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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-03-21 1 (19) 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-20.15 

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), Ingemar Sturesson (KD),  
Anders Gustavsson (VF), Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD),  
Ibrahim Hajomar (MP), Conny Axelsson (S), Helena Stålhammar (C),  
Anders Bengtsson (M), Percy Karlsson (S), Christina Liljerås (VF), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Martina Jansson (S), Niklas Hugosson (VF), 
Kjell Sandahl (M), Ejlon Johansson (L), Tommy Bohman (S),  
Viveka Jarflod (V), Monica Högberg (VF), Hans Svensson (KD),  
Almuth Holmqvist (MP), Ingvar Andersson (C), Malin Brihall (VF),  
Kjell Åke Nottemark (M), Andreas Granlöf (S), Pia Fälth (SD), Rolf Axelsson (S) 
och Lola Frödeberg (VF). 

Tjänstgörande ersättare Carl-Axel Bengtsson (M) för Klas Håkanson (M) 
Rune Solid (L) för Siv Fransson (L) 
Tommy Bengtsson (V) för Roger Jonasson (V) 
Kristian Andersson (VF) för Inge Bengtsson (VF) 
Valentin Lundmark (SD) för Johan Löfgren (SD) 
Pia Lindell (C) för Carina G Hördegård (C) 
Daniel Lundström (S) för Camilla Stenlöv (S) 

Övriga deltagare Cecilia Dackenberg (V), Thor-Erik Rydén (VF), Tommy Glans (VF),  
Magnus Färjhage, Maria Gromer, Ola Götesson och Kristina Odelberg. 

Utses att justera Henrik Tvarnö (S) och Monica Samuelsson (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 24-37 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Lola Frödeberg 

 
 Henrik Tvarnö  Monica Samuelsson 
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Anslag av protokollet 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-03-28 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-04-19 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 
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Musik 
Följande representanter från den kommunala musikskolan underhåller närvarande ledamöter, 
ersättare och åhörare: 

Eric Melin, Michelle Lander och Herman Söderberg. Medverkar gör även deras lärare 
Jan Persson 
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§ 24 

Delgivningar 
Trygghetsbokslut 2017 för Höglandets räddningstjänstförbund 
Dnr 2018/KA0083 

Revisionsrapport ”Uppföljning av tidigare granskningar” 
Dnr 2018/KA0076 

Revisionsrapport ”Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete” 
Dnr 2018/KA0075 

Revisionsrapport ”Hantering av jäv i tekniska nämnden” 
Dnr 2018/KA0074 

Länsstyrelsens protokoll 2018-03-07, där man utser ny ersättare i fullmäktige t.o.m.  
14 oktober 2018. Ny ersättare är Mikael Engström (S). Mikael Engström blir ersättare nummer 
6 för socialdemokraterna.  
Dnr 2018/KA0009 

Länsstyrelsens protokoll 2018-03-07, där man utser ny ledamot och ny ersättare i fullmäktige 
t.o.m. 14 oktober 2018. Ny ledamot är Christina Liljerås (VF) och ny ersättare är Patrik 
Karlsson (VF). Patrik Karlsson blir ersättare nummer 5 för Vetlanda Framåtanda. 
Dnr 2018/KA0035 

Länsstyrelsens protokoll 2018-03-07, där man utser ny ledamot i fullmäktige t.o.m. 14 oktober 
2018. Ny ledamot är Pia Fälth (SD). 
Dnr 2018/KA0023 
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§ 25 Dnr 2018/KA0061 

Avsägelse från uppdrag Klara Forsén 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse har kommit in från Klara Forsén (S) där hon avsäger sig uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden med omedelbar verkan. 

Beslutet skickas till: 
Klara Forsén 
Barn- och utbildningsnämnden 
Löner 
Troman 
Valberedningen 
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§ 26 Dnr 2018/KA0089 

Motion om barnskötare 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Den 21 mars 2018 lämnade Lola Frödeberg (VF) och Malin Brihall (VF) in en motion om 
barnskötare och med förslaget att kommunen erbjuder möjligheter för tillsvidareanställning åt 
utbildade barnskötare.  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-03-21 7 (19) 

§ 27 Dnr 2018/KA0094 

Information från Region Jönköpings län – Kommunal utveckling 
Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Chefen för kommunal utveckling Ola Götesson uppger att Kommunalt forum i första hand 
arbetar med samverkansmöjligheter mellan länets kommuner och regionen. Verksamheten 
startade 2015 i samband med regionbildningen. Uppdragsgivare är kommunstyrelse-
ordförandena i kommunerna som också utgör den politiska styrgruppen. De områden inom 
vilka samverkan sker är bland annat miljö, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt fritid och 
utbildning. En forskningsstrategi är under utarbetande. Innehållet i nu gällande 
verksamhetsplan redovisas i korthet. Avslutningsvis beskrivs hur ledningssystemet för 
samverkan ser ut och fungerar inom vårt län.  
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§ 28 Dnr 2018/KA0095 

Presentation av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingsstrateg Maria Gromer uppger att statistiken utvisar vilken kvalitet kommunen 
håller i sina olika verksamheter i jämförelse med andra kommuner. Materialet omfattar 240 av 
landets kommuner. Det är 40 nyckeltal som jämförs. Den fullständiga redovisningen finns 
sammanställd på kommunens webbplats. Det är viktigt att kunna se och veta hur vi lyckas 
över tid med kvalitetssäkring av våra verksamheter. Materialet kan med fördel användas som 
ett kunskaps- och beslutsunderlag för politikerna. Avslutningsvis följer en redovisning över vad 
vi har lyckats bra med och vad som är mindre bra, relaterat till andra kommuner.  
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§ 29 Dnr 2017/KA0182 

Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda 
beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporten noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska vård- och 
omsorgsnämnden rapportera till kommunfullmäktige statistik över hur många av nämndens 
gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
Motsvarande redovisning ska ske avseende beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
som inte har verkställts inom tre månader. Redovisningen ska ange vilka typer av bistånd 
beslutet gäller och hur lång tid som har förflutit från dagen för beslutet. 

Nämnden rapporterar att för 4:e kvartalet 2017 finns tre beslut som är äldre än tre månader 
och som inte är verkställda. Samtliga avser särskilt boende för äldre enligt SoL. Sedan tidigare 
finns dessutom sex inrapporterade beslut som ännu inte verkställts. Ett beslut om 
kontaktperson enligt LSS. Ett beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.  
Ett beslut om korttidsvistelse enligt LSS. Ett beslut om ledsagning enligt LSS samt två beslut 
om särskilt boende för äldre enligt SoL.  

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 30 Dnr 2017/KA0189 

Rapport från socialnämnden och ej verkställda beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporten noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Enligt bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och särskilda avgifter i socialtjänsten ska 
nämnden rapportera icke verkställda beslut i kommunfullmäktige. Socialnämnden har ett 
beslut att rapportera för fjärde kvartalet 2017. Det avser ett gynnande beslut, att bevilja 
kontaktperson enligt socialtjänstlagen. Skälet till att verkställighet inte kunnat ske är att 
uppdragstagaren tackat nej till uppdraget. Rekryteringsarbete pågår. 

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
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§ 31 Dnr 2016/KA0406 

Svar på motion om ökad satsning med särskilt fokus på vår 
landsbygd och dess förutsättningar 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen bifalls. 

En temavecka anordnas som offensivt speglar landsbygdens möjligheter. 
Landsbygdsutvecklaren och övriga kommunledningsförvaltningen får uppdraget att utarbeta 
en projektplan inklusive budget för genomförandet av en temavecka under hösten 2018. 
Återrapportering av projektplanen inklusive budget ska ske till kommunstyrelsen före 
genomförandet. 

Ärendebeskrivning 

Den 21 december 2016 lämnade Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) och Lola Frödeberg (VF) 
in en motion om ökad satsning med särskilt fokus vår landsbygd och dess förutsättningar och 
med förslaget att Vetlanda kommun utöver ordinarie beskrivna arbetsuppgifter snarast och 
årligen tillskapar en särskild temavecka för landsbygden.  

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och kommunledningsförvaltningens 
landsbygdsutvecklare för yttrande. Yttranden har kommit in och föreligger i bilaga. Av kultur 
och fritidsnämndens yttrande framgår att det i kommunen finns en bra bas av såväl 
infrastruktur som aktiviteter på landsbygden. Förbättringar är dock alltid möjliga och 
nämnden är positiv till en temavecka under rubriken ”Vetlanda på fötter” en kombination av 
hälso- och landsbygdsvecka samordnad av landsbygdsutvecklaren.  

Landsbygdsutvecklaren uppger i sitt yttrande bland annat att svensk landsbygd blir allt 
viktigare i samhällsplaneringen när vi talar om rekreation, hälsa och boende. Vi behöver 
levandegöra landsbygden och göra den mer attraktiv. Att satsa på en temavecka kan vara en 
aktivitet i den riktningen. Under en temavecka kan olika aktörer visa upp sig, träffas och 
diskutera utvecklingsfrågor.  

Beredningsbeslut 

Kultur- och fritidsnämnden § 29/17. 

Kommunstyrelsens förslag  

Motionen bifalls. 

En temavecka anordnas som offensivt speglar landsbygdens möjligheter. 
Landsbygdsutvecklaren och övriga kommunledningsförvaltningen får uppdraget att utarbeta 
en projektplan inklusive budget för genomförandet av en temavecka under hösten 2018. 
Återrapportering av projektplanen inklusive budget ska ske till kommunstyrelsen före 
genomförandet. 
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§ 31 forts. Dnr 2016/KA0406 

Yrkanden 

Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Christina Liljerås (VF) och Niklas Hugosson (VF) 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Dan Ljungström (C) föreslår att motionen får anses besvarad. 

Ingemar Sturesson (KD), Ingvar Andersson (C) och Carina Bardh (M) tillstyrker  
Dan Ljungströms förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen och  
Dan Ljungströms förslag att motionen får anses besvarad. Hon finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Dan Ljungströms förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 30 ja-röster mot 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till: 
Jan Johansson 
Lars Brihall 
Lola Frödeberg 
Patrick Leijon 
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§ 32 Dnr 2018/KA0069 

Ombudget och förskott mellan 2017 och 2018 
Kommunfullmäktiges beslut 

Ombudget avseende driften om totalt 508 000 kr godkänns.  

Beloppet gäller daglig verksamhet och sysselsättning inom vård- och omsorgsförvaltningen 
som bedrivs i resultatenhetsform samt budgetmedel inom kommunledningsförvaltningen för 
projektledare/landsbygdsutvecklare. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till ombudget från 2017 till 2018 avseende driftmedel föreligger i bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag  

Ombudget avseende driften om totalt 508 000 kr godkänns.  

Beloppet gäller daglig verksamhet och sysselsättning inom vård- och omsorgsförvaltningen 
som bedrivs i resultatenhetsform samt budgetmedel inom kommunledningsförvaltningen för 
projektledare/landsbygdsutvecklare. 

Beslutet skickas till: 
Ekonomikontoret 
Vård- och omsorgsnämnden 
Magnus Färjhage 
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§ 33 Dnr 2018/KA0068 

Förändringar i reglementen för kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och miljö- och byggnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 

Följande ändringar godkänns: 

Tillägg i kommunstyrelsens reglemente: Styrelsen ska leda och samordna det strategiska 
naturvårdsarbetet.  

Tillägg i tekniska nämndens reglemente: Tekniska nämnden ska leda och samordna det 
operativa naturvårdsarbetet.  

Utgår i miljö- och byggnämndens reglemente: Miljö- och byggnämnden ska förklara ett mark- 
eller vattenområde som vattenskyddsområde samt meddela föreskrifter för området enligt 
miljöbalken. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens miljö- och naturvårdsarbete har sedan 2004 samordnats genom ett samarbete 
mellan miljö- och byggkontoret och tekniska kontoret. Uppgifterna har i första hand bestått av 
att samordna och driva arbetet framåt med åtgärder som kommunen hade åtagits sig i 
enlighet med det upprättade miljökvalitetsmålen. Vattenfrågor och naturvårdsprojekt har 
drivits med mycket stor framgång. Mycket tack vare Emåförbundets engagemang och deras 
samverkan med berörda verksamheter inom koncernen.  

Enligt 7 kap 21 § miljöbalken, får länsstyrelsen eller kommunen förklara ett mark- eller 
vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som 
utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. Kommunfullmäktige har tidigare 
delegerat ansvaret till miljö- och byggnämnden men enligt lagen avses med ”kommunen” 
kommunfullmäktige. Det är därför rimligt att delegationen dras tillbaka från miljö- och 
byggnämnden och beslutsrätten återförs till fullmäktige.  

Tekniska kontoret leder och samordnar idag det operativa naturvårdsarbetet genom en 
handläggartjänst organiserad under mark- och exploateringsavdelningen. 2013 tillsattes en 
miljösamordnare på halvtid för att samordna kommunens arbete med de strategiska 
miljöfrågorna. Tjänsten är placerad på kommunkansliet.  
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§ 33 forts. Dnr 2018/KA0068 

Kommunstyrelsens förslag  

Följande ändringar godkänns: 

Tillägg i kommunstyrelsens reglemente: Styrelsen ska leda och samordna det strategiska 
naturvårdsarbetet.  

Tillägg i tekniska nämndens reglemente: Tekniska nämnden ska leda och samordna det 
operativa naturvårdsarbetet.  

Utgår i miljö- och byggnämndens reglemente: Miljö- och byggnämnden ska förklara ett mark- 
eller vattenområde som vattenskyddsområde samt meddela föreskrifter för området enligt 
miljöbalken. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 34 Dnr 2018/KA0034 

Revidering av bestämmelser för föreningsbidrag 
Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag föreligger i bilaga.  

Bestämmelserna om föreningsbidrag behöver ständigt förnyas eftersom verksamheter 
försvinner och nya tillkommer. Nämndens prioriteringar och verksamheters vikt kan dessutom 
förändras över tid. Ett nytt reviderat förslag till bidragsbestämmelser har därför utarbetats. 

Beredningsbeslut 

Kultur- och fritidsnämnden § 8/18. 

Kommunstyrelsens förslag  

Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag godkänns. 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 35 Dnr 2017/KA0422 

Godkännande av ”Överenskommelse om samverkan för trygg 
och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Jönköpings län” 
Kommunfullmäktiges beslut 

”Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Jönköpings län” godkänns med följande förtydligande ”t.o.m. 2018-02-28 sker 
ersättning enligt betalningsansvarslagen”. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till ”Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård i Jönköpings län” föreligger i bilaga. 

Bakgrunden till förslaget är krav från ny lagstiftning när betalningsansvarslagen upphör att 
gälla. Förslaget har tagits fram i samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings 
län.  

Beredningsbeslut 

Vård- och omsorgsnämnden § 14/18. 

Kommunstyrelsens förslag  

”Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Jönköpings län” godkänns med följande förtydligande ”t.o.m. 2018-02-28 sker 
ersättning enligt betalningsansvarslagen”. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Region Jönköpings län 
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§ 36 Dnr 2018/KA0050 

Politisk organisation från 2019 
Kommunfullmäktiges beslut 

Parlamentariska kommitténs förslag till politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Parlamentariska kommittén har uppdraget att utarbeta förslag till politisk organisation för 
perioden 2019-2022. Parlamentariska kommittén har träffats vid tre tillfällen och förslaget 
framgår av protokollsutdrag. Noteras dock att överförmyndarverksamheten är under 
utredning och ett samarbete mellan fem kommuner blir sannolikt aktuellt. Beslut är att vänta 
före sommaren och förslaget innebär att en gemensam nämnd skapas med en ledamot och en 
ersättare från varje medverkande kommun. Det kan alltså bli anledning att återkomma med 
nytt beslut i den delen.  

Beredningsbeslut 

Parlamentariska kommittén § 4/17, § 8-9/17 och § 1/18. 

Kommunstyrelsens förslag  

Parlamentariska kommitténs förslag till politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 
godkänns. 

Yrkanden 

Ingemar Sturesson (KD), Percy Karlsson (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Parlamentariska kommittén 
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§ 37 Dnr 2018/KA0061 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter  
Klara Forsén (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden efter Klara Forsén föreslår  

S Madelene Kohut, Älggatan 9 LGH 1105, 574 40 Vetlanda 

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

Beslutet skickas till: 
Madelene Kohut 
Valberedningen 
Löner 
Troman 
Barn- och utbildningsnämnden 
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