
 

 

 

         
        

             
         
             

           
          
           

           
           

            
          
          

             
          

          
          

          
           

       

             
         

       

               
         

    

             
          

       

            
     

             
              

        

             
          

     

 

 

Kommunfullmäktige

~ Vetlanda 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 22.13 
Sammanträdet ajournerades kl. 19.11-19.12, kl. 19.25-19.29, kl. 20.32-20.38 

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) 
§ 74-101, Martina Jansson (S), Lars Brihall (VF), Andreas Elamsson (C), 
Hans Svensson (KD), Nils-Erik Olofsson (S), Tommy Bengtsson (V), 
Maria Forsberg Brihall (VF), Rune Solid (L), Lennart Lööw (S), 
Arne Zetterberg (SD), Anders Bengtsson (M), Pia Lindell (C ), Jan-Erik 
Josefsson (KD), Aneth Amundsson (S), Kjell Sandahl (M), Arne Larsson (SD), 
Carina G Hördegård (C) ordf. Sofie Schiller (M), Tommy Glans (VF), 
Emma Eriksson (S), Rolf Axelsson (S), Magdalena Andersson (M), 
Anders Rodewald (KD), Madelen Kohut (S) och Jessica Nilsson (V). 

På grund av jäv deltar inte Aneth Amundsson (S), Carina Bardh (M), 
Anders Bengtsson (M), Lars Brihall (VF), Andreas Elamsson (C), 
Lola Frödeberg (VF), Tommy Glans (VF), Martina Jansson (S), 
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Mikael Loberg (SD), 
Lennart Lööw (S), Nils-Erik Olofsson (S), Monica Samuelsson (KD), 
Claes Sjöberg (VF), Hans Svensson (KD) och Henrik Tvarnö (S) i 
handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan för kommunstyrelsen (§ 86). 

På grund av jäv deltar inte Andreas Elamsson (C), Mikael Hahn (S), 
Madelene Kohut (S), Christina Moths (C) i handläggningen av 
ansvarsfrihetsfrågan för barn- och utbildningsnämnden (§ 87). 

På grund av jäv deltar inte Maria Forsberg Brihall (VF), Arne Larsson (SD) och 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan för kultur-
och fritidsnämnden (§ 88). 

På grund av jäv deltar inte Henrik Freij (M), Sven-Åke Karlsson (S), 
Mikael Loberg (SD) och Anders Rodewald (KD) i handläggningen av 
ansvarsfrihetsfrågan för miljö- och byggnämnden (§ 89). 

På grund av jäv deltar inte Tommy Glans (VF) i handläggningen av 
ansvarsfrihetsfrågan för socialnämnden (§ 90). 

På grund av jäv deltar inte Conny Axelsson (S), Percy Karlsson (S), 
Pia Lindell (C), Claes Sjöberg (VF), Sofie Schiller (M) och Hans Svensson (KD) i 
handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan för tekniska nämnden (§ 91). 

På grund av jäv deltar inte Arne Larsson (SD), Christina Moths (C), 
Jessica Nilsson (V) och Nils-Erik Olofsson (S) i handläggningen av 
ansvarsfrihetsfrågan för valnämnden (§ 92). 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

På grund av jäv deltar inte Anders Bengtsson (M), Lola Frödeberg (VF), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Arne Larsson (SD), Lennart Lööw (S) och Rune Solid (L) 
i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan för vård- och omsorgsnämnden 
(§ 93). 

På grund av jäv deltar inte Magdalena Andersson (M) i handläggningen av 
ansvarsfrihetsfrågan för Höglandets överförmyndarnämnd (§ 94). 

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. 
Föredragande tjänstepersoner deltog också digitalt. 

Tjänstgörande ersättare Fredrik Johansson (M) för Robin Wallén Nilsson (M) 
Claes Sjöberg (VF) för Roger Eriksson (VF) 
Conny Axelsson (S) för Tommy Bohman (S)
Sven-Åke Karlsson (S) för Carina Strömbäck (S) 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) för Ingemar Sturesson (KD) 
Bengt-Allan Klang (SD) för Pia Fälth (SD) 
Jonna-Andreasen Fälth (SD) för Mikael Loberg (SD) under § 102-103 

Övriga deltagare Jonna Andreasen Fälth (SD) kl. 19.04-22.12 § 79-101, 
Fikret Ulusoy (L), Kristoffer Kaspersson (KD), Annelie Thylén (VF), 
Andreas Eliasson, Anders Bernberg, Therese Ekbladh, Maria Gromer, 
Anna Flitt, Magnus Färjhage och Maria Isacsson. 

Utses att justera Martina Jansson (S) och Tommy Bengtsson (V) 

Justeringens plats och Kommunkansli 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 74-103 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Martina Jansson Tommy Bengtsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://19.04-22.12


 

 

   
           

 

  

      

    

 
  

~ 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 
2021-04-28 

2021-05-04 

2021-05-25 

Kommunkansliet 
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75

80

85

90

95

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Föredragningslista 
§ 74 Meddelanden 

§ Motion om införandet av en visselblåsarfunktion i 2021/104 
Vetlanda kommun 

§ 76 Motion med krav på mer synlig polis i Vetlanda 2021/105 
kommun 

§ 77 Avsägelse av uppdrag (VF) 2021/125 

§ 78 Avsägelse av uppdrag (V) 2020/358 

§ 79 Svar på motion om att upphäva beslut om nedläggning 2020/360 
av Vetlanda bårhus 

§ Bolagsordning Njudung Energi Sävsjö AB 2021/85 

§ 81 Bolagsordning Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 2021/98 

§ 82 Fusioner Njudung Energi avfallshantering 2021/83 

§ 83 Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) år 2021/72 
2020 

§ 84 Bokslut 2020, Vetlanda kommun och kommunkoncern 2021/40 

§ Yttrande från revisionen angående årsredovisningen 2021/40 

§ 86 Beviljande av ansvarsfrihet - kommunstyrelsen 2021/40 

§ 87 Beviljande av ansvarsfrihet - barn- och 2021/40 
utbildningsnämnden 

§ 88 Beviljande av ansvarsfrihet - kultur- och fritidsnämnden 2021/40 

§ 89 Beviljande av ansvarsfrihet - miljö- och byggnämnden 2021/40 

§ Beviljande av ansvarsfrihet - socialnämnden 2021/40 

§ 91 Beviljande av ansvarsfrihet - tekniska nämnden 2021/40 

§ 92 Beviljande av ansvarsfrihet - valnämnden 2021/40 

§ 93 Beviljande av ansvarsfrihet - vård- och 2021/40 
omsorgsnämnden 

§ 94 Beviljande av ansvarsfrihet - Höglandets 2021/40 
överförmyndarnämnd 

§ Fastighetsförsäljning, del av Broby 9:132 2021/90 

§ 96 Fastighetsförsäljning Diket 3 2021/100 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

§ 97 Försäljning av modulbyggnader, Smedjevägen 16 2021/99 
Ekenässjön 

§ 98 Redovisning av ej verkställda beslut period 1 2021 - 2021/86 
vård- och omsorgsnämnden 

§ 99 Revisionsreglemente för Höglandsförbundet 2021/47 

§ 100 Inriktningsbeslut - teknikens hus 2018/335 

§ 101 Redovisning av ej avslutade motioner 2021/122 

§ 102 Val av 2:e vice ordförande i miljö- och byggnämnden 2018/342 

§ 103 Val av styrelseledamot i Njudung Energi Vetlanda AB 2019/106 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

   

 
         

 
  

         
  

        
  

     
  

      
  

      
 

  

     
  

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

§ 74 

Meddelanden 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden gällande revisionsrapporten Granskning av 
skolledarrollen. 
KLF 2020/367 

Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2020 
KLF 2021/93 

Årsredovisning 2020 för Njudung Energi Vetlanda AB 
KLF 2021/93 

Årsredovisning 2020 för Witalabostäder AB 
KLF 2021/93 

Årsredovisning 2020 för AB Vetlanda Industrilokaler 
KLF 2021/93 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 
KPMG 
KLF 2021/93 

Lekmannarevisorernas granskning av bolagen 2020 
KLF 2021/93 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 75 

Motion om införandet av en visselblåsarfunktion i Vetlanda 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Jessica Nilsson (V) har lämnat in en motion daterad 2021-03-26 med förslaget att Vetlanda 
kommun utreder och inför en visselblåsarfunktion, handlagd av en extern organisation och 
avsedd för både anställda och förtroendevalda i kommunen och kommunens bolag, för 
privatanställda i av kommunen finansierade verksamheter och för medborgarna. 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 del av ordinarie del i 
kommunledningens budget. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-03-26 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/104 
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~ Vetlanda 

§ 76 

Motion med krav på mer synlig polis i Vetlanda kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för 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 

skyndsamt agerande hos Polismyndigheten Region Öst kräver att antalet områdespoliser i 

plus två samt att en utryckningsenhet placeras i Vetlanda. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-03-25 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/105 

in en motion daterad 2021-03-25 med förslag att kommunens politiker genom ett samfällt och 

Vetlanda utökas från nuvarande två plus två (två för Vetlanda och två för Sävsjö) till minst fyra 
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~ Vetlanda 

§ 77 

Avsägelse av uppdrag - Roger Eriksson (VF) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Roger Eriksson (VF) avseende hans uppdrag som 2:e vice 
ordförande i miljö- och byggnämnden samt styrelseledamot i Njudung Energi Vetlanda AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-04-26 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Njudung Energi Vetlanda AB 
Elected 
Valberedningen 
Roger Eriksson 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/125 
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~ Vetlanda 

§ 78 

Avsägelse av uppdrag – Musa Aljuhmani (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Musa Aljuhmani (V) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 

i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-04-23 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Musa Aljuhmani 
Löner 
Elected 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2020/358 

Avsägelse har kommit in från Musa Aljuhmani (V) där han avsäger sig uppdraget som ersättare 
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~ Vetlanda 

§ 79 

Svar på motion om att upphäva beslut om nedläggning av 
Vetlanda bårhus 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), Maria Forsberg Brihall (VF), 
Claes Sjöberg (VF), Tommy Glans (VF), Henrik Freij (M), Carina Bardh (M), 
Fredrik Johansson (M), Anders Bengtsson (M), Kjell Sandahl (M), Sofie Schiller (M), 
Magdalena Andersson (M), Ingrid Holm (SD), Mikael Loberg (SD), Arne Zetterberg (SD), 
Arne Larsson (SD) och Bengt-Allan Klang (SD). 

Ärendebeskrivning 
Carina Bardh (M)och Jan Johansson (VF) föreslår i motion inlämnad 2020-12-16 ”Krav på 
omprövning av nedläggningsbeslut, Bårhuset i Vetlanda” att kommunstyrelsen, skyndsamt 

upphävas”. 

Region Jönköpings län ansvarar för bårhusverksamheten och bekostar densamma. Det finns 
ett underhållsbehov på bårhuset i Vetlanda. Med anledning av att underhållsfrågan 
aktualiserats har regionstyrelsen beslutat lägga ned bårhuset i Vetlanda och Sävsjö med 
hänvisning till att det finns nytt bårhus i Eksjö med tillräcklig kapacitet för hela höglandet. 

Den politiska ledningen i Vetlanda har träffat företrädare för den politiska ledningen i 
regionen för att föra dialog om beslutet och konsekvenserna för kommunerna och dess 
invånare. Utifrån denna inledande dialog har samtliga gruppledare bjudits in till möte med 
Region Jönköping. Vid detta möte redovisades underlag för regionens beslut. I samband med 
Kom Hem avtalet och skatteväxlingen av hemsjukvården tydliggjordes det att det är regionen 
som ansvarar för frågan. Kommunen kan om vi vill bedriva egen bårhusverksamhet – i så fall 

en fråga om värdig hantering och god arbetsmiljö. Det är också en fråga om likvärdighet i 
regionen. I länet är det Tranås som sticker ut med eget bårhus, Tranås är en av två kommuner 

Pensionärsföreningarna i det kommunala pensionärsrådet har skickat skrivelse till regionen 
som också skickats till Vetlanda kommun. Man anför miljöbelastningen vid ökade resor samt 
ökade kostnader för den enskilde. 

Vård och omsorgsnämnden överlämnar motionen till kommunstyrelsen utan att ta egen 
ställning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2020/360 

och utan dröjsmål, kraftfullt protesterar hos Regionstyrelsen för att nedläggningsbeslutet skall 

utan ersättning från regionen. Regionen uttalar tydligt att det inte är en ekonomisk fråga utan 

i landet som har ansvar för begravningsverksamheten, därav har man också ansvar för bårhus. 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

§ 79 Ärendenr KLF 2020/360 

Motionen syftar till att kommunstyrelsen skall protestera. Med hänvisning till den dialog som 
kommunen haft med regionledningen anses motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-11 
Motion: Krav på omprövning av nedläggningsbeslut, Bårhuset i Vetlanda 
Skrivelse från pensionärsorganisationerna i KPR 
Yttrande från Vård och omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag 
Motionen anses besvarad. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), Lola Frödeberg (VF) och 
Claes Sjöberg (VF) yrkar bifall till motionen. 

Dan Ljungström (C), Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Jan-Erik Josefsson (KD), 
Hans Svensson (KD), Andreas Elamsson (C), Anders Rodewald (KD) och Rune Solid (L) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad. 

Sammanträdet ajourneras kl. 19.11-19.12 

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

Beslutet skickas till 
Carina Bardh 
Jan Johansson 
Vård- och omsorgsnämnden 
Pensionärsorganisationerna i KPR 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 80 

Bolagsordning Njudung Energi Sävsjö AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättad bolagsordning för Njudung Energi Sävsjö AB godkänns. 

Ärendebeskrivning 
I samband med kommunrevisorerna i Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Tranås och Vimmerby har 
ingåtts ett samverkansavtal om att dela upp revisionsuppdraget sinsemellan för 

mellan de ägande kommunerna. För att detta ska kunna ske behöver bolagsordning för 
samtliga gemensamhetsägda bolag uppdateras. För Njudung Energi Sävsjös del är uppdraget i 

2023-2024 för att därefter återgå till Sävsjö. 

I samband med uppdatering har också ändringar som härrör till gasverksamhet och 
renhållning i Sävsjö tagits bort då Njudung Energi inte har någon del i detta längre. 
Bolagsordningen för Njudung Energi Sävsjö AB ska godkännas av kommunfullmäktige i både 
Vetlanda och Sävsjö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-18 
Protokollsutdrag styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2021-02-18, § 8 
Bolagsordning för Njudung Energi Sävsjö AB 

Kommunstyrelsen förslag 
Upprättad bolagsordning för Njudung Energi Sävsjö AB godkänns. 

Beslutet skickas till 
Njudung Energi AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/85 

gemensamägda bolag. Istället för att ansvaret ligger på samtliga kommuner roterar uppdraget 

två-årscykler vilket innebär att Sävsjö kommun har ansvaret 2021-2022 och Vetlanda kommun 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

§ 81 Ärendenr KLF 2021/98 

Bolagsordning Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättad bolagsordning för Sävsjö-Vetlanda fiber AB godkänns. 

Ärendebeskrivning 
I samband med kommunrevisorerna i Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Tranås och Vimmerby har 
ingåtts ett samverkansavtal om att dela upp revisionsuppdraget sinsemellan för 
gemensamägda bolag. Istället för att ansvaret ligger på samtliga kommuner roterar uppdraget 
mellan de ägande kommunerna. För att detta ska kunna ske behöver bolagsordning för 
samtliga gemensamhetsägda bolag uppdateras. För Sävsjö-Vetlanda Fiber AB del är uppdraget 
i två-årscykler vilket innebär att Vetlanda kommun har ansvaret 2021-2022 och Sävsjö 
kommun 2023-2024 för att därefter återgå till Vetlanda. 

Bolagsordningen bereddes på styrelsemötet för Sävsjö-Vetlanda fiber AB 2021-03-22. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Bolagsordning för Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 2021 

Kommunstyrelsen förslag 
Upprättad bolagsordning för Sävsjö-Vetlanda fiber AB godkänns. 

Beslutet skickas till 
Njudung Energi AB 

Sammanträdet ajourneras kl. 19.25-19.29. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

14

https://19.25-19.29


 

     

    

  
             

        

   

 
             

          

            
             

                 
        

             
            

          

 
  

 
         

  
             

        

   

   
  

~ Vetlanda 

§ 82 

Fusioner Njudung Energi avfallshantering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB ges i uppdrag att fusionera Njudung Energi 
avfallshantering AB in i Njudung Energi Vetlanda AB. 

Upprättad fusionsplan godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Njudung Energi avfallshantering AB är ett helägt dotterbolag till Njudung Energi Vetlanda AB 
som bedriver våtkemisk rening av industrivatten ute på Flishult. 

Vid köp av dåvarande Avfallskemi Sydost AB, nuvarande Njudung Energi avfallshantering AB, 
fanns en ambition att för att underlätta administrationen fusionera in det i dåvarande 
Vetlanda Energi och Teknik AB. Detta utfördes inte, delvis på grund av att hålla en tydlig linje 
med vad som är hushållsavfall och verksamhetsavfall. 

Beslut angående fusionering är att betrakta som fråga av principiell beskaffenhet och måste 
därför ha kommunfullmäktiges godkännande. Vid en fusion ska en fusionsplan upprättas och 
den måste godkännas av båda styrelserna samt ägarna till bolaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Fusionsplan 
Protokollsutdrag styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2021-02-18, § 9 

Kommunstyrelsens förslag 
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB ges i uppdrag att fusionera Njudung Energi 
avfallshantering AB in i Njudung Energi Vetlanda AB. 

Upprättad fusionsplan godkänns. 

Beslutet skickas till 
Njudung Energi AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/83 
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~ Vetlanda 

§ 83 

Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från kommunfullmäktiges perspektiv med styrning 
och medborgardialog i fokus. 

av lokalsamhället 

Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är att de på ett kortfattat 
och enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra 

tjänstemän. Samtidigt ska den bilden kunna visas utåt till kommunens medborgare och 
användas i dialog, men också som ett viktigt underlag i styrningen, det vill säga för 
målsättningar, analys och utveckling. 

Merparten av nyckeltalen i KKiK är nyckeltal vars resultat kommunen har rådighet över. Det 
innebär att de lämpar sig väl för att använda i kommunens styrning. 

Utvecklingsstrateg Maria Gromer presenterar nyckeltalen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-03 
Rapport 2021-03-08 

Kommunstyrelsens förslag 
Informationen noteras till protokollet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/72 

Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen 

kommuner. Den bilden ska vara intressant och användbar för kommunledningens politiker och 
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~ Vetlanda 

§ 84 

Bokslut 2020, Vetlanda kommun och kommunkoncern 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bokslut för 2020 för Vetlanda kommun inklusive sammanställd redovisning för 
kommunkoncernen godkänns. Årets resultat för Vetlanda kommun innebär en ökning av det 
egna kapitalet med 112 779 836,89 kr. Balanskravet för 2020 klaras enligt genomförd 
balanskravsutredning, dessutom har det negativa balanskravsresultatet som återstod från 
bokslutet 2018 nu återställts. 

Befintlig Resultatutjämningsreserv som för närvarande uppgår till 36 miljoner kronor utökas 
med 14 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. 

I samband med bokslutet ge ett ökat medlemsbidrag till Höglandets räddningstjänstförbund 
för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för år 2020. Totalt uppgår det ökade 
bidraget till 1 151 500,00 kr. 

I samband med bokslutet göra en avsättning med 20 miljoner kronor för kommande arbete 
med marksanering. 

Ärendebeskrivning 
Bokslut för 2020 för Vetlanda kommun och sammanställd redovisning för den kommunala 
koncernen har upprättats. Det ekonomiska resultatet för både kommunen och koncernen 
visar på rekordnivåer trots ett år med stora utmaningar utifrån pandemin. 

Kommunens resultat uppgår till 112,8 mnkr. En stor del av resultatet beror på de statliga 
bidrag som tillskjutits för att mildra konsekvenserna av pandemin samtidigt som även 
nämnderna totalt sett har lämnat ett överskott i förhållande till beslutad budget. 

Kommunens investeringar är även under 2020 fortsatt höga och uppgår till 210,8 mnkr av 
budgeterade 299,2 mnkr. Det höga resultatet bidrar till att självfinansieringsgraden, trots den 
höga investeringsvolymen, uppgår till 82 procent. 

Målen som är kopplade till investeringarna uppnås inte på grund av den höga 
investeringsnivån. 

Koncernens resultat uppgår till 145,0 mnkr och detta förklaras till stor del av kommunens 

på en lägre resultatnivå än föregående år, främst beroende på låga elpriser. 

Den sammanlagda bedömningen av måluppfyllelsen år 2020 för kommunfullmäktiges mål är 
att samtliga mål är delvis uppfyllda. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 

Av de fyra finansiella målen klarar kommunen två och det är de som är kopplade till resultatet. 

resultat. Njudung Energikoncernen som står för större delen av det resterande resultatet visar 
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~ Vetlanda 

§ 84 

Miljöbokslutet redovisas och man kan se att klimatanpassningsarbetet fungerar bra och 
åtgärder genomförs. Utsläppen av klimatgaser minskar och där står uppvärmning av våra 

Vetlanda och etableringen är ett gott exempel på regional samverkan. De första gasfordonen 
är beställda till kommunen. Arbetet med biologisk mångfald fungerar bra. Arbetet med 
klimatanpassning och minskad klimatpåverkan i verksamheterna är ständigt pågående. 
Kommunens miljöarbete bygger på Agenda 2030 och de nationella miljömålen samt länets 
klimat och energistrategi. 

Personalbokslutet redovisas och därvid framgår bland annat att antal månadsavlönade 
årsarbetare minskade med 3,2 procent till totalt 2 419 årsarbetare. Övertiden minskade med 
5,5 procent år 2020, vilket fortsätter trenden med minskande övertid. Den totala 
sjukfrånvaron är 8,1 procent, vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med 2019 
då den var 6,4 procent. Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) har ökat markant, men däremot har 
långtidssjukfrånvaron minskat. Vid både kort- och långtidssjukfrånvaro har kvinnor högre 

registrerad sjukfrånvaro eller endast ett tillfälle med max fem sjukdagar) minskade. Av 
kvinnorna var det endast 41 procent jämfört med 54 procent 2019, som var långtidsfriska 
2020 och för männen 54 procent jämfört med 70 procent förra året. 

Boksluten presenteras av ekonomichef Andreas Eliasson, HR-chef Therese Ekbladh, 
hållbarhetsstrateg Anders Bernberg och utvecklingsstrateg Maria Gromer. 

Kommunrevisionen föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisningen för 2020 godkänns. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 
Personalbokslut 2020 
Miljöbokslut 2020 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

Godkänna upprättat bokslut för 2020 för Vetlanda kommun inklusive sammanställd 

det egna kapitalet med 112 779 836,89 kr. Balanskravet för 2020 klaras enligt genomförd 
balanskravsutredning, dessutom har det negativa balanskravsresultatet som återstod från 
bokslutet 2018 nu återställts. 

Befintlig Resultatutjämningsreserv som för närvarande uppgår till 36 miljoner kronor utökas 
med 14 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. 

I samband med bokslutet ge ett ökat medlemsbidrag till Höglandets räddningstjänstförbund 
för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för år 2020. Totalt uppgår det ökade 
bidraget till 1 151 500,00 kr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 

fastigheter och transporter för merparten av utsläppen. En biogastankstation är nu etablerad i 

sjukfrånvaro än män. Antalet långtidsfriska medarbetare (det vill säga medarbetare med ingen 

redovisning för kommunkoncernen. Årets resultat för Vetlanda kommun innebär en ökning av 

18



 

     

              
  

    

 
             

             
            

            
          

   
 

 
 

~ Vetlanda 

§ 84 

I samband med bokslutet göra en avsättning med 20 miljoner kronor för kommande arbete 
med marksanering. 

Sammanträdet ajourneras kl. 20.32-20.38. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), Rune Solid (L), 
Jan Johansson (VF), Mikael Loberg (SD), Jessica Nilsson (V), Carina Bardh (M), 
Hans Svensson (KD), Lennart Lööw (S), Mikael Hahn (S), Gun-Britt Sigfridsson (KD), 
Anders Bengtsson (M), Claes Sjöberg (VF), Andreas Elamsson (C), Jan-Erik Josefsson (KD), 
Lola Frödeberg (VF) och Arne Larsson (SD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 
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~ Vetlanda 

§ 85 

Yttrande från revisionen angående årsredovisningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsberättelsen för år 2020 noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionsberättelse för 2020 med följande bilagor föreligger: 

- Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2020 
- Bokslutsgranskning 2020 
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna 
- Revisionsberättelse i de kommunägda bolagen 

Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och 
genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

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

om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

I granskningen har särskilt noterats de stora utmaningar som finns när det gäller 
studieresultaten i årskurs 9. Kommunrevisionen ser med stor oro på utvecklingen och 
förväntar sig kraftfulla insatser för att vända den negativa trenden. 

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

lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Bedömningen är att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

Bedömningen är att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella 
mål som fullmäktige uppställt, då två av fyra mål uppnås. Verksamhetsmålen uppnås delvis. 

Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 

Bedömningen är att räkenskaperna är rättvisande och i allt väsentligt upprättad i enlighet med 

nämnder (inklusive den gemensamma nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
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~ Vetlanda 

§ 85 

Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
KPMG 
Styrelse och nämnder 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 
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~ Vetlanda 

§ 86 

Beviljande av ansvarsfrihet - kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Aneth Amundsson (S), Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M), 
Lars Brihall (VF), Andreas Elamsson (C), Lola Frödeberg (VF), Tommy Glans (VF), 
Martina Jansson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Mikael Loberg (SD), 
Lennart Lööw (S), Nils-Erik Olofsson (S), Monica Samuelsson (KD), Claes Sjöberg (VF), 
Hans Svensson (KD) och Henrik Tvarnö (S) i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2020 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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~ Vetlanda 

§ 87 

Beviljande av ansvarsfrihet - barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Barn- och utbildningsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Andreas Elamsson (C), Mikael Hahn (S), Madelene Kohut (S), 
Christina Moths (C) i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2020 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Barn- och utbildningsnämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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~ Vetlanda 

§ 88 

Beviljande av ansvarsfrihet - kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kultur- och fritidsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Maria Forsberg Brihall (VF), Arne Larsson (SD) och 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2020 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Kultur- och fritidsnämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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~ Vetlanda 

§ 89 

Beviljande av ansvarsfrihet - miljö- och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Miljö- och byggnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Henrik Freij (M), Sven-Åke Karlsson (S), Mikael Loberg (SD) och 
Anders Rodewald (KD) i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2020 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Miljö- och byggnämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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~ Vetlanda 

§ 90 

Beviljande av ansvarsfrihet - socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Socialnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Tommy Glans (VF) i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2020 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Socialnämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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~ Vetlanda 

§ 91 

Beviljande av ansvarsfrihet - tekniska nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tekniska nämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Conny Axelsson (S), Percy Karlsson (S), Pia Lindell (C), 
Claes Sjöberg (VF), Sofie Schiller (M) och Hans Svensson (KD) i handläggningen av 
ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2020 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Tekniska nämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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~ Vetlanda 

§ 92

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Valnämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 

Beviljande av ansvarsfrihet - valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Valnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Arne Larsson (SD), Christina Moths (C), Jessica Nilsson (V) och 
Nils-Erik Olofsson (S) i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2020 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
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~ Vetlanda 

§ 93 

Beviljande av ansvarsfrihet - vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vård- och omsorgsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Arne Larsson (SD), Lennart Lööw (S) och Rune Solid (L) i handläggningen av 
ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2020 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Vård- och omsorgsnämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 

På grund av jäv deltar inte Anders Bengtsson (M), Lola Frödeberg (VF), Jan-Erik Josefsson (KD), 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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~ Vetlanda 

§ 94 

Beviljande av ansvarsfrihet - Höglandets överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Höglandets överförmyndarnämnd samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Magdalena Andersson (M) i handläggningen av 
ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2020 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Höglandets överförmyndarnämnd 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/40 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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~ Vetlanda 

§ 95 

Fastighetsförsäljning, del av Broby 9:132 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun säljer, i enlighet med upprättat avtal, del av fastigheten Broby 9:132, 
ca 4600 m², till Landsbro-Stugan Fastighets AB, 559310- 5785, till ett pris av 690 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Landsbrovillan är ett familjeägt företaget som under många år tillverkat fritidshus under 
namnet Landsbrostugan. Företaget har utvecklats successivt under åren och växer idag inte 
minst inom villamarknaden. 

i Landsbro, där produktionen bedrivs. Företaget är nu i stort behov av ytterligare mark för sin 
utveckling av företaget. 

Kommunen äger detaljplanelagd industrimark i direkt anslutning till Landsbro-Stugans 
fastighet. Företaget vill förvärva ca 4600 m² för sin expansion. Köpeskillingen är fastställd till 
150 kr per m² totalt 690 000 kr enligt upprättat köpekontrakt. 

I samband med framtagandet av förekommande detaljplan gjordes markundersökningar i 
området som då visade på vissa halter av föroreningar från tidigare verksamheter. Dessa 
halter ligger under de gränsvärden för industrimark som myndigheterna klassar som mindre 
känslig markanvändning. Skulle trots detta högre halter av föroreningar påträffas, i samband 

deponiavgifter och utökade markundersökningar som myndigheterna kräver. Detta åtagande 
sträcker sig till fyra år efter övertagandet. Marken säljs i övrigt i befintliga skick och köparen 
svarar för alla övriga anläggningskostnader. Köparen har beretts tillfälle att undersöka 
fastigheten och enligt upprättat köpekontrakt frånsäger sig alla andra anspråk mot 
kommunen. Köparen står även för kostnader kring lantmäteriförrättningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-05 
Köpekontrakt 2021-02-01 

Kommunstyrelsens förslag 

del av fastigheten Broby 9:132, ca 4600 m², till Landsbro-Stugan Fastighets AB, 559310- 5785, 
till ett pris av 690 000 kr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/90 

Landsbro-Stugan Fastighets AB äger fastigheten Broby 47:4 inom det så kallade Boro-området 

med företagets kommande anläggningsarbeten, så förbinder sig kommunen att då bekosta de 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
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~ Vetlanda 

§ 95 

Yrkanden 
Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Mikael Loberg (SD), Henrik Tvarnö (S), 
Monica Samuelsson (KD), Lars Brihall (VF), Jessica Nilsson (V), Hans Svensson (KD), 
Jan-Erik Josefsson (KD) och Gun-Britt Sigfridsson (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/90 
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~ Vetlanda 

§ 96 

Fastighetsförsäljning Diket 3 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun säljer, i enlighet med upprättat avtal, fastigheten Vetlanda Diket 3 till 
G & K Blanks AB, 556553, till ett pris av 2 602 050 kr. 

Ärendebeskrivning 
I juni 2020 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Vetlanda kommun och G & K Blanks AB, 
om möjligheter att undersöka och utreda möjligheterna att uppföra och förvalta byggnader 
för handelsföretag på fastigheten Diket 3, inom det så kallade "Nydalaområdet" i Vetlanda. 
Bolaget har därefter knutit kontakter med intresserade företag och sedan presenterat skisser 
på hur fastigheten kan disponeras och hur tänkta byggnader skall uppföras. 

Fastigheten ingår i detaljplan 590, Del av Tjustkulle 1:1, kvarteret Diket och är avsett för 
handelsändamål. 

Markområdet består av utfyllnadsmassor från tidigare exploatering av fastigheten intill, där 
kommunen då upplät marken för att praktiskt kunna genomföra det projektet. Inga 
föroreningar konstaterades vid dåvarande arbeten men skulle ändå några föroreningar 
påträffas så förbinder sig kommunen att sanera dessa. Detta åtagande gäller enligt avtalet 
fram till ett år efter att bolaget övertagit fastigheten. 

Bolaget har beretts tillfälle att undersöka fastigheten och godtar enligt avtalet fastighetens 
befintliga skick. 

Fastigheten omfattar 17 347 kvadratmeter och köpeskillingen är fastställd till 150 kr per 
kvadratmeter, totalt 2 602 050 kr. 

Köpet genomförs först efter att köpet är beslutat i kommunfullmäktige och bygglov har 
beviljats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-17 
Köpeavtal 2021-02-12 

Kommunstyrelsens förslag 
Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer fastigheten Vetlanda Diket 3 till 
G & K Blanks AB, 556553, till ett pris av 2 602 050 kr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/100 
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~ Vetlanda 

§ 96 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Hans Svensson (KD), Jessica Nilsson (V), Jan Johansson (VF), 
Lars Brihall (VF), Gun-Britt Sigfridsson (KD), Mikael Loberg (SD), Arne Larsson (SD) och 
Rune Solid (L) tillstyrker kommunstyrelsen förslag. 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/100 
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~ Vetlanda 

§ 97 

Försäljning av modulbyggnader, Smedjevägen 16 Ekenässjön 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun säljer, i enlighet med upprättat avtal, modulbyggnaderna placerade på 
Smedjevägen 16 i Ekenässjön, till TrUSt Total AB, 559153-6296, till ett pris av 540 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun förvärvade i januari 2018 rubricerade modulbyggnader av Witalabostäder 
AB, som är placerade på den tomt där tidigare servicehuset Ekebo i Ekenässjön var beläget. 
Initialt uppfördes och brukades byggnaderna som ett HVB-hem i samband med den stora 
flyktingström som rådde under 2015 och 2016. När HVB- hemmet lades ner tog kommunen 
över byggnaderna och tekniska kontoret drev detta som ett så kallat genomgångsboende där 

detta genomgångsboende och utrymdes. 

beslutades att modulbyggnaderna skulle avyttras. Mäklarhuset i Vetlanda fick uppdraget och 
har under vintern arbetat med att försöka sälja modulerna för avflytt. Markområdet där 
byggnaderna står skall lämnas avstädat . 

TrUSt Total AB från Bollnäs lade högsta budet om 540 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Köpekontrakt 

Kommunstyrelsens förslag 
Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer modulbyggnaderna placerade på 
Smedjevägen 16 i Ekenässjön, till TrUSt Total AB, 559153-6296, till ett pris av 540 000 kr. 

Yrkanden 

tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/99 

hyresgäster tillfälligt kunde bo till dess de ordnat permanent boende. Under 2020 avvecklades 

Eftersom ingen verksamhet längre bedrivs och ingen alternativ användning av lokalerna ses så 

Lennart Lööw (S), Jan Johansson (VF), Jessica Nilsson (V), Mikael Loberg (SD) och Rune Solid (L) 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

§ 98 Ärendenr KLF 2021/86 

Redovisning av ej verkställda beslut, period 1 2021 - vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
De beslut om insats som inte blivit verkställda inom tre månader ska rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) 
och Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS). För period 1, 2021 finns det beslut 
som är äldre än tre månader och inte är verkställda: 

- Två beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Båda avser 
stödfamilj. Lämplig uppdragstagare saknas. 

- Ett beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. Lämplig uppdragstagare saknas. 
- Ett beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Specifika behov som verkställigheten 

behövt tid till att planera för hur de ska tillgodoses. 
- Fyra beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Kontaktperson saknas för uppdraget. En 

person har fått erbjudande men tackat nej. 
- Ett beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1 §. 

Totalt finns det med ovan inrapporterade ärenden tillsammans med tidigare inrapporterande 
ärende som inte ännu kunnat verkställas: 

- Två beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Båda avser 
stödfamilj. Lämplig uppdragstagare saknas. 

- Ett beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. Lämplig uppdragstagare saknas. 
- Ett beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Specifika behov som verkställigheten 

behövt tid till att planera för hur de ska tillgodoses. 
- Åtta beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Kontaktperson saknas för uppdraget. Två 

personer har fått erbjudande men tackat nej. 
- Tre beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Lämplig ledsagare har inte kunnat 

rekryteras. 
- Tre beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Samtliga har fått 

erbjudande men tackat nej. 
- Sex beslut kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1 §. Kontaktperson saknas för uppdraget. 
- Sju beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1 §. Sex personer har fått erbjudande, 

men tackat nej. En person har tackat ja och planeras flytta in i slutet av februari månad. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 98 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 10/21. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/86 
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~ Vetlanda 

§ 99 

Revisionsreglemente för Höglandsförbundet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsreglemente för Höglandsförbundet antas. 

Revisionsreglementet gäller när beslut tagits i de fem medlemskommunernas 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Inför den nya mandatperioden 2019-2022 har en arbetsgrupp bestående av representanter 
från de fem medlemskommunerna arbetat fram ett förslag till reglemente för revisionen på 
Höglandsförbundet. Det har inte funnits ett reglemente för revisionen tidigare. Reglementet 
föreslogs gälla från 1 januari 2019 då den nya revisionen tillträder sitt uppdrag. Reglementet 
antogs av direktionen 2018-11-30 § 56. 

Revisionen för Höglandsförbundet har uppmärksammat att revisionens reglemente ska 
beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige samt att deras roll bör förtydligas. 
Det reviderade revisionsreglementet har förankrats med arbetsgruppen som arbetade fram 
förslaget 2018. Det reviderade reglementet för revisionen föreslås gälla när beslut tagits i de 
fem medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Direktionen för Höglandsförbundet 202-12-18, § 57 
Reglemente för revisionen för Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsens förslag 
Revisionsreglemente för Höglandsförbundet antas. 

Revisionsreglementet gäller när beslut tagits i de fem medlemskommunernas 
kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Aneby kommun, Eksjö kommun 
Sävsjö kommun, Nässjö kommun 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/47 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

§ 100 Ärendenr KLF 2018/335 

Inriktningsbeslut - teknikens hus 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun medverkar aktivt till uppbyggnaden av teknikens hus. 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med förverkligandet av Teknikens hus går vidare. Kommunstyrelsen beslutade 2019 
och 2020 att bidra till framtagande av förstudie för teknikens hus. Kommunstyrelsen har också 
vid några tillfällen fått information om projektet. I projektets styrgrupp har kommunen varit 
representerad med flera representanter. Kommunen är också väl representerad i de åtta olika 
arbetsgrupper som arbetar med olika delar av projektet. Den 18/1 2021 bildades föreningen 
Nju:tek med Vetlanda kommun och företag från höglandet som medlemmar. Den ideella 
föreningen har till syfte att förverkliga Nju:tek – Teknikens hus i Vetlanda. Kommundirektören 
representerar kommunen i föreningens styrelse. 
Kommunstyrelsen arbetsutskott har deltagit på ett dialogmöte med regionen om vikten av att 
utveckla teknikcenter i regionen. Vetlanda, Värnamo och Jönköpings kommun har också fört 
dialogen vidare om hur vi tillsammans med regionen bidrar till utveckling inom området. 

Föreningen Nju:tek har tillsammans med Nuvab ansökt om projektmedel för att driva 
utvecklingsarbetet vidare. Det kommer innebära att föreningens medlemmar behöver gå in 
med medfinansiering, inte bara i arbetstid utan också med pengar. Målsättningen är att 
överbrygga perioden fram tills ett genomförandeprojekt beviljats. Målsättningen är att kunna 
påbörja verksamheten 2023. 

Kommundirektör Magnus Färjhage presenterar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-19 
Förstudie Teknikens hus 

Kommunstyrelsens förslag 
Vetlanda kommun medverkar aktivt till uppbyggnaden av teknikens hus. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M), Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF), 
Tommy Bengtsson (V), Lars Brihall (VF), Jessica Nilsson (V), Mikael Loberg (SD), 
Mikael Hahn (S), Hans Svensson (KD), Dan Ljungström (C), Anders Bengtsson (M), 
Lennart Lööw (S), Gun-Britt Sigfridsson (KD), Christina Moths (C), Jan-Erik Josefsson (KD) och 
Rune Solid (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
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~ Vetlanda 

§ 100 

Beslutet skickas till 
Styrgruppen för teknikens hus 
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~ Vetlanda 

§ 101 

Redovisning av ej avslutade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas motioner vilkas beredning ännu 
ej slutförts, bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2021/122 
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~ Vetlanda 

§ 102 

Val av 2:e vice ordförande i miljö- och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Sten Johansson (M) utses till 2:e vice ordförande i miljö- och byggnämnden för återstående 
mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

ordförande i miljö- och byggnämnden efter Roger Eriksson (VF) föreslår Sten Johansson (M). 

Beslutet skickas till 
Sten Johansson 
Miljö- och byggnämnden 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Ärendenr KLF 2018/342 

Valberedningens 1:e vice ordförande Lars Brihall (VF) uppger att valberedningen till ny 2:e vice 
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~ Vetlanda 

§ 103 

Val av styrelseledamot i Njudung Energi Vetlanda AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Claes Sjöberg (VF) utses till ny styrelseledamot i Njudung Energi Vetlanda AB t.o.m. 2023 års 
bolagsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens 1:e vice ordförande Lars Brihall (VF) uppger att valberedningen till ny 
styrelseledamot i Njudung Energi Vetlanda AB efter Roger Eriksson (VF) föreslår 
Claes Sjöberg (VF). 

Beslutet skickas till 
Claes Sjöberg 
Njudung Energi Vetlanda AB 
Elected 
Valberedningen 
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Kommunfullmäktige 
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