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Kommunfullmäktige 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 21.38 
Sammanträdet ajournerades kl. 20.55-21.05. 
Sammanträdet genomfördes via videofunktionen i Netpublicator och 
ledamöterna deltog digitalt förutom ordförande, 1:e vice ordförande och  
2:e vice ordförande som var på plats i kommunfullmäktiges sessionssal 
tillsammans med kommundirektör, kommunjurist och sekreterare. 

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), Nils-Erik Olofsson (S), Rune Solid (L), Lennart Lööw (S), 
Arne Zetterberg (SD), Anders Bengtsson (M), Pia Lindell (C),  
Jan-Erik Josefsson (KD), Roger Eriksson (VF), Aneth Amundsson (S),  
Tommy Bohman (S), Kjell Sandahl (M), Arne Larsson (SD),  
Carina G Hördegård (C), Sofie Schiller (M), Tommy Glans (VF),  
Inge Bengtsson (VF) och Jessica Nilsson (V). 

Tjänstgörande ersättare Fredrik Johansson (M) för Robin Wallén Nilsson (M) 
Maria Eriksson (V) för Tommy Bengtsson (V) 
Claes Sjöberg (VF) för Maria Forsberg Brihall (VF) 
Petra Brannestam (VF) för Malin Brihall (VF) 
Sven-Åke Karlsson (S) för Carina Strömbäck (S) 
Fransesc Morello (KD) för Ingemar Sturesson (KD) 
Veronica Larsdotter Ek (S) för Emma Eriksson (S) 
Jonna Andreasen Fälth (SD) för Pia Fälth (SD) 
Conny Axelsson (S) för Rolf Axelsson (S) 
Stig-Göran Fransson (C ) för Annica Brihall (C ) 
Anton Sigfridsson (M) för Magdalena Andersson (M) 
Kristoffer Kaspersson (KD) för Anders Rodewald (KD) 
Daniel Lundström (S) för Madelen Kohut (S) 

Övriga deltagare Daniel Berner (C), Gun-Britt Sigfridsson (KD), Lena Åhren (M),  
Bengt-Allan Klang (SD), Magnus Färjhage, Anna Flitt, Maria Gromer,  
Anneli Thylén (VF), Anders Walhjalt, Stewe Jonsson och Maria Isacsson. 

Utses att justera Kristoffer Kaspersson (KD) och Carina Bardh (M) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansli 21 september 2021 kl. 16:00 
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Ordförande 

Maria Isacsson 

 

Justeringsperson 

Carina G Hördegård 

 

Underskrifter 

 Kristoffer Kaspersson Carina Bardh 

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

Anslaget: 2021-09-21 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-10-12 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 
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§ 127  

Meddelanden 
Beslut gällande tillsyn över Höglandets Överförmyndarnämnd 
Länsstyrelsen Östergötland 
KLF 2021/211 

Revisionsrapport Granskning av fastighetsunderhåll 
Kommunrevisionen 
KLF 2021/227 

Redovisning av 2020 års partistöd 
2021/172 

Återremiss val av kommunalråd utifrån ny majoritetsbildning 
Beslut från kommunstyrelsen 1 september 2021, § 135  
KLF 2018/339 

Revisionsrapport Granskning av kommunens mark- och planberedskap 
Kommunrevisionen 
KLF 2021/257 
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§ 128 Ärendenr KLF 2021/237 

Avsägelse av uppdrag – Magdalena Andersson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Magdalena Andersson (M) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Magdalena Andersson (M) avseende hennes uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i Höglandets överförmyndarnämnd, ordförande i 
Korsberga kommundelsråd samt som nämndeman i Eksjö tingsrätt. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-08-26 

Beslutet skickas till 
Valberedningen 
Magdalena Andersson 
Höglandets överförmyndarnämnd 
Korsberga kommundelsråd 
Eksjö tingsrätt 
Elected 
Löner 
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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§ 129 Ärendenr KLF 2020/358 

Avsägelse av uppdrag – Tommy Bengtsson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Tommy Bengtsson (V) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Tommy Bengtsson (V) där han avsäger sig uppdragen som 
ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-06-16 

Beslutet skickas till 
Valberedningen 
Tommy Bengtsson 
Tekniska nämnden 
Elected 
Löner 
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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§ 130 Ärendenr KLF 2021/254 

Information om Var den du är veckan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson informerar om Var den du är veckan och visar bilder från 
genomförda aktiviteter samt presenterar kommande aktiviteter under veckan. 

Var den du är veckan genomförs i år 11 till 19 september och det är 3:e gången Vetlanda 
kommun arrangerar en mångfaldsvecka. Veckan är fylld av aktiviteter som belyser alla 
människors olikheter, för att öka förståelsen och kunskapen om dessa. Veckan tar avstamp 
från de sju diskrimineringsgrunderna som är: kön, könsidentitet, religion, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Årets vecka har fokus på 
funktionsnedsättning. 
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§ 131 Ärendenr KLF 2021/227 

Information från revisionen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionens ordförande Anneli Thylen (VF) informerar om revisionsrapporten 
”Granskning av kommunens fastighetsunderhåll” och nämner därvid bland annat följande. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens underhåll av sina fastigheter 
sköts på ett ändamålsenligt och värdesäkrande sätt. Revisionen bedömer att det finns brister 
härvidlag som gör att kommunens fastigheter riskerar att minska i värde samtidigt som 
kostnaderna framöver för akuta åtgärder riskerar att öka betydligt. 

Det finns ett eftersatt underhåll på uppskattningsvis minst 51 mnkr. Den budget som 
fastighetsavdelningen har för drift och underhåll räcker inte till ett mer långsiktigt och 
planerat underhåll. Driftkostnaderna tränger ut resurser för underhåll. Fokus blir därför på 
avhjälpande underhåll, det vill säga reparationer som måste göras. Mer räcker inte pengarna 
till. Tekniska nämnden strävar efter, och som är dokumenterat i "Behov av underhållsåtgärder 
för tekniska kontorets fastigheter, Vetlanda kommun", skynda på det avhjälpande underhållet 
i syfte att kunna använda mer resurser till planerat underhåll. 

Kommunen saknar kommunövergripande mål och styrdokument som anger vilken status som 
kommunens fastigheter ska ha och vilket underhåll som ska eftersträvas. 

Underhållsplanering sker delvis i verksamhetssystemet Landlord men implementeringen kan 
förbättras. Det finns fortfarande en del fastigheter som behöver läggas in i systemet för att 
sedan kunna använda systemet för underhållsplanering fullt ut. 

Investeringar ersätter ett fortsatt avhjälpande underhåll när så bedöms som ekonomiskt mer 
rimligt. Redovisningsmässigt hanteras investeringar så att förbättringar redovisas som 
investeringar och avhjälpande underhåll som kostnader. 

Statistik och nyckeltal används inte för att styra underhållet eller att jämföra med andra 
kommuner. Revisionen menar att detta måste förbättras. Inte minst behöver underhållet 
synliggöras. 

Dagens modell där fastighetsavdelningen står för kostnaderna för drift och underhåll och 
verksamheterna har sina lokaler som en fri nyttighet är inte ändamålsenlig. Det finns inga fria 
nyttigheter och därför måste de synliggöras. Dagens modell ger fel incitament både för 
underhåll och för nyttjandet. Verksamheterna har inga som helst incitament att hushålla med 
sina lokaler medan fastighetsavdelningen till följd av en låg budget för underhåll inte kan 
underhålla fastigheterna så som är önskvärt. 
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§ 131 Ärendenr KLF 2021/227 

Utifrån revisionens bedömning och slutsats rekommenderas att: 

- Tekniska nämnden tillser att möjliggöra så att en implementering av verksamhetssystemet 
påskyndas så att underhållsplaner kan utformas på ett standardiserat sätt som ger en 
överblick över underhållsbehovet för hela fastighetsbeståndet 

- Kommunstyrelsen att ta initiativ till att ta fram och föreslå fullmäktige att besluta om 
strategier och vägval för att lyfta statusen på kommunens fastigheter och att besluta om 
vilken nivå fastighetsunderhållet ska ligga på, t.ex. angett såsom kronor per kvadratmeter 

- Det tillsätts en arbetsgrupp som arbetar vidare med en utformning av en 
internhyresmodell där det finns incitament till att hushålla med lokaler och där drift och 
underhåll synliggörs separat. 
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§ 132 Ärendenr KLF 2021/112 

Information om Trygghetsbokslut 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Funktionschef Anders Walhjalt informerar om Trygghetsbokslut 2020. 

Trygghets- och säkerhetsarbetet är en naturlig del av Nässjö och Vetlanda kommuners 
vardagliga arbete och utgör kärnverksamheten för Höglandets räddningstjänstförbund. 
Tillsammans verkar förbundet för en ökad trygghet och säkerhet för kommunernas invånare. 
Höglandets räddningstjänst arbetar med allt från olyckor i vardagen till de stora händelserna 
som kan försätta hela samhället i kris. Målet är att i så hög grad som möjligt förebygga och på 
bästa sätt hantera både de små och stora olyckorna. Den bästa olyckan är den som aldrig 
uppstår.  

Kommunerna och Höglandets räddningstjänstförbund har tillsammans antagit 
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023 som beskriver säkerhetsarbetet i sin 
helhet, 2020-2023 beskriver även intentionerna och ambitionerna med säkerhetsarbetet 
under den angivna perioden. Trygghetsbokslutet är den årliga uppföljningen av programmet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund § 19/21 
Trygghetsbokslut 2020 
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§ 133 Ärendenr KLF 2021/46 

Svar på motion om nedmontering och försämring av service i 
Vetlanda kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), Claes Sjöberg (VF),  
Roger Eriksson (VF), Petra Brannestam (VF), Tommy Glans (VF), Inge Bengtsson (VF),  
Henrik Freij (M), Carina Bardh (M), Fredrik Johansson (M), Anders Bengtsson (M),  
Kjell Sandahl (M), Sofie Schiller (M), Anton Sigfridsson (M), Ingrid Holm (SD),  
Mikael Loberg (SD), Arne Zetterberg (SD), Arne Larsson (SD), Jonna Andreasen Fälth (SD). 

Ärendebeskrivning 
Den 12 februari 2021 lämnade Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF),  
Maria Forsberg-Brihall (VF), Roger Eriksson (VF), Malin Brihall (VF), Tommy Glans (VF) och 
Monica Högberg (VF) in en motion om ”att kommunen omgående och mera kraftfullt, snarast 
visar mod och vilja att agera till förmån för våra kommunmedborgares bästa och sätta stopp 
för fortsatta nedmonteringar av närservice. De verksamheter som för nuvarande diskuteras 
inom regionen är nedläggning av såväl barn- och ungdomsmottagning som Vetlanda bårhus. 
Därför krävs kraftfulla ageranden från ansvariga kommunpolitikers sida innan vi annars 
återigen kan nödgas acceptera färdiga verkställandebeslut till följd av olyckliga eftergifter. 

En fortlöpande redovisning och återrapportering skall ske med information över vidtagna 
åtgärder som ligger i linje med motionens intentioner.” 

Den 29 mars 2021 remitterade arbetsutskottet motionen till kommunkansliet för beredning. 
Yttrande har kommit in och av yttrandet framgår följande: 

Vetlanda kommun för en aktiv dialog med region och myndigheter både när det gäller 
satsningar och i samband med förändringar som påverkar Vetlanda negativt. Regionen 
etablerar tillsammans med kommunen hälsocenter och det finns en aktiv dialog med region 
och trafikverk gällande investeringar i väg och järnväg. RV 47 Öster om Vetlanda och förbi 
Holsby invigdes 2015. När Skatteverket planerade flytt protesterade kommunen och 
Skatteverket blev kvar. Försäkringskassan finns etablerad i kommunen. Kommunen 
protesterade både när lantmäteriet och Skogsstyrelsen aviserade flyttplaner utan att vinna 
gehör. Dialog om förändringar gällande ungdomsmottagningen finns mellan regionen och 
kommunerna i länet för att skapa en enhetlig service. Bårhusfrågan har behandlats i annan 
motion i närtid. 

Kommunen för dialog när det är aktuellt men kan bara besluta om de verksamheter som vi 
ansvarar för. Medborgarnas förväntningar på kommunens tjänster förändras över tid och vi  
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§ 133 Ärendenr KLF 2021/46 

strävar efter att utveckla och effektivisera. En lösning är att samverka med andra när det ger 
bättre förutsättningar. Det innebär ibland lokalisering i Vetlanda och ibland i andra 
kommuner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
Motion 2021-02-12 

Kommunstyrelsens förslag 
Motionen anses besvarad. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Tommy Glans (VF), Inge Bengtsson (VF),  
Jessica Nilsson (V), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF) och Mikael Loberg (SD) yrkar bifall till 
motionen. 

Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD), Rune Solid (L) och  
Daniel Berner (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och hon finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad. 

Omröstnings begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunfullmäktige godkänner: 

Ja-röst för att kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad. 
Nej-röst för att motionen ska bifallas. 

Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster mot 22 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag att motionen anses besvarad 
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§ 133 Ärendenr KLF 2021/46 

Omröstningslista 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö                            (S)                                                 X    
Jan Johansson                           (VF)                                                 X   
Henrik Freij                             (M)                                                  X   
Ingrid Holm                              (SD)                                                 X   
Dan Ljungström                           (C)                                                 X    
Percy Karlsson                         (S)                                                 X    
Monica Samuelsson                        (KD)                                                X    
Lola Frödeberg                           (VF)                                                 X   
Mikael Hahn                              (S)                                                 X    
Carina Bardh                             (M)                                                  X   
Mikael Loberg                            (SD)                                                 X   
Martina Jansson                          (S)                                                 X    
Lars Brihall                             (VF)                                                 X   
Andreas Elamsson                         (C)                                                 X    
Hans Svensson                            (KD)                                                X    
Robin Wallén Nilsson                     (M)        Fredrik Johansson                                          X   
Nils-Erik Olofsson                       (S)                                                 X    
Tommy Bengtsson                          (V)        Maria Eriksson  X   
Maria Forsberg Brihall                   (VF)       Claes Sjöberg  X   
Rune Solid                               (L)         X    
Lennart Lööw                             (S)         X    
Arne Zetterberg                          (SD)         X   
Anders Bengtsson                         (M)          X   
Pia Lindell                              (C)         X    
Jan-Erik Josefsson                       (KD)        X    
Roger Eriksson                           (VF)         X   
Aneth Amundsson                          (S)         X    
Tommy Bohman                             (S)         X    
Kjell Sandahl                            (M)          X   
Malin Brihall                            (VF)       Petra Brannestam  X   
Arne Larsson                             (SD)         X   
Carina G Hördegård                       (C)         X    
Carina Strömbäck                         (S)        Sven-Åke Karlsson X    
Ingemar Sturesson                        (KD)       Francesc Morello X    
Sofie Schiller                           (M)          X   
Tommy Glans                              (VF)         X   
Emma Eriksson                            (S)        Veronica Larsdotter Ek X    
Pia Fälth                                (SD)       Jonna Andreasen Fälth  X   
Rolf Axelsson                           (S)        Conny Axelsson X    
Inge Bengtsson                           (VF)                              X   
Annica Brihall                           (C)        Stig-Göran Fransson X    
Magdalena Andersson                      (M)        Anton Sigfridsson                                        X   
Anders Rodewald                          (KD)       Kristoffer Kaspersson                                     X    
Madelen Kohut                            (S)        Daniel Lundström                                        X    
Jessica Nilsson                          (V)                                                  X   

 

Beslutet skickas till 
Vetlanda Framåtanda 
Kommundirektör
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§ 134 Ärendenr KLF 2021/105 

Svar på motion med krav på mer synlig polis i Vetlanda 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.  

Ärendebeskrivning 
Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), Maria Forsberg Brihall (VF),  
Roger Eriksson (VF), Tommy Glans (VF), Malin Brihall (VF) och Inge Bengtsson (VF) har lämnat 
in en motion daterad 2021-03-25 med förslag att kommunens politiker genom ett samfällt och 
skyndsamt agerande hos Polismyndigheten Region Öst kräver att antalet områdespoliser i 
Vetlanda utökas från nuvarande två plus två (två för Vetlanda och två för Sävsjö) till minst fyra 
plus två samt att en utryckningsenhet placeras i Vetlanda. 

I det av kommunfullmäktige antagna handlingsprogrammet för skydd och säkerhet finn en 
målsättning om att minska antalet brott. Antal brott som sker i offentlig miljö i Nässjö och 
Vetlanda kommuner ska minska under tidsperioden 2020-2023 i jämförelse med 2016-2019. 
Målet syftar till att öka tryggheten. Temagrupp brott har just startats och arbetet med en 
gemensam lägesbild är ett första steg. Arbetet görs tillsammans med polisen och andra 
aktörer i samhället. Metoden effektiv samordning för trygghet används för att ta fram 
lägesbilder som underlag för att sätta in rätt åtgärder.  

Polisen beskriver en utveckling där antalet poliser successivt ökar, ytterligare 5000 poliser skall 
anställas de kommande åren. Beslut om var utökningar görs tas utifrån måltal avseende antal 
områdespoliser och aktuell statistik. Antalet områdespoliser i Vetlanda och Sävsjö ligger i nivå 
med måltalet men kommer att öka när vi är framme i prioriteringen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
Motion 2021-03-25 

Kommunstyrelsens förslag 
Anse motionen besvarad 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD) och Inge Bengtsson (VF) yrkar på 
bifall till motionen alternativt på återremiss av ärendet på grund av att motionen inte beretts 
på ett tillfredställande sätt. 

Lars Brihall (VF) yrkar bifall till motionen. 
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§ 134 Ärendenr KLF 2021/105 

Jan-Erik Josefsson (KD), Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C), Henrik Tvarnö (S) och 
Jessica Nilsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Hon 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunfullmäktige godkänner: 

Ja-röst för att ärendet avgörs idag. 
Nej-röst för att ärendet återremitteras. 

Omröstningsresultat 
Med 25 ja-röster mot 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige om återremiss av ärendet. 

Det krävs en tredjedels majoritet för ett återremissyrkande. 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-09-15

§ 134 Ärendenr KLF 2021/105 

Omröstningslista 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö                            (S)                                                 X    
Jan Johansson                           (VF)                                                 X   
Henrik Freij                             (M)                                                  X   
Ingrid Holm                              (SD)                                                 X   
Dan Ljungström                           (C)                                                 X    
Percy Karlsson                         (S)                                                 X    
Monica Samuelsson                        (KD)                                                X    
Lola Frödeberg                           (VF)                                                 X   
Mikael Hahn                              (S)                                                 X    
Carina Bardh                             (M)                                                  X   
Mikael Loberg                            (SD)                                                 X   
Martina Jansson                          (S)                                                 X    
Lars Brihall                             (VF)                                                 X   
Andreas Elamsson                         (C)                                                 X    
Hans Svensson                            (KD)                                                X    
Robin Wallén Nilsson                     (M)        Fredrik Johansson                                          X   
Nils-Erik Olofsson                       (S)                                                 X    
Tommy Bengtsson                          (V)        Maria Eriksson X    
Maria Forsberg Brihall                   (VF)       Claes Sjöberg  X   
Rune Solid                               (L)         X    
Lennart Lööw                             (S)         X    
Arne Zetterberg                          (SD)         X   
Anders Bengtsson                         (M)          X   
Pia Lindell                              (C)         X    
Jan-Erik Josefsson                       (KD)        X    
Roger Eriksson                           (VF)         X   
Aneth Amundsson                          (S)         X    
Tommy Bohman                             (S)         X    
Kjell Sandahl                            (M)          X   
Malin Brihall                            (VF)       Petra Brannestam  X   
Arne Larsson                             (SD)         X   
Carina G Hördegård                       (C)         X    
Carina Strömbäck                         (S)        Sven-Åke Karlsson X    
Ingemar Sturesson                        (KD)       Francesc Morello X    
Sofie Schiller                           (M)          X   
Tommy Glans                              (VF)         X   
Emma Eriksson                            (S)        Veronica Larsdotter Ek X    
Pia Fälth                                (SD)       Jonna Andreasen Fälth  X   
Rolf Axelsson                           (S)        Conny Axelsson X    
Inge Bengtsson                           (VF)                              X   
Annica Brihall                           (C)        Stig-Göran Fransson X    
Magdalena Andersson                      (M)        Anton Sigfridsson                                        X   
Anders Rodewald                          (KD)       Kristoffer Kaspersson                                     X    
Madelen Kohut                            (S)        Daniel Lundström                                        X    
Jessica Nilsson                          (V)                                                 X    

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdet ajourneras kl. 20.55-21.05.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-09-15

§ 135 Ärendenr KLF 2021/104 

Svar på motion om införandet av en visselblåsarfunktion i 
Vetlanda kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Jessica Nilsson, Vänsterpartiet angående införandet av en 
visselblåsarfunktion i Vetlanda kommun. I motionen föreslås: 

Att en visselblåsarfunktion handlagd av en extern organisation och avsedd för både anställda 
och förtroendevalda i kommunen och i kommunens bolag, för privatanställda i av kommunen 
finansierade verksamheter och för medborgarna, utreds och införs. 

Att medel för denna visselblåsarfunktion, för att den ska kunna komma igång snarast, initialt 
tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för att senare bli en ordinarie del i 
kommunledningens budget.  

I Sverige finns idag Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden (visselblåsarlagen). Där föreskrivs att arbetstagare som 
utsätts för repressalier i strid med lagens bestämmelser har rätt till skadestånd.  

I oktober 2019, det vill säga efter att visselblåsarlagen införts i Sverige, antog 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ett direktiv (2019/1936) om skydd för 
personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade 
visselblåsardirektivet. Enligt direktivet ska personer som rapporterar om misstänkta 
överträdelser skyddas mot repressalier av olika slag.   

För att genomföra kraven i direktivet behöver Sverige stifta en ny lag (lagen om skydd för 
personer som rapporterar om missförhållanden) som ska ersätta nuvarande visselblåsarlagen. 
Regeringen överlämnade därför den 20 maj 2021 propositionen 2020/21:193, Genomförande 
av visselblåsardirektivet, som innehåller förslag till den nya lagen med bestämmelser om 
skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat 
information om missförhållanden och rapporterar den. Skyddet föreslås även gälla för andra 
än rapporterande personer, till exempel personer som bistår den rapporterande personen och 
juridiska personer som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har 
koppling till. Skyddet föreslås bestå av ansvarsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder och 
repressalier.  

I nu aktuell motion föreslås att visselblåsarfunktionen ska vara avsedd för såväl anställda som 
förtroendevalda och medborgare. Det ska då observeras att i lagförslaget omfattas inte 
förtroendevalda eller medborgare av skyddet som rapporterande person. En förtroendevald 
kan dock omfattas i de fall denne bistår en rapporterande person vid rapportering.  
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§ 135 Ärendenr KLF 2021/104 

Även utan den nya visselblåsarlagen finns möjlighet för kommuner att införa 
visselblåsarsystem genom den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), där det stadgas 
att myndigheter får behandla personuppgifter som rör brottslighet, men då saknas den nu 
föreslagna lagens skydd. 

Enligt proposition 2020/21:193 har redan några av landets kommuner en visselblåsarfunktion 
men majoriteten har det inte. Omfattningen av antalet rapporteringar antas där påverkas av 
antalet anställda, vilket innebär att den tidsåtgång som kommer att krävas för att hantera 
rapporterna kan komma att variera i hög grad mellan kommuner. Som jämförelse kan nämnas 
att till Linköpings kommun har det endast inkommit en handfull ärenden sedan 2016 medan 
Göteborg mottar cirka 50 ärenden per år.    

Kommuner ska utse oberoende och självständiga personer eller enheter som ska vara 
behöriga att på verksamhetsutövarens vägnar ta emot rapporter och ha kontakt med 
rapporterande personer, följa upp det som rapporteras, och lämna återkoppling om 
uppföljningen till rapporterande personer. De som utses får antingen vara anställda hos 
verksamhetsutövaren eller hos någon som har anlitats för att hantera rapporteringskanalerna 
och förfarandena för verksamhetsutövarens räkning. Enligt lagförslaget ska 
rapporteringskanalerna hos kommuner vara i funktionen senast 17 juli 2022. 

Utredning pågår avseende möjliga lösningar för inrättandet av visselblåsarfunktionen och dess 
finansiering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-29 
Motion 2021-03-26 

Kommunstyrelsens förslag 
Motionen anses besvarad. 

Yrkanden 
Jessica Nilsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jessica Nilssons 
bifallsyrkande till motionen. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad. 

 

 

 

18



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-09-15

§ 135 Ärendenr KLF 2021/104 

Beslutet skickas till 
Jessica Nilsson 
Kommunjurist
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§ 136 Ärendenr KLF 2021/199 

Begäran om utökad borgen - Höglandets 
räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för  
Höglandets räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  
22 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Motsvarande beslut avses fattas av Nässjö kommun då medlemskommunerna solidariskt 
borgar för förbundets lån. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Räddningstjänstförbund har inkommit med skrivelse till Vetlanda kommun där 
man begär ett utökat borgensutrymme. Borgensutrymmet föreslås öka från dagens beviljade 
10 miljoner kronor till 22 miljoner kronor. Bakgrunden till begäran är att de investeringar som 
är planerade inom de närmaste åren i förbundet behöver finansieras genom en utökad 
upplåning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-12 
Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund § 16/21 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för  
Höglandets räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  
22 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Motsvarande beslut avses fattas av Nässjö kommun då medlemskommunerna solidariskt 
borgar för förbundets lån. 

Yrkanden 
Kjell Sandahl (M) och Nils-Erik Olofsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Nässjö kommun
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§ 137 Ärendenr KLF 2021/224 

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning godkänns.  

Handikapplan för Vetlanda kommun som antogs 2001-12-19, § 54, upphävs.  

Ärendebeskrivning 
Policyn anger inriktningen för kommunens förhållningssätt för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna känna en delaktighet i samhället och anger övergripande hur 
kommunen ska planera och arbeta med frågorna.  

Policyn tydliggör kommunledningens viljeinriktning och engagemang i frågor som berör 
personer med funktionsnedsättning. Den syftar också till att förstärka profilen av Vetlanda 
som en attraktiv kommun där människor och företag växer och är en plats dit människor och 
företag söker sig, utvecklas, trivs och stannar.  

Kommunfullmäktige antog 2001-12-19 § 154 en handikapplan för Vetlanda kommun. Det är 
en plan för alla nämnder och förvaltningar. Planen från 2001 redovisar kommunens allmänna 
policy i handikappfrågor och har varit en utgångspunkt för en kontinuerlig process som skall 
leda till bättre villkor för personer med funktionsnedsättning i Vetlanda kommun. Policyn för 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning ersätter planen från 2001. 

Policyn är ett aktiverande dokument som beskriver den politiska strategin för 
funktionshinderpolitiken i Vetlanda kommun. Policyn gäller i alla kommunens verksamheter 
och bolag. Policyn ska användas i arbetet med att förbättra och utveckla tillgänglighet och 
delaktighet i kommunen för ökad trygghet, delaktighet och självständighet. 

De övergripande målen i policyn pekar på vad ska uppnås för att öka tillgängligheten och 
delaktigheten i Vetlanda. Delmålen är exempel på prioriterade områden att arbeta med för att 
uppnå de övergripande målen. 

Utvecklingsstrateg Maria Gromer redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-09 
Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

Kommunstyrelsens förslag 
Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning godkänns.  

Handikapplan för Vetlanda kommun som antogs 2001-12-19, § 54, upphävs.  
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§ 137 Ärendenr KLF 2021/224 

Yrkanden 
Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M), Monica Samuelsson (KD), Martina Jansson (S),  
Jan-Erik Josefsson (KD), Rune Solid (L), Jessica Nilsson (V), Jan Johansson (VF) och  
Mikael Loberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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§ 138 Ärendenr KLF 2021/186 

Revidering av Förbundsordning - Höglandets 
Ekonomiservicekontor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderad förbundsordning för Höglandsförbundet fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i de fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda 
har tidigare beslutat att samordna vissa ekonomiadministrativa processer i ett gemensamt 
ekonomiservicekontor. Detta placeras organisatoriskt i det gemensamma Höglandsförbundet 
med geografisk placering i Nässjö. 

För att inrymma denna verksamhet behöver justering genomföras av Höglandsförbundets 
förbundsordning. Dessutom har även viss justering skett inom uppdraget kring kompetens 
jämfört med tidigare skrivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-17 
Höglandsförbundet § 21/21 
Förbundsordning för Höglandsförbundet 2021-05-11 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer den reviderade förbundsordningen för Höglandsförbundet. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet
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§ 139 Ärendenr KLF 2021/147 

Översyn av valdistriktsindelningen inför valen 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Yttrande till länsstyrelsen med förslaget att lämna valdistriktsindelningen oförändrad i valet 
2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har att besluta om valdistriktsindelning. Antalet röstberättigade skall om det 
inte finns särskilda skäl vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Innan länsstyrelsen fattar 
beslut skall man låta kommunen yttra sig. 
Vetlanda kommun har två distrikt med under 1000 invånare, Nye-Skirö-Näshult-Stenberga 
med 982 röstberättigade och Ökna-Karlstorp med 912 röstberättigade per 2021-03-01. 
Förändringar i valdistriktsindelningen gjordes inför valet 2018. Eftersom det i båda de 
områden som har under 1000 endast är några som fattas för att nå upp i 1000 röstberättigade 
anser Vetlanda kommun att någon ändring inte behöver göras inför 2022, utvecklingen får 
bevakas inför kommande val.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-01 
Skrivelse från länsstyrelsen2021-05-04 
Valnämnden § 1/21 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna yttrande till länsstyrelsen med förslaget att lämna 
valdistriktsindelningen oförändrad i valet 2022. 

Yrkanden 
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Valnämnden
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§ 140 Ärendenr KLF 2021/237 

Val av ersättare i Höglandets överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Carina Wall (M) utses till ersättare i Höglandets överförmyndarnämnd för återstående 
mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare i 
Höglandets överförmyndarnämnd efter Magdalena Andersson (M) föreslår Carina Wall (M). 

Beslutet skickas till 
Carina Wall 
Löner 
Elected 
Höglandets överförmyndarnämnd 
Valberedningen
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§ 141 Ärendenr KLF 2021/237 

Val av nämndeman i Eksjö tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut 
Björn Engström (M) utses till nämndeman i Eksjö tingsrätt för resterande delen av period 
2020-2023. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny 
nämndeman i Eksjö tingsrätt efter Magdalena Andersson (M) föreslår Björn Engström (M). 

Beslutet skickas till 
Björn Engström 
Valberedningen 
Eksjö tingsrätt 
Elected
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