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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-16.55
Sammanträdet ajourneras kl. 15.40-15.54

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Dan Ljungström (C),
Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD), Björn Fälth (SD) och
Carina Strömbäck (-).

Tjänstgörande ersättare

Andreas Elamsson (C) och Kjell Sandahl (M).

Ersättare

Lennart Lööw (S), Martina Jansson (S), Tommy Glans (VF), Henrik Freij (M),
Hans Svensson (KD) (§126-134) kl. 14.00-16.30, Ejlon Johansson (L) och
Almuth Holmqvist (MP).

Övriga deltagare

Kjell Gunnarsson, Christina Carlson (§ 126-134) och Andreas Eliasson.
Vid protokollet kommundirektör Magnus Färjhage

Utses att justera

Lars Brihall (VF) och Kjell Sandahl (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 126-140

Magnus Färjhage
Ordförande

Justerare

Henrik Tvarnö
Lars Brihall

Kjell Sandahl

Anslag av protokollet
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats.
Anslaget:
Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):
Förvaringsplats för protokollet:
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§ 126

Dnr 2018/KA0319

Bokslutsprognos per den 31 oktober 2018
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 31 oktober 2018 läggs till handlingarna.
För samtliga nämnder gäller fortsatt återhållsamhet.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 oktober 2018 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet uppgår till -16 000 000 kr. Barn- och utbildningsnämnden
reducerar sitt prognostiserade underskott med 1 200 000 kr eftersom de har fått ett riktat
statsbidrag med 3 300 000 kr. Dessutom har man bland annat haft högre kostnader för
gymnasieskolan än beräknat. Vård- och omsorgsnämnden reducerar också sitt negativa
resultat med ca 2 000 000 kr. Socialnämnden däremot prognostiserar endast en mindre
förbättring. Totalt sett beräknas nämndernas resultat ändå förbättras med 5 500 000 kr och
finansförvaltningen med 1 500 000 kr. Socialnämndens prognostiserade resultat har efter
prognosen lags ändrats till -8 200 000 kr på grund av ökade placeringskostnader.
Investeringsvolymen uppgår till 117 700 000 kr. En del av investeringarna i skolfastigheter
skjuts framåt i tiden.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 31 oktober 2018 läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer
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§ 127

Dnr 2018/KA0320

Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden
fr.o.m. 2019-01-01
Kommunstyrelsens beslut
•

Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar från och med 2019-01-01 ska ske
av ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i
förening med ekonomiadministratör Frida Peterson eller ekonomihandläggare Annelie
Peterson eller ekonomiadministratör Linda Nilsson eller ekonomiadministratör Elizabet
Gustafsson, eller i händelse av förhinder för endera av dem kommunchef Magnus
Färjhage i den förhindrades ställe.

•

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

•

Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen eller
någon nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av kontorsvaktmästare
Kristina Gustavsson med Rachel Cameron-Strickland, Leena Spolander, Maria Isacsson
och Sofia Cedenstedt som ersättare.

•

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med HR chef, ekonomichef eller biträdande
ekonomichef som ersättare, äger rätt att beslutsattestera löneutbetalningar.

Ärendebeskrivning
Beslut om disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden fr.o.m. 2019-01-01 ska
fattas årligen. Förslag föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
•

Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar från och med 2019-01-01 ska ske
av ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i
förening med ekonomiadministratör Frida Peterson eller ekonomihandläggare Annelie
Peterson eller ekonomiadministratör Linda Nilsson eller ekonomiadministratör Elizabet
Gustafsson, eller i händelse av förhinder för endera av dem kommunchef Magnus
Färjhage i den förhindrades ställe.

•

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

•

Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen eller
någon nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av kontorsvaktmästare
Kristina Gustavsson med Rachel Cameron-Strickland, Leena Spolander, Maria Isacsson
och Sofia Cedenstedt som ersättare.

•

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med HR chef, ekonomichef eller biträdande
ekonomichef som ersättare, äger rätt att beslutsattestera löneutbetalningar.
----------------------------------------Beslutet skickas till: Ekonomikontoret, Kommunkansliet och HR-kontoret
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§ 128

Dnr 2018/KA0102

Kommunstyrelsens detaljbudget 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen detaljbudget fastställs enl. bilaga.
Fortsätta köpa kollektivtrafik linje 350 Ramkvilla - Vetlanda av Jönköpings länstrafik. Köpet
innebär ökade kostnader för hösten 2019 med 350 000 kr, finansieras via kommunstyrelsens
medel för oförutsedda utgifter.
Protokollsanteckning
Lars Brihall (VF), uppföljning av antalet barn i Skirö skall göras efter sommaren 2019 så att det
fortsatt finns möjlighet för gymnasieelever att åka med skolbussen i mån av plats.
Ärendebeskrivning
Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2019 föreligger i bilaga.
Därutöver föreligger också en sammanställning av förslag till kommunstyrelsens mål och
verksamhetsmål för 2019, bilaga.
Budgetförslaget innebär uppsägning av busslinje 350 Ramkvilla och 355 Skirö och trafiken
efter tidtabellskifte juni 2019. Kollektivtrafiken skulle enligt plan ersättas med upphandlad
skolskjuts. För Skiröområdet ger det avsedd effekt med en lägre kostnad. För Ramkvilla
innebär köp av enbart skolskjuts för grundskolan nästan samma kostnad som köp av
kollektivtrafik samtidigt som möjligheten för allmänheten att åka med då i synnerhet
gymnasieelever försvinner, bilaga.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunstyrelsen detaljbudget fastställs, samt
fortsatt köp av kollektivtrafik linje 350 Ramkvilla - Vetlanda från Jönköpings länstrafik. Köpet
innebär ökade kostnader för hösten 2019 med 350 000 kr, finansieras via kommunstyrelsens
medel för oförutsedda utgifter.

Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
HR-kontoret
Måltidsservice
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen
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§ 129

Dnr 2018/KA0263

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av vård- och
omsorgsnämndens ekonomistyrning”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att man tagit del av rapporten ”Granskning av vård- och
omsorgsnämndens ekonomistyrning” och godkänner upprättat förslag till yttrande med
följande tillägg: ”Kommunstyrelsen tar till sig av revisorernas kritik.”
Reservation
Ingemar Sturesson (KD) reserverar sig mot förslaget till yttrande över kommunrevisionens
rapport avseende vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning.
Ärendebeskrivning
Granskningsrapporten ”Granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning”
föreligger i bilaga.
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten till vård- och omsorgsnämnden och
kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsens yttrande ska vara inlämnat senast den
12 december 2018. Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen konstaterar att man tagit del av rapporten ”Granskning av vård- och
omsorgsnämndens ekonomistyrning” och godkänner upprättat förslag till yttrande.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) föreslår följande tillägg till arbetsutskotts förslag:
”Kommunstyrelsen kan konstatera, utifrån kommunrevisionens granskning av vård- och
omsorgsnämndens ekonomistyrning, att kommunstyrelsen brustit i sin uppsiktsplikt”.
Jan Johansson (VF) yrkar avslag på Ingemar Sturessons tilläggsyrkande.
Carina Bardh (M) föreslår följande tillägg i svaret till revisorerna. ”Kommunstyrelsen tar till sig
av revisorernas kritik”.
Dan Ljungström (C) tillstyrker Carina Bardhs tilläggsyrkande.
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§ 129 forts.

Dnr 2018/KA0263

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Sturessons tilläggsyrkande, vilket han finner att
kommunstyrelen avslår.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Ekonomikontoret
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdet ajourneras kl. 15.40-15.54.
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§ 130

Dnr 2018/KA0307

Riktlinje för uppvaktning av medarbetare och förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut
Reviderat förslag till riktlinjer för uppvaktning av medarbetare och förtroendevalda godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till reviderad riktlinje för uppvaktning av medarbetare och förtroendevalda föreligger i
bilaga.
Nuvarande beloppsgränser i samband med inköp av gåvor och blommor till medarbetare och
förtroendevalda som ska uppvaktas enligt regelverket upplevs som alltför låga. Man får helt
enkelt inte mycket för pengarna. En justering uppåt föreslås därför i enlighet med bilagan.
Därtill ett förtydligande att uppvaktning endast gäller 50 och 60 årsdagen.
Arbetsutskottets förslag
Reviderat förslag till riktlinjer för uppvaktning av medarbetare och förtroendevalda godkänns.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Vetlanda.se
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§ 131

Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-29 och 2018-11-12.
Personal- och organisationsutskottet 2018-10-17.
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§ 132

Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Styrelseprotokoll Witalabostäder AB 2018-10-18
Styrelseprotokoll Vetlanda Industrilokaler 2018-10-19
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2018-09-24
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2018-06-21
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2018-10-22
Vetlanda Stadshus AB 2018-11-01
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2018-09-26, § 36 – Slutredovisning av
utredningsuppdraget om Höglandets räddningstjänstförbunds ekonomi
Dnr 2018/KA0195
h) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av elkabel på fastigheten
Sällehägnad 3:1 i Vetlanda kommun.
Dnr 2018/KA0311
i) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Källeryd 1:9 och
Simonsryd 1:26 i Vetlanda kommun
Dnr 2018/KA0313
j) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd för anläggning av infartsväg på fastigheten
Korsberga-Byestad 1:8 i Vetlanda kommun
Dnr 2018/KA0314
k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om bildandet av naturreservatet Huvabacken i
Vetlanda kommun
Dnr 2018/KA0017
l) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om flytt av stenar i odlingsröse på fastigheten
Knutstorp 1:11 i Vetlanda kommun
Dnr 2018/KA0317
m) Sammanträdesprotokoll Primärkommunalt samverkansorgan 2018-10-11
n) Bergsstaten: Undersökningstillstånd för området Sågebäcksravinens Guldfält i Uppvidinge
och Vetlanda kommun.
Dnr 2018/KA0324
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel i Långaryd i Vetlanda
kommun
Dnr 2018/KA0323
p) Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen: Dom gällande ansökan om tidsbegränsad
utökning av produktionen av mjukpapper vid Pauliströms bruk.
Dnr 2018/KA0230
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§ 133

Dnr 2016/KA0045

Svar på motion om kommunal distributionscentral
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen besvaras med ett uppdrag att undersöka förutsättningarna för genomförandet av
en förstudie eftersom frågeställningarna kring införande av samordnad varudistribution i form
av kommunal distributionscentral är mycket komplexa.
Ärendebeskrivning
Den 16 februari 2016 lämnade Dan Ljungström (C), Klas Håkanson (M), Ingemar Sturesson
(KD) och Ejlon Johansson (L) in en motion om kommunal distributionscentral med förslaget att
Vetlanda kommun inrättar en distributionscentral för samleveranser av livsmedel och andra
förbrukningsvaror till kommunala inrättningar.
Motionen remitterades till måltidsservice och upphandlingsavdelningen för yttrande. Ett
gemensamt yttrande har kommit in och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen med ett uppdrag att undersöka
förutsättningarna för genomförandet av en förstudie eftersom frågeställningarna kring
införande av samordnad varudistribution i form av kommunal distributionscentral är mycket
komplexa.
Yrkanden
Dan Ljungström (C), Nils-Erik Olofsson (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
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§ 134

Dnr 2018/KA0308

Fastighetsförvärv – Anette Wilhelmina von Liewens
donationsfond
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donationsfond tillåts förvärvar 6,5 ha skogsmark
av fastigheten Nybo 2 för 900 000 kr. Stiftelsen ska därutöver även ersätta säljaren för
kostnaderna för avstyckningen.
Ärendebeskrivning
Det har under en längre tid varit stiftelsens vilja att förvärva skogsmark tillhörande fastigheten
Nybo 2. Fastigheten gränsar till den av stiftelsen ägda Mossgård 1:62.
En preliminär överenskommelse har träffats med säljaren. Enligt reglementet för
Annette Wilhelmina von Liewens donationsstiftelse så ska bland annat beslut om
fastighetsförvärv över 100 000 kr ”underställas fullmäktige”.
Beredningsbeslut
Styrelsen för Annette Wilhelmina von Liewens donationsfond har träffat ett beslut
”per capsulam” (utan fysiskt möte) mot bakgrund av säljarens positiva besked. Styrelsen avser
att fatta protokollfört beslut i ärendet 2018-11-20.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens
donationsfond tillåts förvärva 6,5 ha skogsmark av fastigheten Nybo 2 för 900 000 kr.
Stiftelsen ska därutöver även ersätta säljaren för kostnaderna för avstyckningen.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
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§ 135

Dnr 2018/KA0195

Ägarinsats till Höglandets räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Höglandets räddningstjänstförbund tilldelas en medlemsinsats om totalt 10 000 000 kr, varav
Vetlanda kommun tillskjuter 4 670 000 kr.
Ärendebeskrivning
Likviditeten behöver stärkas hos Höglandets Räddningstjänstförbund där Vetlanda kommun
tillsammans med Nässjö kommun är medlemmar. Ett sätt att genomföra detta är genom att
tillföra ett insatskapital som kan verka som en buffert för tillfälliga nedgångar i likviditeten. En
sådan medlemsinsats ska ses som ett engångstillskott.
HRF:s ekonomiska situation har de senaste åren försämrats och möjligheten till
självfinansiering av investeringsbehovet har därmed minskat. Försämringen beror i första
hand på ökade personalkostnader, ökade kostnader för fordonsförsäkringar, ökade
lokalkostnader samt införande av avgifter för brandvattenförsörjning.
Mot bakgrund av förbundets fortsatta behov av investeringar och avsaknad av ägarinsats bör
medlemskommunerna Nässjö och Vetlanda överväga att tillskjuta en medlemsinsats som
förbättrar förbundets likviditet, eget kapital samt därmed soliditetsnivån. Förslagsvis bör
medlemsinsatsen som ska betraktas som ett engångstillskott uppgå till totalt 10 000 000 kr,
fördelat mellan kommunerna. För Vetlandas del innebär detta 4 670 000 kr. Beloppet är ett
engångstillskott vilket innebär att förbundets arbete med att minska sina löpande kostnader
och därmed få en bättre balans mellan intäkter och kostnader måste fortsätta.
Nässjö kommun har fattat motsvarande beslut om en medlemsinsats på 5 330 000 kr enligt
förslaget.
Beredningsbeslut
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2018-09-26, § 37.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Höglandets räddningstjänstförbund tilldelas en
medlemsinsats om totalt 10 000 000 kr, varav Vetlanda kommun tillskjuter 4 670 000 kr.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S) och Lars Brihall (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
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§ 136

Dnr 2018/KA0305

VA-taxan från 2019-01-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
VA-taxans brukningsavgift höjs med 3 % fr.o.m. 2019-01-01.
Ärendebeskrivning
VA-verksamheten i Vetlanda har för sin abonnentmängd många verk och långa
ledningssträckor. Under senare år har en ökad reinvesteringstakt i ledningsnätet utförts och
den kommer att fortsätta framöver. Det finns dessutom ett underhållsbehov i verken för att
möta framtida utmaningar. VA-verksamheten ska vara kostnadsneutral över tid och därför
behöver intäkterna öka. En taxeökning på 3 % på brukningsavgiften föreslås. Detta innebär att
intäkterna ökar med ca 1 300 000 kr. För varje enskild abonnent med normalförbrukning
innebär det en kostnadsökning på helår med ca 140 kr. Anläggningsavgiften föreslås vara
oförändrad.
Vetlanda kommun har idag den näst lägsta taxan i länet.
Beredningsbeslut
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB 2018-10-22, § 89.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås höja VA-taxans brukningsavgift med 3 % fr.o.m. 2019-01-01.
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Dnr 2018/KA0318

Fördelning av det kommunala partistödet 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Det kommunala partistödet 2019 fördelas enl följande:
(S)
(VF)
(C)
(M)

158 219 kr
109 530 kr
73 020 kr
97 360 kr

(SD)
(V)
(L)
(KD)

73 020 kr
36 510 kr
24 340 kr
73 020 kr

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagens regler och reglementet för partistödet ska kommunfullmäktige varje
år fatta beslut om fördelningen av det kommunala partistödet.
Det totala budgetbeloppet att disponera för 2019 uppgår till 645 000 kr. Grundstödet liksom
mandatstödet uppgår till 12 170 kr. Fördelningsmodellen framgår av reglementet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av det kommunala partistödet
2019:
(S)
(VF)
(C)
(M)

158 219 kr
109 530 kr
73 020 kr
97 360 kr

(SD)
(V)
(L)
(KD)

Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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§ 138
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Dnr 2018/KA0284

Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och
utveckling
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Nytt verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling enligt bilaga
daterad 2018-10-17, godkänns.
Avtalet träder ikraft 1 januari 2019.
Ärendebeskrivning
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) är den politiska arenan för samverkan mellan länets
kommuner. PKS bestämmer, efter önskemål från kommunerna, vart fjärde år vilka områden
PKS ska arbeta med kommande mandatperiod. Syftet med samverkan är att skapa
verksamhetsutveckling, effektivare resursanvändning och högre kvalitet i verkamheterna.
Förslag till nytt verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling med
de ändringar och förtydliganden som PKS framfört föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna nytt verksamhetsavtal avseende primärkommunal
samordning och utveckling enligt bilaga daterad 2018-10-17. Avtalet träder ikraft 1 januari
2019.
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Utdragsbestyrkan

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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Dnr 2018/KA0283

Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ny arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) enligt bilaga daterad
2018-10-17, godkänns.
Arbetsordningen ska träda ikraft 1 januari 2019.
Ärendebeskrivning
Förslag till ny arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) med de
förändringar, tillägg och förtydliganden som PKS framför föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna ny arbetsordning för Primärkommunalt
samverkansorgan (PKS) enligt bilaga daterad 2018-10-17.
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~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2018-12-05

§ 140

Dnr 2018/KA0223

Information om avfallssamarbetet
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Henrik Tvarnö informerar om den utredning om framtida form för avfallssamarbete som
pågår. De kommuner som idag samarbetar är Aneby ,Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Uppvidinge och
Vetlanda. Fastighetsnära insamling och organisationsform som på ett bättre sätt kan bära
större investeringar är huvudfrågorna. Möjliga samarbeten är också en viktig fråga för att
klara framtida utmaningar. Eksjö och Nässjö har tyvärr valt att ställa sig utanför utredningen.
Aneby kommun är med i utredningsarbetet men utreder samtidigt möjligt samarbete med
June avfall, Jönköpings kommun. Fastighetsnära insamling utgör ett lagkrav från och med.
2021.
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