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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Kommunfullmäktige 
Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 19.47 

Sammanträdet ajournerades kl. 19.15-19.16 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Henrik Freij (M), Ingrid Holm (SD), 
Dan Ljungström (C ), Percy Karlsson (S), Monica Samuelsson (KD), 
Lola Frödeberg (VF), Mikael Hahn (S), Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), 
Martina Jansson (S), Lars Brihall (VF), Andreas Elamsson (C), 
Hans Svensson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), Nils-Erik Olofsson (S), 
Tommy Bengtsson (V), Maria Forsberg Brihall (VF), Rune Solid (L), 
Lennart Lööw (S), Arne Zetterberg (SD), Anders Bengtsson (M), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Roger Eriksson (VF), Aneth Amundsson (S), 
Tommy Bohman (S), Kjell Sandahl (M), Arne Larsson (SD), 
Carina G Hördegård (C) ordf. Carina Strömbäck (S), Sofie Schiller (M), 
Tommy Glans (VF), Rolf Axelsson (S), Magdalena Andersson (M), 
Anders Rodewald (KD), Madelen Kohut (S) och Jessica Nilsson (V). 

Tjänstgörande ersättare Alf Tagesson (C) för Pia Lindell (C) 
Petra Brannestam (VF) för Malin Brihall (VF) 
Fransesc Morello (KD) för Ingemar Sturesson (KD) 
Conny Axelsson (S) för Emma Eriksson (S) 
Jonna Andreasen Fälth (SD) för Pia Fälth (SD) 
Claes Sjöberg (VF) för Inge Bengtsson (VF) 
Christina Moths (C) för Annica Brihall (C) 

Övriga deltagare Bengt-Allan Klang (SD), Kristoffer Kaspersson (KD), Sven-Åke Karlsson (S), 
Anna Flitt, Magnus Färjhage, Emeli Olaison (§ 104-105), 
Anders Dahlén (§ 104-107) och Maria Isacsson. 

Utses att justera Percy Karlsson (S) och Carina Bardh (M) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansli 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 104-110 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Percy Karlsson Carina Bardh 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

2021-05-26 

2021-06-16 

Kommunkansli 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Föredragningslista 
§ 104 Meddelanden 

§ 105 Information från Höglandets överförmyndarverksamhet 2021/160 

§ 106 Upphävning av skydd för skogsområde - Skyttemossen 2021/124 

§ 107 Policy för införandet av Barnkonventionen och 
barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun 

2021/107 

§ 108 Revidering av kommunstyrelsens reglemente -
begränsningsförordningen 

2020/149 

§ 109 Revision delägda bolag - överenskommelse 2021/117 

§ 110 Rapportering av ej verkställda beslut 2021 -
socialnämnden 

2021/137 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 104 

Meddelanden 
Protokoll från Bolagsstämma Vetlanda Stadshus AB 2021-04-20 
KLF 2021/146 

Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(2017:725). Mål nr 554-21, 556-560-21, 562-575-21. Överklagade beslut kommunfullmäktige i 
Vetlanda kommun 2021-01-04, § 1 - § 20. 
KLF 2021/28 

Beslut daterat 2021-05-10 från Länsstyrelsen i Jönköpings län, där man utser ny ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 10 maj 2021 till och med den 14 oktober 
2022. Ny ersättare är Mikael Nilsson Vänsterpartiet. 
KLF 2020/358 

Uppföljning av tidigare granskningar avseende revisionsrapporterna: 

Dricksvattenförsörjning och beredskap 
KLF 2019/51 

Måluppfyllelse inom grundskolan 
KLF 2018/265 

Hemtjänstverksamheten 
KLF 2019/260 

Efterlevnad av GDPR 
KLF 2019/402 
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~ Vetlanda 

§ 105 

Information från Höglandets överförmyndarverksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarchef Emeli Olaison för Höglandets överförmyndarnämnd informerar om 
nämndens verksamhet. Överförmyndarnämnden är ett samarbete mellan kommunerna 
Aneby, Eksjö, Vetlanda, Sävsjö och Nässjö. Nämnden har ett gemensamt kansli i Vetlanda och 
Vetlanda kommun är värdkommun enligt samverkansavtalet. 

Överförmyndarens syfte är att genom sin tillsyn av ställföreträdarna se till att huvudmännen 
inte lider någon rättsförlust på grund av ställföreträdarskapet. Verksamheten är väldigt 
regelstyrd och länsstyrelsen utöver tillsyn över verksamheten genom en årlig inspektion. 

Överförmyndarens uppgifter är bland annat att utöva tillsyn och granskning av 
ställföreträdare. Det granskas årligen ca 1000 årsräkningar. Besluta om samtycke, 
uttagsmedgivande, fastighetsköp och försäljning. Hantera anmälningar om behov av 
ställföreträdarskap. Rekrytera nya ställföreträdare samt årligen lämna statistik till 
länsstyrelsen 

Härefter följer en redovisning av statistik gällande nämndens verksamhet under 2020. 

Nämndens mål är att säkra en rättssäker och effektiv granskning. Genomföra kontinuerlig 
rekrytering av lämpliga ställföreträdare. Öka digitaliseringen av verksamhetens 
arbetsprocesser. 

Just nu pågår arbete med att öka digitaliseringen. Vid årsskiftet infördes en e-tjänst där man 
kan lämna in årsräkningar digitalt. Det genomförs digitala utbildningar för ställföreträdare. En 
ny webbsida ska tas fram. Byte av verksamhetssystem m.m. 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Ärendenr KLF 2021/160 

5



~ Vetlanda 

§ 106 

Upphävning av skydd för skogsområde - Skyttemossen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skyddet för skogen norr om Östanåvägen kallad Skyttemossen upphävs, för att möjliggöra 
försiktig form av skogsskötsel till förmån för rekreation och friluftsliv. 

Ärendebeskrivning 
Skogen norr om Östanåvägen, som är en del av Skyttemossen, har sedan 1993-09-15 lämnats 
för fri utveckling enligt ett kommunfullmäktigebeslut. Skogen domineras av barrträd och 
utgörs till stor del av en mosse. Sedan skogen lämnades för fri utveckling har inga skogliga 
åtgärder genomförts i området. Idag bor många människor i närområdet och 

meter till skogen och har goda möjligheter att kunna vistas i området. 

I skogsområdet finns flera riskträd i form av vindfällor och hängande träd. Under åren har 
synpunkter inkommit från närboende om att de vill kunna använda skogen för rekreation. 
Förskolan kan inte använda skogen som den står idag. 

Delar av området består av förorenad mark från en tidigare deponi och kommunen utreder 
området för eventuell sanering. Detta är också en anledning till att upphäva skyddet för detta 
område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-14 
Karta 1993-02-15 
Kommunfullmäktige 1993-09-15, § 148 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva skyddet för skogen norr om Östanåvägen 

och friluftsliv. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Sammanträdes ajourneras kl. 19.15-19.16. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Tomaslundsskolan ligger precis intill. Den nyligen öppnade förskolan har endast ett par hundra 

kallad Skyttemossen, för att möjliggöra försiktig form av skogsskötsel till förmån för rekreation 
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~ Vetlanda 

§ 107 

Policy för införandet av Barnkonventionen och 
barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Policy för hur Barnkonventionen ska implementeras och tillämpas i Vetlanda kommun 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Att medvetet och systematiskt implementera Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv 
i kommunens verksamheter och bolag ligger i linje med Vetlanda kommuns vision ”Vetlanda 
här växer människor och företag”, kommunens riktning ”Den hållbart växande 
kommunen” och kommunfullmäktiges mål ”Hållbarhet i alla led”. 

Att tillämpa barnkonventionen handlar om att bygga framtidens Vetlanda där alla får vara 
med och där nya idéer utvecklas tillsammans med medborgare, näringsliv och föreningar. 

Policyns syfte är att: 

-
styrelser. 

- Tydliggöra kommunens ambitionsnivå i relation till Barnkonventionens intentioner. 

Verksamhetsutvecklare Anders Dahlén presenterar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Policy för införandet av Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun 
2020-2023 
Checklista barnkonventionen Vetlanda 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås att framtaget förslag till policy för hur Barnkonventionen ska 
implementeras och tillämpas i Vetlanda kommun godkänns. 

Yrkanden 
Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD), Mikael Loberg (SD), Carina Bardh (M), 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Tommy Bengtsson (V), Maria Forsberg Brihall (VF), 
Jessica Nilsson (V), Mikael Hahn (S), Christina Moths (C), Anders Bengtsson (M), 
Claes Sjöberg (VF), Tommy Glans (VF), Roger Eriksson (VF) och Petra Brannestam (VF) 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
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~ Vetlanda 

§ 107 

Beslutet skickas till 
Kommunens utvecklingsgrupp 
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~ Vetlanda 

§ 108 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente -
begränsningsförordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande tillägg till kommunstyrelsens reglemente om delegering från kommunfullmäktige 
antas: 

10. Vid behov meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på 
någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel. 

Ärendebeskrivning 
I förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 finns kompletterande bestämmelser till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Från om med den 11 mars 2021 får 
kommuner i enlighet med 8 kap § 1 i nämnda förordning meddela föreskrifter om förbud mot 

på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

covid-19 får inte sådana föreskrifter innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan 
omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte 
heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Vidare gäller att innan 
kommunen meddelar föreskrifterna ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges 
tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 

Föreskrifter om en särskild begräsning får inte gälla under längre tid eller inom ett större 
område än vad som kan motiveras i förhållande till syftet att förhindra smittspridning. På 
platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel, vilket innebär att det måste finnas konkreta 
omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till 
exempel erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av 
året. Dessutom ska plats som omfattas av föreskrift anges med namn eller identifieras på 
något annat sätt. Om förbud införs bör de kommuniceras med allmänheten genom anslag 
eller avspärrningar (proposition 2020/21:79 s 95 och 104). 

Rätten att meddela de aktuella föreskrifterna har getts till ”kommunen” och det är vanligtvis 
kommunfullmäktige som beslutar om lokala föreskrifter. Eftersom föreskrifterna kan behöva 
meddelas med kortare varsel delegeras beslutanderätten kring föreskrifterna från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 
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~ Vetlanda 

§ 108 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås att följande tillägg till kommunstyrelsens reglemente om 
delegering från kommunfullmäktige antas: 

10. Vid behov meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på 
någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunjurist 
Vetlanda.se 
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~ Vetlanda 

§ 109 

Revision delägda bolag - överenskommelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föreslagen revisionsordning för revision i delägda kommunala bolag godkänns. 

Ärendebeskrivning 

en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag. Kommunfullmäktige utser 
lekmannarevisorer till bolaget ur gruppen kommunens revisorer. 

Det finns idag ett antal gemensamt ägda kommunala bolag i anslutning till Höglandet. 
Revisorerna i Eksjö, Vetlanda, Sävsjö, Nässjö, Vimmerby och Tranås har kommit överens om 
att samverka när det gäller revisionen för dessa bolag. Överenskommelsen är undertecknad 
2020-07-27. Till överenskommelsen finns en bilaga som anger i vilken ordning varje kommun 
ansvarar för revisionen i ett bolag det aktuella året. Kommunfullmäktige ska godkänna denna 
överenskommelse. 

Bolagens bolagsordningar ska i samband med årsstämmorna under 2021 revideras för att 
kunna hanterar denna förändring. Om bolagsordningen så anger ska denna förändring även 
hanteras av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-07 
Revision i delägda bolag – överenskommelse med tillhörande bilaga 2020-07-27 

Kommunstyrelsens förslag 
Föreslagen revisionsordning för revision i delägda kommunala bolag godkänns. 

Beslutet skickas till 
Eksjö kommun 
Tranås kommun 
Vimmerby kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Kommunrevision 
Kommunjurist 
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Enligt kommunallagen 10 kap 4 § får kommunfullmäktige besluta om att lämna över skötsel av 
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~ Vetlanda 

§ 110 

Rapportering av ej verkställda beslut 2021 - socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen ska nämnden rapportera ej verkställda beslut till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Socialnämnden har två beslut att rapportera för kvartal 1, period 2021-01-01--2021-03-31. 
Besluten avser samma individ. 

- Gynnande beslut med avbrott 2020-11-22 avseende kontaktperson enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. 
Beslutet är inte verkställt 

-
Beslutet är inte verkställt 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 153/21 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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