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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

(VF)Plats och tid 

Beslutande 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

2020-10-21 

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 21.32 

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

Petra Brannestam (VF) för Monica Högberg (VF) 
Conny Axelsson (S) för Carina Strömbäck (S) 
Jonna Andreasen-Fälth (SD) för Pia Fälth (SD) 
Rune Solid (L) för Ejlon Johansson (L) 
Inge Bengtsson (VF) för Malin Brihall (VF)
Sven-Åke Karlsson (S) för Aneth Amundsson (S) 
Veronica Larsdotter Ek (S) för Emma Eriksson (S) 

Lena Åhrén (M), Gun-Britt Sigfridsson (KD), Fredrik Johansson (M), 
Marcus Tingvall, Anneli Thylén (VF), Andreas Eliasson, Magnus Färjhage och 
Maria Isacsson. 

Andreas Elamsson (C) och Jan-Erik Josefsson (KD) 

Kommunkansliet 2020-10-27 kl. 16.00 

Sekreterare Paragrafer 107-129 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Andreas Elamsson Jan-Erik Josefsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

   
           

 

  

      

    

 
  

~ Vetlanda 

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

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

2020-10-27 

2020-11-17 

Kommunkansliet 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Föredragningslista 
§ 107 Meddelanden 

§ 108 Avsägelse av uppdrag (L) 2020/264 

§ 109 Avsägelse av uppdrag (M) 2020/272 

§ 110 Avsägelse av uppdrag (S) 2020/280 

§ 111 Avsägelse av uppdrag (S) 2020/281 

§ 112 Information från revisionen samt redovisning av 2020/170 
inkomna yttranden från tekniska nämnden och 
Njudung Energi 

§ 113 Mål & Budget 2021 – 2023 inklusive vision samt 2020/168 
investeringsplan 2021-2025 

§ 114 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 2020/253 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

§ 115 Redovisning av ej verkställda beslut period 3 2020 - 2020/126 
vård- och omsorgsnämnden 

§ 116 Sammanträdesdagar 2021 2020/257 

§ 117 Information från tekniska nämnden 2020/294 

§ 118 Redovisning av ej avslutade motioner 2020/137 

§ 119 Val av ersättare i tekniska nämnden (M) 2020/272 

§ 120 Val av ledamot i valberedningen (V) 2020/227 

§ 121 Val av ersättare i valberedningen (V) 2020/227 

§ 122 Val av ledamot i parlamentariska kommittén (V) 2020/227 

§ 123 Val av ersättare i valnämnden (V) 2020/227 

§ 124 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden (V) 2020/227 

§ 125 Val av ersättare i kommunstyrelsen (V) 2020/227 

§ 126 Val av ledamot i kommunstyrelsen (S) 2020/197 

§ 127 Val av ersättare i kommunstyrelsen (S) 2020/197 

§ 128 Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S) 2020/235 

§ 129 Val av nämndeman till Eksjö tingsrätt 2019/132 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

   

 
            

               
             

  

            
                 

  
  

      
  

~ Vetlanda 

§ 107 

Meddelanden 
Länsstyrelsen har i beslut daterat 2020-09-30 utsett ny ledamot och ersättare i 

ersättare är Helen Läck (V). Helen Läck blir ersättare nummer 2 för Vänsterpartiet. 
KLF 2020/227 

Länsstyrelsen har i beslut daterat 2020-09-30 utsett ny ersättare i kommunfullmäktige för 

för Socialdemokraterna. 
KLF 2020/235 

Revisionsrapport Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning 
KLF 2020/287 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. Ny ledamot är Jessica Nilsson (V) och ny 

tiden t.o.m. 14 oktober 2022. Ny ersättare är Ole Busse (S). Ole Busse blir ersättare nummer 6 
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~ Vetlanda 

§ 108 

Avsägelse av uppdrag - Ejlon Johansson (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Ejlon Johansson (L) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Ejlon Johansson (L) där han avsäger sig uppdraget som ordinarie 
ledamot i kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-09-21 

Beslutet skickas till 
Ejlon Johansson 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/264 
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~ Vetlanda 

§ 109 

Avsägelse av uppdrag - Kjell-Åke Nottemark (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag på ny ersättare i tekniska nämnden. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Kjell-Åke Nottemark (M) där han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-09-25 

Beslutet skickas till 
Kjell-Åke Nottemark 
Tekniska nämnden 
Elected 
Löner 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/272 
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~ Vetlanda 

§ 110 

Avsägelse av uppdrag - Thomas Karlberg (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag på ny ersättare i tekniska nämnden. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Thomas Karlberg (S) där han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-09-23 

Beslutet skickas till 
Thomas Karlberg 
Tekniska nämnden 
Elected 
Löner 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/280 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

§ 111 Ärendenr KLF 2020/281 

Avsägelse av uppdrag – Liridona Gashi (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Liridona Gashi (S) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag på ny ersättare i valnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Liridona Gashi (S) där hon avsäger sig uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige och ersättare i valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-08-18 

Beslutet skickas till 
Liridona Gashi 
Valberedningen 
Valnämnden 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

-----------------------------------------------

§ 112 

Information från revisionen samt redovisning av inkomna 
yttranden från tekniska nämnden och Njudung Energi 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionens ordförande Anneli Thylén (VF) presenterar revisionsrapporten 
”Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning”. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig 
ekonomistyrning med helhetsperspektiv och åtgärder för en budget i balans utifrån de 
finansiella mål och krav som i övrigt finns, exempelvis balanskravet. Revisionens 

har en tillräcklig ekonomistyrning men att ett tydligare helhetsperspektiv behövs. Vidare 
bedömer revisionen att den finansiella måluppfyllelsen går i rätt riktning men att ytterligare 
åtgärder bör vidtas. 

Tekniska nämndens ordförande Pia Lindell (C) och Njudung Energis VD Marcus Tingvall 
redovisar yttranden gällande revisionsrapporten ”Granskning av kommunens underhåll och 
samordning av gator och VA-ledningar/anläggningar”. 

Tekniska nämnden brottas med ett ”skuldberg” när det gäller underhållet av gator. Ofta har 
budgeten skjutits på för gatuunderhållet. 20 år klarar sig gatubeläggning innan man måste 
lägga om den. Takten här har varit 100 år. Det blir dyrare ju längre man väntar. I dagsläget 
arbetar en arbetsledare med att inventera och besiktiga gatorna och uppdatera en 4-årig 
underhållsplan. För att beläggningsunderhållet ska motsvara rekommendationerna krävs en 
årlig investeringsbudget på 16-21 miljoner kronor. Den långsiktiga effekten blir annars att 
gatukroppen skadas vilket medför en kostnad som uppskattningsvis blir 4-5 gånger högre. 

Kommunens VA-ledningar byggdes till stora delar ut under 60 och 70 talet, finansierat av 
statliga medel. Nu ska taxekollektivet bekosta nätet och det är en stor utmaning. Vetlanda 
kommun har ca 80 mil VA-nät. VA-investeringarna belastar de abonnenter som finns i 
kollektivet och det finns inga andra att skicka anslutningsavgifter eller dylikt till. Detta gör att 
för att kunna vidmakthålla takten och så småningom öka denna ytterligare så kommer 
VA-taxan att behöva höjas framöver årligen för att täcka de ökade kostnaderna i 
underhållsarbete och avskrivningskostnader. Att ledningsnätet har en mängd tillskottsvatten 
är Njudung Energi fullt medvetna om och arbetar fortlöpande med att kunna minska. Detta 
arbete försvåras dock av att det krävs åtgärder från flertalet fastighetsägare som har 
takavvattning eller dränering påkopplad på spillvattennätet. 

Som helhet bedömer Njudung Energi och tekniska nämnden rapporten som relevant. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/170 

sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Vetlanda kommun i vissa delar 
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~ Vetlanda 

§ 113 

Mål & Budget 2021 – 2023 inklusive vision samt 
investeringsplan 2021-2025 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner och beslutar enligt följande förslag till Mål & Budget 
2021 - 2023 inklusive vision samt investeringsplan 2021 - 2025: 

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision. 

2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen. 

3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2021 enligt bilagt 

läggs på kommunstyrelsens verksamheter och denna miljon tillförs vård- och 

kommunens utmaningar inom integrationen. 

4. 

5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2021 till 22,01 %. 

6. Låneram för 2021 uppgår till 150 miljoner kronor vartill kommer lån som 
omsätts/konverteras. 

7. Investeringsbudget 2021 - 2025 enligt bilagd sammanställning. För år 2021 uppgår 
investeringsvolymen till 194 681 tkr. 

8. 
eventuella avgifts-/taxeförändringar. 

9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2021 till 33 151 tkr. 
Anslaget kan komma att justeras efter Nässjö kommuns motsvarande budgetbeslut. 

10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2021 till 2 929 tkr. 

11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2021 en budgetram uppgående till 1 160 tkr. 

12. 
omställningsåtgärder inför kommande år som medför kostnader under 2021. 

13. Borgensavgift för koncernens bolag bibehålls på nivån 0,4%. 

14. Inriktningen att Njudung Energi Vetlanda AB fortsatt skall arbeta med bredbands-
utbyggnad i icke-kommersiella områden i nivån 2 mnkr/år bibehålls. 

15. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/168 

förslag, externa nettokostnader 1 635 500 tkr. Ytterligare sparkrav på 1 miljon kronor 

omsorgsnämnden som utökning av ram, bredvid de riktade statsbidragen på 13 miljoner 
kronor. Etableringen av nya förskolor, bland annat den i södra centralorten, tar hänsyn till 

Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2020 respektive 2021 är klara. 

Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina 

Till kommunstyrelsen tillförs ett utrymme om 5 300 tkr att användas för att möjliggöra 
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~ Vetlanda 

§ 113 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Inge Bengtsson (VF), 
Petra Brannestam (VF), Maria Forsberg Brihall (VF), Roger Eriksson (VF), Tommy Glans (VF), 
Ingrid Holm (SD), Mikael Loberg (SD), Arne Zetterberg (SD), Arne Larsson (SD), 
Jonna Andreasen-Fälth (SD) 

Protokollsanteckning 
Monica Samuelsson (KD) och Henrik Tvarnö (S) lämnar in följande protokollsanteckning: 
Det är viktigt att barnens förskolor och skolor speglar samhället i stort. Att svenskfödda barn 
och ungdomar får möjlighet att, i det dagliga, lära känna barn och unga som kommit hit från 

upp här i landet och som har svenska som modersmål. Detta gör entrén in i det svenska 
samhället enklare och bidrar till ökad förståelse människor emellan. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Andreas Eliasson presenterar förslag till mål och budget 2021-2023 inklusive 
vision samt investeringsplan 2021-2025. Beträffande driftramar, prioritering inom 
driftramarna, investeringsplan och finansieringsbudget finns såväl majoritetens som 
Vetlanda Framåtandas samt Kristdemokraternas och Liberalernas förslag redovisat. 

Beslutsunderlag 

Mål och Budget 2021 - 2023 inklusive vision samt investeringsplan 2021 - 2025 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna och besluta enligt följande förslag till 
Mål och budget 2021 - 2023 inklusive vision samt investeringsplan 2021 - 2025: 

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision. 

2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen. 

3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2021 enligt bilagt 
förslag, externa nettokostnader 1 635 500 tkr. 

4. 

5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2021 till 22,01 %. 

6. Låneram för 2021 uppgår till 150 miljoner kronor vartill kommer lån som 
omsätts/konverteras. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/168 

andra delar av världen, liksom de i sin tur får möjlighet att lära känna barn och unga som vuxit 

Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2020 respektive 2021 är klara. 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

§ 113 Ärendenr KLF 2020/168 

7. Investeringsbudget 2021 - 2025 enligt bilagd sammanställning. För år 2021 uppgår 
investeringsvolymen till 194 681 tkr. 

8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina 
eventuella avgifts-/taxeförändringar. 

9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2021 till 33 151 tkr. 
Anslaget kan komma att justeras efter Nässjö kommuns motsvarande budgetbeslut. 

10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2021 till 2 929 tkr. 

11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2021 en budgetram uppgående till 1 160 tkr. 

12. Till kommunstyrelsen tillförs ett utrymme om 5 300 tkr att användas för att möjliggöra 
omställningsåtgärder inför kommande år som medför kostnader under 2021. 

13. Borgensavgift för koncernens bolag bibehålls på nivån 0,4%. 

14. Inriktningen att Njudung Energi Vetlanda AB fortsatt skall arbeta med bredbands-
utbyggnad i icke-kommersiella områden i nivån 2 mnkr/år bibehålls. 

15. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), 
Anders Bengtsson (M) och Rune Solid (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med 
Kristdemokraternas och Liberalernas förslag på tillägg/förändringar: 

- att ytterligare sparkrav på 1 miljon kronor läggs på kommunstyrelsens verksamheter. 
- att denna miljon tillförs vård- och omsorgsnämnden som utökning av ram, bredvid de 

riktade statsbidragen på 13 miljoner kronor. 
- att etableringen av nya förskolor, bland annat den i södra centralorten, tar hänsyn till 

kommunens utmaningar inom integrationen. 

Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker Vetlanda Framåtandas budgetförslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som kommunfullmäktige godkänner. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Kristdemokraternas och 
Liberalernas tillägg/förändringar och Vetlanda Framåtandas förslag. Hon finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Kristdemokraternas och 
Liberalernas förslag på tillägg/förändringar. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 113 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag med Kristdemokraternas och Liberalernas förslag på 
tillägg/förändringar 

Nej-röst för Vetlanda Framåtandas förslag 

Omröstningsresultat 
Med 32 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag med Kristdemokraternas och Liberalernas förslag på tillägg/förändringar. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/168 

13



14

 

     

       
                                                                                              

                                                                                           
                                                                                               

                                                                                              
                                                                                             

                                                                                           
                                                                                         

                                                                                           
                                                                                                
                                                                                               
                                                                                            
                                                                                            

                                                                                             
                                                                                           

                                                                                             
                                                                                        

                                                                                         
                                                                                         

                                                                                    
                                                                                   

                                                                                               
                                                                                          

                                                                                           
                                                                                                

                                                                                        
                                                                                           
                                                                           

                                                                                               
                                                                                              
                                                                               
                                                                                             

                                                                                          
                                                                             

                                                                                         
                                                                                             

                                                                                              
                                                                         

                                                                       
                                                                                              

                                                                           
                                                                                             

                                                                                        
                                                                                           

                                                                                              
                                                                                            

     
 

   
   

    
 

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

§ 113 Ärendenr KLF 2020/168 

Ledamöter Parti Kret 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) - X 
Nils-Erik Olofsson (S) - X 
Viveka Jarflod (V) - X 
Maria Forsberg Brihall (VF) - X 
Ejlon Johansson (L) - Rune Solid 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) - Sven-Åke Karlsson X 
Tommy Bohman (S) - X 
Kjell Sandahl (M) - X 
Malin Brihall (VF) - Inge Bengtsson X 
Arne Larsson (SD) - X 
Carina G Hördegård (C) - X 
Carina Strömbäck (S) - Conny Axelsson X 
Ingemar Sturesson (KD) - X 
Sofie Schiller (M) - X 
Tommy Glans (VF) - X 
Emma Eriksson (S) - Veroncia Larsdotter Ek X 
Pia Fälth (SD) - Jonna Andreasen-Fälth X 
Rolf Axelsson (S) - X 
Monica Högberg (VF) - Petra Brannestam X 
Annica Brihall (C) - X 
Magdalena Andersson (M) - X 
Anders Rodewald (KD) - X 
Madelen Kohut (S) - X 
Jessica Nilsson (V) - X 

SUMMA: 32 13 0 0 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret, förvaltningarna 
Kommunrevisionen, Höglandets räddningstjänstförbund 
Höglandsförbundet 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

        
   

  
            

               
      

           
            

          

 
             

              
          

           
                 

             
               

            

            
                  

          
              

        

 
  

  
            

               
      

           
            

          

 

~ Vetlanda 

§ 114 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Kommunfullmäktiges beslut 
Det förlagslån som Vetlanda kommun lämnat till Kommuninvest Ekonomisk förening om 
4 700 000 kronor som kommer att återbetalas under september 2020, används för att öka 
kapitalinsatsen i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Kommunstyrelsen ges befogenhet att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 
Ekonomisk förening under åren 2021-2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 kronor per invånare baserat på invånarantalet 26 647. 

Ärendebeskrivning 
På grund av ändrat regelverk kommer det av Vetlanda kommun till Kommuninvest Ekonomisk 
förening givna förlagslånet att återbetalas i september 2020. Lånet uppgår till 4 700 000 
kronor och föreslås användas till att öka kapitalinsatsen i föreningen. 

Vid Kommuninvest Ekonomisk förenings föreningsstämma 2020 beslutades om en ändring av 
stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen, i form av en obligatorisk insats, ska gälla för 
samtliga medlemskommuner. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och ska vara uppnådd vid utgången av 2024. Ökningen är kopplad till en årlig 
trappa där kraven på ökad insats ökar successivt under de kommande åren. 

För Vetlanda kommuns del innebär beslutet att medlemsinsatsen höjs från nuvarande 

ungefär hälften finansieras via återbetalningen av ovan nämnda förlagslån. Inbetalningarna 
kommer ej få resultatpåverkan då det enbart handlar om byte av tillgångsslag, från likvida 
medel till finansiell tillgång i form av andelskapital. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-16 

Kommunstyrelsens förslag 
Det förlagslån som Vetlanda kommun lämnat till Kommuninvest Ekonomisk förening om 
4 700 000 kronor som kommer att återbetalas under september 2020, används för att öka 
kapitalinsatsen i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Kommunstyrelsen ges befogenhet att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 
Ekonomisk förening under åren 2021-2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 kronor per invånare baserat på invånarantalet 26 647. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/253 

23 982 300 kronor till 34 641 100 kronor. Ökningen, som uppgår till cirka 10,7 miljoner, kan till 
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~ Vetlanda 

§ 114 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/253 
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~ Vetlanda 

§ 115 

Redovisning av ej verkställda beslut period 3 2020 - vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
De beslut om insats som inte blivit verkställda inom tre månader ska rapporteras till 
kommunfullmäktige. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd 

månader och inte är verkställda. 

- Nio beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. 
Två beslut är verkställda. Sex beslut har fått erbjudande men tackat nej. 

- Ett beslut korttidsvistelse (i form av växelvård) enligt SoL 4 kap. 1§. 
Beslutet är verkställt. 

- 30 beslut dagverksamhet enligt SoL 4 kap. 1§. 
29 beslut beror på avbrott i verkställigheten. Ett beslut har ej kunnat verkställas. 

- Två beslut kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. 

men tackat nej. 

- Två beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Båda har blivit erbjudna men tackat nej. 

- Två beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. 
Ett beslut är verkställt. Ett beslut kommer att verkställas då brukare tackat ja till 
erbjudande. 

- Två beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. 

då brukare tackat ja till erbjudande. 

- Tre beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, där kontaktperson har saknats för 
uppdraget. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/126 

och service för funktionshindrade (LSS). För period 3, 2020 finns det beslut som är äldre än tre 

Ett beslut där kontaktperson har saknats för uppdraget. Ett beslut har fått erbjudande 

Ett beslut där lämplig ledsagare inte kunnat rekryteras. Ett beslut kommer att verkställas 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

§ 115 Ärendenr KLF 2020/126 

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

- Tolv beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Elva beslut där brukare fått 
erbjudande men tackat nej. 

- 27 beslut dagverksamhet enligt SoL 4 kap. 1§. 
26 beslut beror på avbrott i verkställigheten.1) Ett beslut har ej kunnat verkställas. 

- Åtta beslut kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. Kontaktperson saknas för uppdraget. 

- Tre beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Ett beslut kommer att 
verkställas. Övriga två beslut har brukare fått erbjudande men tackat nej. 

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

- Fyra beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Lämplig ledsagare har inte kunnat 
rekryteras. 

- Tio beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Kontaktperson saknas för uppdraget. 

- Två beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. Lämplig uppdragstagare saknas. 

1) Dagverksamheten har haft uppehåll på grund av corona-pandemin varför dessa 
ärenden har inrapporterats. Verksamheten har åter öppnat och dessa ärenden 
kommer nu att rapporteras som verkställda. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 108/20 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 116 

Sammanträdesdagar 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige föreligger i bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar 2021 för 
kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda.se 
Sammanträdeskalender 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/257 
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~ Vetlanda 

§ 117 

Information från tekniska nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens ordförande Pia Lindell (C) informerar om nämndens verksamheter och 
nämner därvid bland annat följande: 

förvalta. Organisationen består av ett flertal olika avdelningar och nämnden är i mångt och 
mycket en utförarnämnd. Det finns totalt 157 anställda på förvaltningen. 

Bostadsförsörjningsprogrammet anger att det behövs byggas 500 bostäder mellan 2017 och 
2025. Särskilt hyresrätter behövs. Under 2017-2019 har 81 bostadsrätter och 42 hyresrätter 

och åtgärder. 

Minst 63% av nämndens verksamhet är satsning på skola och omsorg. 

Pia Lindell avslutar redovisningen med att framhålla att det är en förmån att få vara 
ordförande för en nämnd med god samverkan, nytänkande och optimism. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/294 

Tekniska nämndens uppdrag är att hålla ihop samhällsbyggnadsprocessen; planera, bygga och 

färdigställts. En redovisning sker av kommande byggprojekt, pågående investeringar, ekonomi 
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~ Vetlanda 

§ 118 

Redovisning av ej avslutade motioner oktober 2020 

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 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/137 
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~ Vetlanda 

§ 119 

Val av ersättare i tekniska nämnden (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nicklas Petersson (M) utses till ny ersättare i tekniska nämnden för återstående mandattid 
t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare i 
tekniska nämnden efter Kjell-Åke Nottemark (M) föreslår Nicklas Petersson (M). 

Beslutet skickas till 
Nickas Petersson 
Tekniska nämnden 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/272 
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~ Vetlanda 

§ 120 

Val av ledamot i valberedningen (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Viveka Jarflod (V) utses till ny ledamot i valberedningen för återstående mandattid t.o.m. 
31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
valberedningen efter Mikael Hellqvist föreslår Viveka Jarflod (V). 

Beslutet skickas till 
Viveka Jarflod 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/227 
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~ Vetlanda 

§ 121 

Val av ersättare i valberedningen (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Jessica Nilsson (V) utses till ny ersättare i valberedningen för återstående mandattid t.o.m. 
31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare i 
valberedningen efter Viveka Jarflod (V) föreslår Jessica Nilsson (V). 

Beslutet skickas till 
Jessica Nilsson 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/227 
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~ Vetlanda 

§ 122 

Val av ledamot i parlamentariska kommittén (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Mikael Nilsson (V) utses till ny ledamot i parlamentariska kommittén för återstående 
mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
parlamentariska kommittén efter Mikael Hellqvist föreslår Mikael Nilsson (V). 

Beslutet skicka till 
Mikael Nilsson 
Parlamentariska kommittén 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/227 
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~ Vetlanda 

§ 123 

Val av ersättare i valnämnden (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Jessica Nilsson (V) utses till ny ersättare i valnämnden för återstående mandattid t.o.m. 
31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare i 
valnämnden efter Mikael Hellqvist föreslår Jessica Nilsson (V). 

Beslutet skickas till 
Valnämnden 
Jessica Nilsson 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/227 
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~ Vetlanda 

§ 124 

Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden (V) 
Jessica Nilsson (V) utses till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden för återstående 
mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden efter Mikael Hellqvist föreslår Jessica Nilsson (V) 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Jessica Nilsson 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/227 
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~ Vetlanda 

§ 125 

Val av ersättare i kommunstyrelsen (V) 
Gunnar Uppman (V) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen för återstående mandattid 
t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Mikael Hellqvist föreslår Gunnar Uppman (V). 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Gunnar Uppman 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/227 
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~ Vetlanda 

§ 126 

Val av ledamot i kommunstyrelsen (S) 
Carina Strömbäck (S) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen för återstående mandattid 
t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
kommunstyrelsen efter Caesar Friberg Jonsson (S) föreslår Carina Strömbäck (S). 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Carina Strömbäck 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/197 
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~ Vetlanda 

§ 127 

Val av ersättare i kommunstyrelsen (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Glenn Zackrisson (S) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen för återstående mandattid 
t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Carina Strömbäck (S) föreslår Glenn Zackrisson (S). 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Glenn Zackrisson 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/197 
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~ Vetlanda 

§ 128 

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Agneta Lindberg (S) utses till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden för återstående 
mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden efter Hugo Svensson (S) föreslår Agneta Lindberg (S). 

Beslutet skickas till 
Agneta Lindberg 
Valberedningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2020/235 
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~ Vetlanda 

§ 129 

Val av nämndeman 

Kommunfullmäktiges beslut 
Elisabeth Arvidsson utses till nämndeman i Eksjö Tingsrätt för innevarande period 2020-2023. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen föreslår 
Elisabeth Arvidsson som ny nämndeman efter Elisabeth Forsén. 

Beslutet skickas till 
Eksjö Tingsrätt 
Elisabeth Arvidsson 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Ärendenr KLF 2019/132 
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