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Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-20.40 

Beslutande Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Carina G Hördegård (C), 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), Siv Fransson (L), Ingemar Sturesson (KD), Anders Gustavsson 
(VF), Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD), Ibrahim Hajomar (MP),  
Inge Bengtsson (VF), Conny Axelsson (S), Helena Stålhammar (C),  
Anders Bengtsson (M), Percy Karlsson (S), 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), Camilla Stenlöv (S), Hans Svensson (KD), 
Almuth Holmqvist (MP), Ingvar Andersson (C), Malin Brihall (VF),  
Kjell Åke Nottemark (M), Andreas Granlöf (S), Rolf Axelsson (S) och Lola Frödeberg (VF). 

Tjänstgörande 
ersättare 

Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD) 
Gunnel Bjäde (M) för Klas Håkanson (M) 
Tommy Bengtsson (V) för Roger Jonasson (V) 
Roger Eriksson (VF) för Sven-Olov Karlsson (VF) 
 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Kjell Hörnstein, Tommy Glans, Carl-Axel Bengtsson,  
Stig-Göran Fransson, Thor-Erik Rydén, Cecilia Dackenberg, Maria Gromer, Andreas 
Eliasson och Hans Toll 

Utses att justera Niklas Hugosson (VF) och Jan-Erik Josefsson (KD) 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet  

Underskrifter 

Sekreterare 

 
Paragrafer 1-23 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Lola Frödeberg  

 Niklas Hugosson Jan-Erik Josefsson 
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-02-21 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2018-02-28 Datum för anslagets 
nedtagande 

2018-03-22 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunkansliet 

Underskrift  

 Kristina Odelberg 
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§ 1   Dnr 2017/KA0432 

Avsägelse från uppdrag Martina Eriksson (L) 
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 Martina Eriksson (L) där hon avsäger sig uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till: 
Martina Eriksson 
Barn- och utbildningsnämnden 
Löner 
Troman 
Valberedningen 
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§ 2   Dnr 2018/KA0040 

Avsägelse från uppdrag Jan Bengtsson (S) 
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 Jan Bengtsson (S) där han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden med omedelbar verkan. 

Beslutet skickas till: 
Jan Bengtsson 
Barn- och utbildningsnämnden 
Löner 
Troman 
Valberedningen 
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§ 3   Dnr 2018/KA0035 

Avsägelse från uppdrag Sven-Olov Karlsson (VF) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ledamot och ordförande i 
miljö- och byggnämnden. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot efter 
Sven-Olov Karlsson för tiden t.o.m. 14 oktober 2018. 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse har kommit in från Sven-Olov Karlsson (VF)) där han avsäger sig uppdragen som 
ledamot och ordförande i miljö- och byggnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till: 
Sven-Olov Karlsson 
Miljö- och byggnämnden 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Löner 
Troman 
Valberedningen 

  



Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-21 6 (26) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 4   Dnr 2018/KA0051 

Avsägelse från uppdrag Robert Selhorst (VF) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ersättare i miljö- och 
byggnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse har kommit in från Robert Selhorst (VF) där han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i miljö- och byggnämnden. 

Beslutet skickas till: 
Robert Selhorst 
Miljö- och byggnämnden 
Löner 
Troman 
Valberedningen 
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§ 5   Dnr 2018/KA0023 

Avsägelse från uppdrag Anker Iskov-Christensen (SD) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot efter 
Anker Iskov-Christensen för tiden t.o.m. 14 oktober 2018. 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse har kommit in från Anker Iskov-Christensen (SD) där han avsäger sig uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till: 
Anker Iskov-Christensen 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Löner 
Troman 
Valberedningen 

  



Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-21 8 (26) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 6   Dnr 2018/KA0009 

Avsägelse från uppdrag Sven Leek (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ersättare efter 
Sven Leek för tiden t.o.m. 14 oktober 2018. 

Uppdrag till valberedningen att komma in med förslag till ny ersättare i tekniska nämnden 
samt ny ledamot och ordförande i Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd. 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse har kommit in från Sven Leek (S) där han avsäger sig uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i tekniska nämnden samt ledamot och ordförande i 
Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd. 

Beslutet skickas till: 
Sven Leek 
Tekniska nämnden 
Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Löner 
Troman 
Valberedningen 
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§ 7   Dnr 2018/KA0006 

Avsägelse från uppdrag Rune Solid (L) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Uppdrag till valberedningen att komma in med förslag till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse har kommit in från Rune Solid (L) där han avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till: 
Rune Solid 
Kommunstyrelsen 
Löner 
Troman 
Valberedningen 
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§ 8   Dnr 2018/KA0060 

Information från socialnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens ordförande Hans Toll presenterar socialförvaltningens organisation och 
uppger att de familjerättsliga frågorna sedan flera år hanteras inom Höglandsförbundet. 
Härefter följer en redovisning av hur och med vad förvaltningen arbetar. Bland annat 
uppges att antalet inledda utredningar med avseende på unga personer under förra året 
uppgick till 432, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Placering av unga kan ske 
antingen i HVB-hem eller i familjehem. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat 
och är nu ca 500. Ensamkommande barn minskar kraftigt och är nu nära noll nyanlända. 
Återstår ca 25 som ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd eller inte. För de 
ensamkommande barn som stannar är fokus nu mera framförallt på integration snarare än 
mottagande.  

Avslutningsvis presenteras förvaltningens kvalitetsarbete. Resultatet i såväl 
medarbetarundersökningen som brukarundersökningen är gott. Förvaltningen har lyckats 
väl med att avveckla inhyrd personal. Det flesta familjehem som nyttjas finns i vår egen 
kommun, vilket är positivt. Utmaningarna för framtiden handlar bland annat om ekonomi 
och rekrytering av personal.  
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§ 9   Dnr 2017/KA0374 

Information om medborgarundersökningen i Vetlanda kommun samt 
Synpunkt Vetlanda 
Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

SKOP:s rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun 2017 föreligger i bilaga. 
Utvecklingsstrateg Maria Gromer presenterar innehållet i rapporten och uppger därvid 
bland annat följande: En medborgarundersökning genomförs vartannat år. 500 personer är 
tillfrågade. 2017 års undersökning har givit ett gott resultat. Vi ligger över snittet i landet av 
nöjda medborgare. Trenden är positiv men vissa områden pekar på ett sämre resultat. 
Dessa är tillgången på hyreslägenheter och brist på nöjen och kulturutbud. Positivt är att 
det finns god tillgång på butiker och arbete samt fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. 
Invånarna är nöjda med kommunens utveckling, vilket innebär att man har en stark 
framtidstro. Viktigt att bevaka för framtiden är tillgången på olika typer av boende samt 
kommunikationer.  

Synpunkt Vetlanda är ett relativt välkänt fenomen bland kommunens invånare. Vi får  
ca 500 synpunkter per år. Två tredjedelar av dessa är klagomål och förslag. Synpunkterna 
tas om hand på olika sätt i verksamheterna. I flera fall utgör de underlag till förbättringar. 
Ofta berör synpunkterna tekniska kontorets verksamheter. Många av de som lämnat 
synpunkter är nöjda med svaren och bemötandet.  
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§ 10   Dnr 2018/KA0056 

Information om preliminärt bokslut 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar det preliminära bokslutet för 2017 och uppger 
bland annat följande: Det preliminära slutresultatet uppgår till 17 400 000 kr. Härefter följer 
en redovisning av utfallet per nämnd, relaterat till budget.  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de verksamheter som redovisar en 
negativ avvikelse mot budget. Totalt för nämnderna uppgår avvikelsen till -12 000 000 kr. 
Finansförvaltningen redovisar dock ett överskott, bland annat på grund av högre 
skatterintäkter och lägre kapitalkostnader. Investeringsnivån uppgår för 2017 till 
91 500 000 kr. Största investeringarna avser skolor och förskolor.  
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§ 11   Dnr 2016/KA0361 

Svar på motion om gång- och cykelvägar i samband med  
va-utbyggnad 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

Protokollsanteckning 

Dan Ljungström (C) vill att följande antecknas till protokollet: 
Enligt tekniska nämnden är det möjligt att bygga sträckan Holsbybrunn-Alseda. Jag anser att 
tekniska nämnden ska ta det i beaktande i framtida planering och prioriteringar. 

Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M) och Conny Axelsson (S) instämmer i Dan Ljungströms 
protokollsanteckning. 

Ärendebeskrivning 

Den 29 november 2016 lämnade Dan Ljungström (C) in en motion om gång- och cykelvägar 
i samband med va-utbyggnad och med följande förslag: 

Om det är tekniskt möjligt tillskapas enkla GC-vägar på den bearbetade ytan från  
va-utbyggnaden mellan Holsbybrunn och Alseda respektive Skede. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. Yttrande har kommit in och 
föreligger i bilaga. Av yttrandet framgår att nämnden i dagsläget inte prioriterar åtgärderna. 
Att iordningställa sträckan Holsbybrunn-Alseda beräknas kosta ca  
730 000 kr. Sträckan Holsbybrunn-Skede kostar 1-2 miljoner kr. Driftkostnader tillkommer i 
båda fallen. 

Beredningsbeslut 

Tekniska nämnden § 95/17. 

Kommunstyrelsens förslag  

Motionen avslås. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Dan Ljungström 
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§ 12   Dnr 2016/KA0312 

Svar på motion om avskaffande av ofrivilliga delade turer i vården 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen bifalles genom aktuell skrivning i den framarbetade handlingsplanen för ”Heltid 
som Norm 2021”. 

Ärendebeskrivning 

Den 18 oktober 2016 lämnade Carina Bardh (M) in en motion om delade turer i vården och 
med förslaget att avskaffa ofrivilliga delade turer inom vård- och omsorgsverksamheten i 
Vetlanda kommun. 

Motionen har behandlats av personal- och organisationsutskottet. I arbetet med 
handlingsplanen om ”Heltid som norm 2021” har frågan om delade turer varit aktuell ett 
flertal gånger. Delade turer i Vetlanda uppkommer vanligtvis i koppling till helgarbete. 
Personalen väljer då ofta att arbeta en delad tur för att inte behöva arbeta varannan helg. 
Frågan om vad som är frivilligt och inte frivilligt är därför inte helt enkel. Om man inte har 
delade turer inom vård- och omsorgsförvaltningen så skulle med största säkerhet 
personalen behöva arbeta varannan helg i högre utsträckning än idag, något som inte är 
önskvärt från personalens sida. Ska detta sedan kopplas ihop med högre 
sysselsättningsgrad blir det riktigt svårt och dessutom kostsamt.  

En handlingsplan har beslutats av kommunstyrelsen 2018-02-07. I planen understryks att 
delade turer ska undvikas i möjligaste mån och förhoppningsvis ska delade turer 
förekomma i betydligt mindre utsträckning eller vara helt avskaffade vid utgången av 2021. 

Kommunstyrelsens förslag  

Motionen får anses besvarad genom aktuell skrivning i den framarbetade handlingsplanen 
för ”Heltid som Norm 2021”. 

Yrkanden 

Carina Bardh (M) föreslår att motionen bifalles genom aktuell skrivning i den framarbetade 
handlingsplanen för ”Heltid som norm 2021”. 

Henrik Tvarnö (S), Tommy Bengtsson (V), Helena Stålhammar (C), Ingemar Sturesson (KD), 
Anders Bengtsson (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Carina Bardhs förslag. 

Beslutet skickas till: 
Carina Bardh 
Personal- och organisationsutskottet 

  



Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-21 15 (26) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 13   Dnr 2017/KA0421 

Utökad borgen – AB Vetlanda Industrilokaler 
Kommunfullmäktiges beslut 

Vetlanda kommun ingår, såsom för egen skuld, solidarisk borgen för AB Vetlanda 
Industrilokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 224 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Ärendebeskrivning 

AB Vetlanda Industrilokaler har inkommit med en skrivelse där man ansöker om ett utökat 
borgensutrymme. Bolaget avser att bereda möjlighet till nyetablering och utveckling av 
näringslivet genom att tillhandahålla lämpliga lokaler för industriändamål. Bolaget har idag 
en total borgen beviljad som uppgår till 162 500 000 kr. Bolaget har i dagsläget tre projekt i 
genomförande- eller planeringsfas. Dessa är: 

1. Hammargatan Vetlanda, ca 7000 m² 
2. Landsbro, ca 16 000 m² 
3. Trucken 4 Vetlanda, 6400 m² 

Därutöver tillkommer markköp om 4 000 000 kr och ombyggnad till nya och befintliga 
hyresgäster på fastigheterna Muttern 6 och Värmunderyd. 

Ansökan om utökad borgen avser 61 500 000 kr och borgensåtagandet skulle därmed 
uppgå till 224 000 000 kr totalt.  

Skälet för kommunal borgen är att bolaget därmed kan få bättre lånevillkor. Borgen innebär 
naturligtvis någon form av risk. Vetlanda kommun har emellertid ett utrymme för att bevilja 
ytterligare borgen mot bakgrund av de tillgångar som finns i kommunkoncernen. Det totala 
borgensutrymmet är ändå inte obegränsat. 

Kommunstyrelsens förslag  

Vetlanda kommun ingår, såsom för egen skuld, solidarisk borgen för AB Vetlanda 
Industrilokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 224 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Yrkanden 

Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S) och Ingvar Andersson (C) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Ekonomikontoret 
AB Vetlanda Industrilokaler  
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§ 14 Dnr 2017/KA0419 

Integrationspolicy för Vetlanda kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till Integrationspolicy för Vetlanda kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Reviderat förslag till integrationspolicy föreligger i bilaga. 

I december 2013 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion om att upprätta en 
kommunal integrationsstrategi. Ett kartläggningsarbete bedrevs under 2013 och 2014. Det 
innebar att ett antal intervjuer med nyanlända samt företrädare för förvaltningarna 
genomfördes. Projektet har därefter följts av två studenter från Högskolan för lärande och 
kommunikation och resulterat i uppsatsen ”Sverige drömmarnas land”. En fältstudie har 
gjorts på Kantarellen/Stensoppen av masterstudenter på Linnéuniversitetets Freds- och 
utvecklingsprogram och även det resulterade i en rapport ”Integration and social 
participation”. Materialet har utgjort underlag och bakgrundsmaterial för det 
policydokument som därefter har utarbetats. Förslaget är kommunicerat med 
förvaltningscheferna 2017-08-23. 

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-01-10 till avdelningschef Åselotte 
Andersson för kompletteringar och justeringar. 

Kommunstyrelsens förslag  

Upprättat förslag till Integrationspolicy för Vetlanda kommun godkänns. 

Yrkanden  

Henrik Tvarnö (S), Ingemar Sturesson (KD), Dan Ljungström (C), Ejlon Johansson (L),  
Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Åselotte Andersson 
Vetlanda.se 
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§ 15   Dnr 2018/KA0031 

Näringslivspolicy för Vetlanda kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 

Reviderat förslag till näringslivspolicy för Vetlanda kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderad näringslivspolicy för Vetlanda kommun föreligger i bilagan. 

Den nu gällande policyn antogs av fullmäktige 2013 och tydliggör kommunens 
viljeinriktning och engagemang gällande näringslivs- och sysselsättningsfrågor. 

Näringslivsutveckling i Vetlanda AB (NUVAB) reviderade sitt näringslivsprogram under 2017 
vilket föranledde att även kommunen ser över sin policy. Det var ett bra tillfälle att 
synkronisera målen mellan kommunen som har det övergripande strategiska ansvaret och 
NUVAB som har uppdraget att bedriva det operativa näringslivsarbetet. Förslaget har även 
förankrats i kommunens ledningsgrupp, KLG. 

Kommunstyrelsens förslag  

Reviderat förslag till näringslivspolicy för Vetlanda kommun godkänns. 

Yrkanden 

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

Beslutet skickas till: 
Maria Gromer 
Vetlanda.se 
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§ 16   Dnr 2017/KA0432 

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter  
Martina Eriksson (L) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

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

L Rune Solid, Träningsstigen 3, 574 39 Vetlanda 

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

Beslutet skickas till: 
Rune Solid 
Valberedningen 
Troman  
Löner 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 17   Dnr 2018/KA0006 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Rune Solid (L) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare 
i kommunstyrelsen föreslår 

L Ejlon Johansson, Hjortvägen 1, 574 50 Ekenässjön. 

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

Beslutet skickas till: 
Ejlon Johansson 
Löner 
Troman  
Kommunstyrelsen 
Valberedningen 
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§ 18   Dnr 2018/KA0035 

Val av ordförande i miljö- och byggnämnden efter  
Sven-Olov Karlsson (VF) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

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

VF Roger Eriksson, Bastugatan 4, 570 16 Kvillsfors 

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

Beslutet skickas till: 
Roger Eriksson 
Miljö- och byggnämnden 
Valberedningen 
Troman  
Löner 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 19   Dnr 2018/KA0035 

Val av ny ledamot i miljö- och byggnämnden efter  
Sven-Olov Karlsson (VF) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

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

VF Robert Selhorst, Erikstorp 1, 570 10 Korsberga  

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

Beslutet skickas till: 
Robert Selhorst 
Miljö- och byggnämnden 
Troman 
Löner 
Valberedningen 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 20   Dnr 2018/KA0051 

Val av ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter  
Robert Selhorst (VF) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare 
i miljö- och byggnämnden föreslår  

VF Tommy Glans, Björkmossevägen 4 B, 574 95 Björköby 

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

Beslutet skickas till: 
Tommy Glans 
Miljö- och byggnämnden 
Valberedningen 
Troman 
Löner 
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§ 21   Dnr 2018/KA0009 

Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Sven Leek (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare 
i tekniska nämnden föreslår  

S Evy Henriksson, Alsedavägen 12 A, 570 15 Holsbybrunn 

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

Beslutet skickas till: 
Evy Henriksson 
Tekniska nämnden 
Troman 
Löner 
Valberedningen 
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§ 22   Dnr 2018/KA0040 

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter  
Jan Bengtsson (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

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

S Veronica Larsdotter Ek, Vitalagatan 35C, 574 32 Vetlanda 

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

Beslutet skickas till: 
Veronica Larsdotter Ek 
Barn- och utbildningsnämnden 
Troman 
Löner 
Valberedningen 

  



Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-21 25 (26) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 23   Dnr 2018/KA0009 

Val av ny ledamot och ordförande i Vetlanda-Bäckseda 
kommundelsråd efter Sven Leek (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot 
och ordförande i Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd föreslår  

S Rolf Axelsson, Bäckseda Sjöanäs 6, 574 92 Vetlanda   

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

Beslutet skickas till: 
Rolf Axelsson 
Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 
Troman 
Löner 
Valberedningen 
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