under rubriken 
”Policy”: 

”Kommunen ska även kunna vara delaktig när andra aktörer bygger nät i 
landsbygdsområden”. 

Nu gällande bredbandsstrategi, beslutad av kommunfullmäktige 2011-02-16, § 25, upphävs. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till ny bredbandspolicy föreligger i bilaga. 
Bakgrunden till det nya dokumentet är att det behöver harmoniseras mot den nya nationella 
bredbandsstrategin. Bedömningen är att ca 80 % av kommunens befolkning i tätorterna är 
anslutna till optofibernät. 100 % har fått erbjudande om anslutning före 2020. Boende i 
glesbygden bedöms vara anslutna till ca 40 %. Marknadens aktörer kan i nuläget erbjuda 
bredbandsuppkoppling med varierande kvalitet, beroende på teknik, till de flesta hushåll och 
företag i kommunen. Målsättningen är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva 
att modern informationsteknik finns tillgänglig med bästa möjliga standard.  

Statens målsättning är att minst 95 % av hushåll och arbetsplatser ska ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s år 2020. Kostnaderna för utbyggnad av optofibernät till mindre orter och 
ren landsbygd bedöms vara förhållandevis stora och utbyggnaden i de glesast befolkade 
områdena bedöms inte vara genomförbar utan stöd av offentlig finansiering. Ambitionsnivån i 
den statliga medfinansieringen påverkar utbyggnadstakten.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslag till ny bredbandspolicy antas med följande tillägg på sid 6 under rubriken ”Policy” sista 
stycket: 

”Kommunen ska även kunna vara delaktig när andra aktörer bygger nät i 
landsbygdsområden”. 

Nu gällande bredbandsstrategi, beslutad av kommunfullmäktige 2011-02-16, § 25, upphävs. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Ingvar Andersson (C) och Carina Bardh (M) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Joachim Winther 
vetlanda.se  
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§ 86 Dnr 2018/KA0251 

Val av ny ledamot i miljö- och byggnämnden efter  
Jan Bengtsson (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny ledamot i 
miljö- och byggnämnden efter Jan Bengtsson (S) föreslår 

S  Sven-Åke Karlsson, Älggatan 7 lgh 1001, 574 40 Vetlanda 

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018. 

Beslutet skickas till: 
Sven-Åke Karlsson 
Miljö- och byggnämnden 
Löner 
Troman 
Valberedningen 
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§ 87 Dnr 2018/KA0251 

Val av ny 1:e vice ordförande i miljö- och byggnämnden efter  
Jan Bengtsson (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny 1:e vice 
ordförande i miljö- och byggnämnden efter Jan Bengtsson (S) föreslår  

S Börje Andreasson, Alsedavägen 12 A, 574 54 Holsbybrunn 

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018. 

Beslutet skickas till: 
Börje Andreasson 
Miljö- och byggnämnden 
Löner 
Troman 
Valberedningen 
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§ 88  Dnr 2018/KA0243 

Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter  
Anders Gustavsson (VF) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny ledamot i 
tekniska nämnden efter Anders Gutavsson (VF) föreslår  

VF Claes Sjöberg, Serarp Ekebo 1, 364 33 Åseda 

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018. 

Beslutet skickas till: 
Claes Sjöberg 
Tekniska nämnden 
Löner 
Troman 
Valberedningen 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-09-19 24 (24) 

§ 89  Dnr 2018/KA0243 

Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Claes Sjöberg (VF) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny ersättare i 
tekniska nämnden efter Claes Sjöberg (VF) föreslår  

(VF) Per Johansson, Nottekull 1, 574 95 Björköby 

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018. 

Beslutet skickas till: 
Per Johansson 
Tekniska nämnden 
Löner 
Troman 
Valberedningen 
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