
 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-05-16 1 (26) 

Plats och tid Korsberga bygdegård, kl. 18.30-21.55 
Sammanträdet ajourneras kl. 19.40-20.05. 

Beslutande Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Mikael Hahn (S), Jan Johansson (VF), 
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M),  
Monica Samuelsson (KD), Arne Larsson (SD), Nils-Erik Olofsson (S),  
Lars Brihall (VF), Andreas Elamsson (C), Klas Håkanson (M),  
Ingemar Sturesson (KD), Anders Gustavsson (VF), Lennart Lööw (S),  
Björn Fälth (SD), Inge Bengtsson (VF), Percy Karlsson (S), Christina Liljerås 
(VF), Jan Erik Josefsson (KD), Helena Stålhammar (C) kl. 18.48-21.55, § 45-58, 
Anders Bengtsson (M), Carina G Hördegård (C) (jäv § 58), Niklas Hugosson 
(VF), Kjell Sandahl (M), Ejlon Johansson (L),  
Tommy Bohman (S), Viveka Jarflod (V), Monica Högberg (VF),  
Camilla Stenlöv (KD), Hans Svensson (KD), Almuth Holmqvist (MP),  
Ingvar Andersson (C), Malin Brihall (VF), Kjell Åke Nottemark (M),  
Pia Fälth (SD), Rolf Axelsson (S) och Lola Frödeberg (VF). 

Carina Bardh, Anders Bengtsson, Inge Bengtsson, Lars Brihall,  
Andreas Elamsson, Lola Frödeberg, Björn Fälth, Anders Gustavsson,  
Almuth Holmqvist, Klas Håkanson, Jan Johansson, Arne Larsson,  
Dan Ljungström, Lennart Lööw, Nils-Erik Olofsson, Kjell Sandahl, 
Rune Solid, Ingemar Sturesson, Helena Stålhammar, Hans Svensson och  
Henrik Tvarnö (ej § 50 avseende kommunstyrelsen p.g.a. jäv). 

Anders Bengtsson, Malin Brihall, Andreas Elamsson, Pia Fälth, Mikael Hahn,  
Viveka Jarflod, Christina Liljerås, Monica Samuelsson och Rune Solid (ej § 50 
avseende barn- och utbildningsnämnden p.g.a. jäv). 

Carina G Hördegård (ej § 50 avseende kultur- och fritidsnämnden p.g.a. jäv). 

Bengt Jonzon (ej § 50 avseende miljö- och byggnämnden p.g.a. jäv). 

Niklas Hugosson och Ejlon Johansson (ej § 50 avseende socialnämnden p.g.a. 
jäv). 

Anders Gustavsson, Percy Karlsson, Kjell-Åke Nottemark och Hans Svensson  
(ej § 50 avseende tekniska nämnden p.g.a. jäv). 

Arne Larsson, Christina Liljerås och Nils-Erik Olofsson (ej § 50 avseende 
valnämnden p.g.a. jäv). 

Carina Bardh, Anders Bengtsson, Tommy Bohman, Almuth Holmqvist,  
Monica Högberg, Jan-Erik Josefsson, Valentin Lundmark, Lennart Lööw och 
Rune Solid (ej § 50 avseende vård- och omsorgsnämnden p.g.a. jäv). 

Mona-Lisa Hagström Svensson (ej § 50 avseende överförmyndare p.g.a. jäv). 
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Tjänstgörande ersättare Rune Solid (L) för Siv Fransson (L) 
Janne Åsander (MP) för Ibrahim Hajomar (MP) 
Bengt Jonzon (S) för Conny Axelsson (S) 
Tommy Bengtsson (V) för Roger Jonasson (V) 
Ulrich Wendt (S) för Martina Jansson (S) 
Valentin Lundmark (SD) för Johan Löfgren (SD) 

Övriga deltagare Thor-Erik Rydén (VF), Tommy Glans (VF), Cecilia Dackenberg (V), 
Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Martin Karlsson, Björn Wiberg,  
Kristina Odelberg, Wolf Olofsson och Bengt Wahlström. 

Utses att justera Percy Karlsson (S) och Rune Solid (L) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 38-58 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Lola Frödeberg 

 
 Percy Karlsson  Rune Solid 

 

 

 

Anslag av protokollet 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-05-23 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-06-14 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 
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Musik 
Lowisa Karlsson som representerar den kommunala musikskolan spelar tvärflöjt för 
närvarande ledamöter, ersättare och åhörare. Medverkar gör även hennes lärare  
Christian Wramhult som spelar piano. 
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§ 38 

Delgivningar 
Protokoll från Länsstyrelsen i Östergötland daterad 2018-05-08 om inspektion av 
Överförmyndaren i Vetlanda kommun. 
Dnr 2018/KA0152 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2017 avseende Vetlanda Stadshus AB, 
Njudung Energi Vetlanda AB, Njudung Vetlanda Elnät AB, Njudung Avfallshantering AB,  
Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler. 
Dnr 2018/KA0056 

Granskningsrapport ”Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun” 
Dnr 2018/KA0056 
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§ 39 Dnr 2018/KA0147 

Avsägelse från uppdrag Göran Lundin (VF) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

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

Ärendebeskrivning 

Avsägelse har kommit in från Göran Lundin (VF) där han avsäger sig uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden. 

Beslutet skickas till: 
Göran Lundin 
Tekniska nämnden 
Löner 
Troman 
Valberedningen 
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§ 40 Dnr 2018/KA0116 

Motion om fler platser inom särskilt boende i centralorten i 
Vetlanda kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Den 12 april 2018 lämnade Ejlon Johansson (L), Siv Fransson (L) och Rune Solid (L) in en 
motion om flera platser inom särskilt boende i centralorten, Vetlanda kommun med förslaget 
att snarast planera för och iordningställa särskilda boendeplatser i centralorten genom att 
återskapa 9 korttidsplatser på Norrgården som då samtidigt frigör lika många platser på 
Bäckagården. Dessutom återställs 6 HVB-plaster på Bäckagården till särskilda boendeplatser. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 41 Dnr 2018/KA0163 

Motion om större trygghet för människor över 90 år och 
mindre handläggning 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om större 
trygghet för människor över 90 år och mindre handläggning och med förslaget att 
förutsättningarna utreds och en ekonomisk konsekvensanalys tas fram enligt motionens 
intentioner. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 42 Dnr 2018/KA0164 

Motion om bredband på äldreboende 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om 
bredband på äldreboende och med förslaget att fiberanslutning till samtliga särskilda 
boendeplatser installeras. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-05-16 9 (26) 

§ 43 Dnr 2018/KA0162 

Motion om Växjölöftet blir Vetlandalöftet 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om 
Växjölöftet blir Vetlandalöftet med förslagen att Vetlanda kommun tar fram och 
implementerar en liknande modell som Växjölöftet samt att Vetlanda kommun automatiserar 
handläggningen för försörjningsstöd. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 44 Dnr 2018/KA0161 

Motion om heltidsmentorer 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om 
heltidsmentorer och med förslaget att utreda hur ett system med heltidsmentorer kan 
implementeras på högstadieskolor samt gymnasieskolan i Vetlanda kommun och att erbjuda 
skolor och gymnasieprogram att prova detta system med heltidsmentorer. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 45 Dnr 2018/KA0168 

Information från Korsberga samhällsförening 
Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Wolf Olofsson som representerar Korsberga samhällsförening berättar bland annat följande: 

Samhällsföreningen startade 2010 i samband med att den tidigare bensinmacken lades ner. 
Nu finns en ny mack. Härefter presenteras ett axplock av de aktiviteter som föreningen 
bedriver: 

• Städdag en gång per år 

• ”Korsbergadagen”, då årets Korsbergabo utses 

• Barnens dag 

• Tomtesmyg med marknad 

• Företagarträff en gång per år 

• Pulkabacke med belysning 

• Ungdomsgård varje vecka i bygdegården 
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§ 46 Dnr 2018/0169 

Omvärldsanalys 
Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Bengt Wahlström beskriver hur man kan bedriva ett aktivt och värdefullt 
omvärldsanalysarbete och förtjänsterna med att göra just detta. Det gäller att skapa en 
beredskap för förändringar och det kan vi göra på olika sätt. Olika människor ser olika saker 
och har olika kunskaper, utnyttja detta. Höj blicken! Var ser vi i vår omvärld, på kortare och 
längre tidsavstånd? Snegla på andra, det finns flera goda exempel. Hur förhåller vi oss till 
sådant som vi ändå inte kan ändra på men som vi måste ta hänsyn till. En omvärldsanalys är 
inte något man gör en gång för alla. Den måste bli föremål för ständiga förändringar. 
Omvärlden står inte stilla. De tre viktigaste områdena är: 

1. Globaliseringen 

2. Digitaliseringen 

3. Hållbar utveckling 
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§ 47 Dnr 2018/KA0121 

Rapport från socialnämnden om ej verkställda beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporten noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Enligt bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och särskilda avgifter i socialtjänstlagen 
ska nämnden rapportera icke verkställda beslut i kommunfullmäktige. Socialnämnden har tre 
icke verkställda beslut att rapportera för kvartal 1, 2018. Besluten fattades 2017-09-28,  
2017-10-05 och 2017-12-20, avser alla beviljande av kontakperson enligt socialtjänstlagen. 

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 19.40-20.05. 
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§ 48 Dnr 2018/KA0056 

Årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun (koncernen) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun inklusive koncernen godkänns. 

Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 17 387 649,51 kr. 

Kommunen har uppnått balanskravet. 

I samband med bokslutet ges ett ökat medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund 
för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för 2017. 
Totalt uppgår det ökade bidraget till 984 480 kr. 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun inklusive koncernen föreligger i bilaga. Som bilagor 
föreligger dessutom ett personalbokslut och ett miljöbokslut. 

Kommunens årsresultat uppgår till 17 400 000 kr. Stadshuskoncernen redovisar 28 500 000 kr. 
Njudung Energi (koncernen) redovisar 34 200 000 kr i resultat. Witalabostäder AB redovisar 
2 400 000 kr och Vetlanda Industrilokaler 1 300 000 kr. Sävsjö Energi redovisar 10 900 000 kr 
men ingår dock inte i Vetlanda kommunkoncern. Årets resultat i hela Vetlanda 
kommunkoncern uppgår till 45 600 000 kr. 

Delar av personalbokslutet redovisas och därvid framgår bland annat följande: 

Antalet årsarbetare har ökat mellan 2016 och 2017 med 42,3. Tillsvidareanställda har minskat 
med 14 årsarbetare. Mest personalökning har skett inom barn- och utbildningsnämnden och 
den största minskningen inom socialnämnden. Ökad frånvaro kostar 6 900 000 kr. Övertid och 
mertid har ökat inom barn- och utbildningsnämnden medan inom vård- och 
omsorgsnämnden, övertiden har ökat och mertiden har minskat. Tidsbegränsade anställningar 
ökar mest inom barn- och utbildningsnämnden. 39 % av personalen jobbar deltid. Den totala 
sjukfrånvaron har minskat från 6,9 till 6,6 %, men korttidsfrånvaron ökar. Deltidsanställda är 
mer sjuka än heltidsanställda. Personalomsättningen bland chefer är hög. 

Kommunrevisionen föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisningen för 2017 godkänns. 
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§ 48 forts. Dnr 2018/KA0056 

Kommunstyrelsens förslag  

Årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun inklusive koncernen godkänns. 

Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 17 387 649,51 kr. 

Kommunen har uppnått balanskravet. 

I samband med bokslutet ges ett ökat medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund 
för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för 2017. 
Totalt uppgår det ökade bidraget till 984 480 kr. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
EY 
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§ 49 Dnr 2018/KA0056 

Yttrande från revisionen angående årsredovisning 
Kommunfullmäktiges beslut 

Revisionsberättelsen för år 2017 noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Revisionsberättelse för 2017 med följande bilagor föreligger:  

• Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2017 
• De sakkunnigas rapporter 
• Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna 

Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelsen och nämnderna och 
genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag.  

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.  

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 
om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning.  

Bedömningen är att styrelse och nämnder i Vetlanda kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  

Bedömningen är att räkenskaperna är rättvisande men det noteras att generella bidrag och 
schablonbidrag för flyktingar under 2016 och 2017 inte har redovisats enligt gällande 
redovisningsrekommendationer och yttranden från rådet för kommunal redovisning. 

Bedömningen är att styrelse och nämndernas interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
kommunfullmäktige uppställt. 

Kommunrevisionen tillstyrker därför ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt enskilda 
ledamöter i dessa organ för verksamhetsåret 2017. 

Beslutet skickas till 
Revisionen, Ekonomikontoret 
EY, Styrelse och nämnder 
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§ 50 Dnr 2018/KA0056 

Beviljande av ansvarsfrihet 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 

P.g.a. jäv deltar inte Carina Bardh, Anders Bengtsson, Inge Bengtsson, Lars Brihall,  
Andreas Elamsson, Lola Frödeberg, Björn Fälth, Anders Gustavsson, Almuth Holmqvist,  
Klas Håkanson, Jan Johansson, Arne Larsson, Dan Ljungström, Lennart Lööw,  
Nils-Erik Olofsson, Kjell Sandahl, Rune Solid, Ingemar Sturesson, Helena Stålhammar,  
Hans Svensson och Henrik Tvarnö i handläggningen av denna punkt. 

Barn- och utbildningsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

P.g.a. jäv deltar inte Anders Bengtsson, Malin Brihall, Andreas Elamsson, Pia Fälth,  
Mikael Hahn, Viveka Jarflod, Christina Liljerås, Monica Samuelsson och Rune Solid i 
handläggningen av denna punkt. 

Kultur- och fritidsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

P.g.a. jäv deltar inte Carina G Hördegård i handläggningen av denna punkt. 

Miljö- och byggnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

P.g.a. jäv deltar inte Bengt Jonzon i handläggningen av denna punkt. 

Socialnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 

P.g.a. jäv deltar inte Niklas Hugosson och Ejlon Johansson i handläggningen av denna punkt. 

Tekniska nämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 

P.g.a. jäv deltar inte Anders Gustavsson, Percy Karlsson, Kjell Åke Nottemark och  
Hans Svensson i handläggningen av denna punkt. 

Valnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

P.g.a. jäv deltar inte Arne Larsson, Christina Liljerås och Nils-Erik Olofsson i handläggningen av 
denna punkt. 

Vård- och omsorgsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 
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§ 50 forts. Dnr 2018/KA0056 

P.g.a. jäv deltar inte Carina Bardh, Anders Bengtsson, Tommy Bohman, Almuth Holmqvist, 
Monica Högberg, Jan-Erik Josefsson, Valentin Lundmark, Lennart Lööw, Rune Solid och  i 
handläggningen av denna punkt.  

Överförmyndarnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

P.g.a. jäv deltar inte Mona-Lisa Hagström Svensson i handläggningen av denna punkt. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
EY 
Styrelser och nämnder 
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§ 51 Dnr 2018/KA0135 

Reviderade ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB,  
Njudung Energi Vetlanda AB, Witalabostäder AB och  
AB Vetlanda Industrilokaler 
Kommunfullmäktiges beslut 

Reviderat ägardirektiv för respektive bolag, Vetlanda Stadshus AB, Njudung Energi Vetlanda 
AB, Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler antas och ska gälla fr.o.m. 1 juni 2018. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda Stadshus AB har anlitat Mats Landén för att lämna förslag på finansiella mål och mål 
för vinstöverföring i respektive bolag. Förslag till förändringar i ägardirektiven redovisas i 
bilagor. Föreslagna ändringar gjorda utifrån det PM som Mats Landén på styrelsens uppdrag 
tagit fram om finansiella mål och vinstöverföringar. Det enda som i förslaget avviker från 
Landéns PM är att solidaritetsmålet inte är ändrat för Witalabostäder. Det kan bli aktuellt att 
höja det vid senare tillfälle. Ett höjt solidaritetsmål stämmer inte överens med det 
nybyggnadsprojekt som bolaget nu driver.  

Förslag till nya ägardirektiv föreligger i bilaga. Efter kommunfullmäktiges beslut ska respektive 
bolagsstämma anta de nya ägardirektiven. Avkastningskraven ska gälla för bokslut 2018. 

Kommunstyrelsens förslag  

Reviderat ägardirektiv för respektive bolag, Vetlanda Stadshus AB, Njudung Energi Vetlanda 
AB, Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler antas och ska gälla fr.o.m. 1 juni 2018. 

Beslutet skickas till: 
Vetlanda Stadshus AB 
Njudung Energi Vetlanda AB 
Witalabostäder AB 
AB Vetlanda Industrilokaler 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-05-16 20 (26) 

§ 52 Dnr 2018/KA0055 

Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal – 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifogade styrdokument för Kommunassurans Syd Försäkrings AB godkänns. 

De dokument som avses är bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB sedan 2007. Orsaken var 
att man ville tillförsäkra sig möjligheten att få in konkurrenskraftiga offerter för kommunens 
försäkringsbehov. Fram till det senaste årsskiftet hade man 52 kommuner som delägare, 
framförallt i södra Sverige. Vid bolagsstämman 2017 beslutades om en utökning av antalet 
ägare och därför har 17 nya delägare tillkommit från systerföretaget Förenade 
Småkommuners Försäkringsbolag, som bedrivit motsvarande verksamhet i en betydligt 
mindre skala.  

Förslag till ny bolagsordning, nytt ägardirektiv och nytt aktieägaravtal föreligger i bilaga. Syftet 
med uppdaterade dokument är framförallt anpassning till ny lagstiftning.  

Kommunstyrelsens förslag  

Bifogade styrdokument för Kommunassurans Syd Försäkrings AB godkänns. 

De dokument som avses är bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. 

Beslutet skickas till: 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ekonomikontoret 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 
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§ 53 Dnr 2018/KA0059 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns- 
och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa med giltighet  
2017-10-31 t.o.m. 2018-12-31 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns- och ungas 
psykiska, sociala och fysiska hälsa med giltighet 2017-10-31 t.o.m. 2018-12-31 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Överenskommelse om samverkan för barns- och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa har 
upprättats, bilaga. Överenskommelsen ska tydliggöra huvudmännens uppdrag och ansvar 
samt verksamheternas åtaganden gällande samverkan när barns- och ungas behov kräver det 
för sin psykiska, sociala och fysiska hälsa. 

Till överenskommelsen har bilagts riktlinjer för ansvarsfördelning mellan psykologer i skolan 
och psykologer inom regionen.  

Beredningsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden § 39/18. 

Kommunstyrelsens förslag  

Upprättat förslag till länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns- och ungas 
psykiska, sociala och fysiska hälsa med giltighet 2017-10-31 t.o.m. 2018-12-31 godkänns. 

Yrkanden 

Ingemar Sturesson (KD) och Helena Stålhammar (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Landstinget i Jönköpings län 
Regionförbundet 
Aneby kommun 
Eksjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Tranås kommun 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-05-16 22 (26) 

§ 54 Dnr 2018/KA0133 

Gemensam överförmyndarnämnd 
Kommunfullmäktiges beslut 

Vetlanda kommun bildar tillsammans med Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö kommuner en 
gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt överförmyndarkansli fr.o.m. 1 januari 2019. 

Vetlanda kommun utses till värdkommun för nämnd och kansli. Kansliet lokaliseras till 
Vetlanda. Varje kommun utser en ledamot och en ersättare till den gemensamma nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Kraven på överförmyndarverksamheten är höga, såväl kompetensmässigt som resursmässigt. 
Ärendena blir alltmer komplicerade och handläggarna arbetar ofta ensamma och på deltid. 
Behovet av samverkan är därför stort för att minska sårbarheten och upprätthålla hög 
kompetens samt en effektiv och rättsäker hantering. 

Under 2017 har Höglandsförbundet undersökt möjligheterna att skapa en gemensam 
organisation för överförmyndarverksamheten fr.o.m. nästa mandatperiod. En sådan 
organisation kan inte, av juridiska skäl, inordnas under Höglandsförbundet. 

Närmare beslutsunderlag framgår av separat bilaga daterad 2018-03-20. 

Beredningsbeslut 

Höglandsförbundets direktion § 8/18. 

Kommunstyrelsens förslag  

Vetlanda kommun bildar tillsammans med Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö kommuner en 
gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt överförmyndarkansli fr.o.m. 1 januari 2019. 

Vetlanda kommun utses till värdkommun för nämnd och kansli. Kansliet lokaliseras till 
Vetlanda. Varje kommun utser en ledamot och en ersättare till den gemensamma nämnden. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Höglandsförbundet 
Aneby kommun 
Eksjö kommun 
Sävsjö kommun 
Nässjö kommun 
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§ 55 Dnr 2018/KA0079 

Parkeringsnorm för Vetlanda tätort 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till parkeringsnorm för Vetlanda tätort antas. 

Ärendebeskrivning 

I den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort finns parkeringstal redovisade som ska 
vara vägledande för planläggning och bygglovhandläggning. Parkeringstalen anger antalet 
parkeringsplatser som bör tillskapas i samband med exploatering av en fastighet. Inom ramen 
för uppdraget att utarbeta en ny fördjupad översiktsplan för centralorten har tekniska 
kontoret beslutat göra en översyn av gällande parkeringstal. Förslaget redovisas i bilagan. 
Förslaget innebär bland annat en sänkning av parkeringstalen för bil. Därutöver föreslås också 
parkeringstal för cykel, vilket i dagsläget inte finns. 

Kommunstyrelsens förslag 

Upprättat förslag till parkeringsnorm för Vetlanda tätort antas. 

Yrkanden 

Tommy Bengtsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.  

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Tommy Bengtssons avslagsyrkande och kommunstyrelsens 
förslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska kontoret 
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Sammanträdesprotokoll 
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§ 56 Dnr 2018/KA0170 

Redovisning av ej slutförda motioner 
Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas motioner vilkas beredning ännu 
ej slutförts, bilaga. 
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Sammanträdesprotokoll 
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§ 57 Dnr 2018/KA0147 

Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Göran Lundin (VF) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare i 
tekniska nämnden efter Göran Lundin (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 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
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§ 58 Dnr 2014/KA0463 

Val av ordförande i Korsberga kommundelsråd  
(tidigare vakant) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Jäv 

Carina G Hördegård (C) 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ordförande i 
Korsberga kommundelsråd föreslår: 

C Christer Hördegård, Simonsryd 7, 574 76 Korsberga 

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

Beslutet skickas till: 
Christer Hördegård 
Korsberga kommundelsråd 
Löner 
Troman 
Valberedningen 
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