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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-19.20

Beslutande

Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Carina G Hördegård (C), Mikael Hahn (S),
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M),
Monica Samuelsson (KD), Arne Larsson (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Lars Brihall (VF),
Andreas Elamsson (C), Klas Håkanson (M), Siv Fransson (L), Carina Strömbäck (V),
Ingemar Sturesson (KD), Anders Gustavsson (VF), Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD),
Ibrahim Hajomar (MP), Inge Bengtsson (VF), Conny Axelsson (S), Anders Bengtsson (M),
Percy Karlsson (S), Sven-Olov Karlsson (VF), Jan-Erik Josefsson (KD),
Martina Jansson (S), Niklas Hugosson (VF), Tommy Bohman (S), Viveka Jarflod (V),
Camilla Stenlöv (S), Hans Svensson (KD), Almuth Holmqvist (MP), Ingvar Andersson (C),
Malin Brihall (VF), Kjell Åke Nottemark (M), Andreas Granlöf (S),
Anker Iskov Christensen (SD) och Rolf Axelsson (S).

Tjänstgörande
ersättare

Pia Lindell (C) för Helena Stålhammar (C)
Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD)
Gunnel Bjäde (M) för Kjell Sandahl (M)
Rune Solid (L) för Ejlon Johansson (L)
Christina Liljerås (VF) för Monica Högberg (VF)
Thor-Erik Rydén (VF) för Lola Frödeberg (VF).

Övriga deltagare

Roger Eriksson (VF), Daniel Lundström (S), Carl-Axel Bengtson (M),
Tommy Glans (VF), Tommy Bengtsson (V), Ola Rosander (§ 100),
Helen Gustavsson (§ 101), Magnus Färjhage och Kristina Odelberg.

Utses att justera

Inge Bengtsson (VF) och Björn Fälth (SD)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 99-110

Kristina Odelberg
Ordförande

Mona-Lisa Hagström Svensson
Justerare

Inge Bengtsson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-10-18

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2017-10-25

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign
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Musik
Följande representanter från den kommunala musikskolan underhåller närvarande
ledamöter, ersättare och åhörare:
Fabian Berglund, Tyra Sälleteg, Ellen Johansson, Lukas Ek, Michelle Lander,
Herman Strömberg, Anders Lindberg, Alexander Lönn, Jakob Henrysson, Otto Nordahl,
Simeon Lönander, Fredrik Johansson, Mikael Thimberg, Erik Knutsson och
Jan Persson.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 99

Delgivningar
Länsstyrelens protokoll 2017-09-29, där man till ny ledamot och ersättare i fullmäktige för
Folkpartiet liberalerna utser Siv Fransson till ledamot och Kjell Hörnstein till ersättare för
tiden till och med 14 oktober 2018. Kjell Hörnstein är ersättare nummer 2 för Folkpartiet
liberalerna.
Dnr 2017/KA0252

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0347

Information om Sävsjö Biogas
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
VD för Njudung Energi AB Ola Rosander, uppger bland annat följande med avseende på den
uteblivna affären om Sävsjö Biogas:
I juni 2016 kontaktade Göteborgs Energi dåvarande Vetab (numera Njudung Energi AB) och
aktualiserade frågan om försäljning av den dominerande delen av Sävsjö Biogas. Därefter
vidtog en utredning inom Vetab för att ta reda på om ett förvärv kan vara aktuellt. I
november 2016 beslutade fullmäktige att ge styrelsen i Vetab mandat att förvärva Sävsjö
Biogas under vissa villkor. Våren 2017 var parterna principiellt överens om en affär. Då
vidtog en undersökning av den andra ägarens inställning till hembudsrätten. Det visade sig
att Vrigstads Fjärrvärme AB som äger en liten av del av Sävsjö Biogas valde att åberopa sin
hembudsrätt, därför blev det ingen affär för Vetab. Vrigstad Fjärrvärme AB har arrenderat
ut anläggningen.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 101

Redovisning av tidigare enkät från förskolan samt filmvisning
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ledamöter svarade i anslutning till junisammanträdet på en enkät om
förskolans uppdrag. Helene Gustavsson från barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar
när enkätsvaren analyserats att de flesta uppfattar verksamheten som en förberedelse för
skolgång. Man bör dock se förskolan som ett första steg i en längre utbildning och
utbildning förutsätter lärare. Hon har kunnat konstatera att barn inte startar sin läroprocess
vid sju års ålder när man börjar år ett, utan långt tidigare och därför är verksamheten
inriktad på utbildning redan från start. Härefter visas en film som också beskriver förskolans
uppdrag och verksamhet. Filmen har producerats i samarbete med
kommunikationsavdelningen.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0317

Fråga från Anders Bengtsson (M) om anställning av barnskötare
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas till barn- och utbildningsnämndens ordförande.
Frågan och svaret noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beviljar Anders Bengtsson (M) rätten att ställa en fråga till barn- och
utbildningsnämndens ordförande.
Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut att på nytt starta upp barn- och
fritidsprogrammet på Njudungsgymnasiet från höstterminen 2018. Utbildningen är ett
yrkesinriktat program. Eleverna har möjlighet att inom programfördjupningen eller det
individuella valet läsa upp behörighet till förskollärarutbildningen. Avsikten är att eleverna
ska förberedas för arbete, till exempel som barnskötare i förskolan. Barn- och
utbildningsnämndens policy har under många år varit att man ska ha
förskollärarlegitimation för att kunna erbjudas en tillsvidareanställning inom förskolan.
Frågan är följande:
Kommer nämndens beslut om att starta upp barn- och fritidsprogrammet innebära att
utbildade barnskötare kan få tillsvidaretjänster inom förskolan i Vetlanda kommun?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mikael Hahn (S) svarar på frågan enligt
följande:
Det korta svaret är nej. En tillsvidareanställning inom förskolan i Vetlanda kommun
förutsätter förskolepedagogisk utbildning. Utbildningsprogrammet barn- och fritid har varit
efterfrågat och kommer därför att starta upp på nytt under hösten 2018. Förhoppning är
att det blir fler elever som på det sättet motiveras att vidareutbilda sig till förskolelärare.
Anders Bengtsson beklagar att en yrkesutbildning som barnskötare inte kan leda till en
trygg tillsvidareanställning i kommunen.

Beslutet skickas till:
Anders Bengtsson
Barn- och utbildningsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0313

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan och svaret noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Daniel Berner, Pingstförsamlingen i Vetlanda, ställer följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande Henrik Tvarnö (S):
Diskrimineringslagen omfattar sju diskrimineringspunkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder

Vetlanda kommun har satsat mycket tid och engagemang på punkterna 2 och 6 under den
genomförda Regnbågsveckan. Många kommuner genomför liknande manifestationer. I
Aneby kommun genomfördes för fjärde året en vecka som de valt att kalla för
”Alla får plats”.
Frågan är följande:
Planeras det för en återkommande vecka 2018 och är det i så fall en vecka som åter igen
fokuserar på diskrimineringspunkterna 2 och 6 eller kommer det att vara en vecka med
fokus och satsning av kommunala resurser på några av de andra diskrimineringspunkterna?
Finns det funderingar att göra som i Aneby kommun, en vecka där ”alla får plats”?
Henrik Tvarnö (S) svarar enligt följande:
Det finns inga planer på att i kommunal regi genomföra en motsvarande vecka under nästa
år. Kommunen arbetar kontinuerligt vidare med alla sju punkterna i den dagliga
verksamheten. Aneby kommun fokuserade på diskriminering av etniska minoriteter.
Framtiden får utvisa det fortsatta engagemanget.
Daniel Berner undrar om man kan räkna med ekonomiskt stöd från kommunen om någon
privat aktör tar initiativ till en motsvarande vecka?
Henrik Tvarnö (S) avger inga löften eller garantier.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 104

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-18

9 (16)

Dnr 2017/KA0189

Rapport från socialnämnden om ej verkställda beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen ska
nämnden rapportera icke verkställda beslut till kommunfullmäktige.
Socialnämnden har inga icke verkställda beslut för kvartal 2, 2017.

Beslutet skickas till:
Socialnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0304

Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2018.
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige föreligger i bilaga.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2018.

Beslutet skickas till:
Vetlanda.se

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 106

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-18

11 (16)

Dnr 2017/KA0229

Finansiering av fördjupad uppföljning av volym- och
kostnadsutveckling inom hemsjukvården
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

3.

Befintligt avtal mellan landstinget (nuvarande Region Jönköpings län) och
kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldigheten att erbjuda hälso- och
sjukvård i ordinärt boende, sägs upp för omförhandling.
Den fördjupade uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården
genomförs med utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning som antogs av PKS den 11
maj 2017.
Kommunernas finansiering av den fördjupade uppföljningen av volym- och
kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker inom ramen för kommunal utveckling.

Ärendebeskrivning
De avtal som upprättades mellan kommunerna i länet och landstinget (numera Region
Jönköpings län) i samband med skatteväxling och överföringen av hemsjukvården från
landstinget till kommunerna, löper ut 2018-12-31. Kostnaderna har inom olika områden
ökat mer än vad som förespåddes när kommunerna tog över ansvaret för verksamheten.
Utredningen syftar till att se över möjliga förändringar i arbetssätt och ansvarsfördelning,
till exempel kring tröskelprincipens tillämpning för att minska samhällstotala kostnader
inom området. Uppföljningen finansieras inom ramen för kommunal utveckling.
Beredningsbeslut
Primärkommunalt samverkansorgan 2017-05-11 och 2017-09-07.
Vård- och omsorgsnämnden § 129/17.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1.

2.

3.

Befintligt avtal mellan landstinget (nuvarande Region Jönköpings län) och
kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldigheten att erbjuda hälso- och
sjukvård i ordinärt boende, sägs upp för omförhandling.
Den fördjupade uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården
genomförs med utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning som antogs av PKS den 11
maj 2017.
Kommunernas finansiering av den fördjupade uppföljningen av volym- och
kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker inom ramen för kommunal utveckling.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0229

Yrkanden
Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län
Vård- och omsorgsnämnden

Just sign
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Dnr 2017/KA0335

AB Vetlanda Industrilokalers förvärv av del av Vetlanda Trucken 5
Kommunfullmäktiges beslut
AB Vetlanda Industrilokalers förvärv av del av fastigheten Vetlanda Trucken 5 godkänns till
en kostnad av ca 3,4 mnkr.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för AB Vetlanda Industrilokaler har förhandlat om ett förvärv av del av fastigheten
Vetlanda Trucken 5 i Vetlanda och ett preliminärt avtal har tecknats mellan säljaren
Pilkington Sverige och AB Vetlanda Industrilokaler. Köpeavtalet föreligger i bilagan.
Markköpet omfattar en yta av nästan 20 000 m². Kvadratmeterpriset uppgår till 170 kronor,
vilket medför en köpeskilling på ca 3,4 miljoner kronor. Exakt antal m² och slutgiltigt
totalpris fastställs vid en kommande lantmäteriförrättning. De tidpunkter som anges under
punkten 14 ”villkor” kommer att justeras i samband med att ett slutligt avtal upprättas och
påtecknas av köpare och säljare. Avtalet förutsätter för sin giltighet att kommunfullmäktige
i Vetlanda godkänner det.
AB Vetlanda Industrilokaler avser att vidareförsälja en del av området, ca 8000 m² till en
intressent.
Kommunstyrelsens förslag
AB Vetlanda Industrilokalers förvärv av del av Vetlanda Trucken 5 godkänns till en kostnad
av ca 3,3 mnkr.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
AB Vetlanda Industrilokaler
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0315

Interpellation om vård- och omsorgsnämndens ekonomi
Kommunfullmäktiges beslut
Dan Ljungström (C) får ställa sin interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande.
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Dan Ljungström (C) ställer interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande med
följande frågeställning:
Allianspartierna ser med ökad oro på vård- och omsorgsnämndens möjligheter och
förutsättningar att bedriva vård och omsorg enligt det uppdrag som kommunfullmäktige
fastställt. Nämnden visar stora svårigheter att möta efterfrågan på vård inom
funktionshinderomsorgen. Vidare framgår bland annat att externa placeringar bidrar till det
förväntade underskottet. Nämndens ordförande måste klargöra vad som omgående
kommer att göras för att få ekonomin i balans utan att kvalitén försämras.
1.
2.

Hur ska vård- och omsorgsnämnden komma tillrätta med det beräknade underskottet
för innevarande år?
Hur ska nämnden förändra verksamheten inför 2018 så att beslutad budget räcker?

Beslutet skickas till:
Dan Ljungström
Vård- och omsorgsnämnden
Tommy Bohman

Just sign
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Dnr 2017/KA0146

Redovisning av ej slutförda motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas motioner vilkas beredning
ännu ej slutförts, bilaga.

Just sign
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Dnr 2017/KA0282

Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter
Birgitta Emilsson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare
i vård- och omsorgsnämnden efter Birgitta Emilsson (C) föreslår
C

Mikael Persson, Järnvägsgatan 15A Lgh 1203, 574 38 Vetlanda

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

Beslutet skickas till:
Valberedningen
Troman
Löner
Vård- och omsorgsnämnden
Mikael Persson

Just sign

Utdragsbestyrkan

