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Kommunfullmäktige

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 20.49 
Sammanträdet ajournerades kl. 19.24-19.45 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) jäv § 79, Jan Johansson (VF) jäv 78-79, Henrik Freij (M), 
Ingrid Lindström Holm (SD), Dan Ljungström (C) jäv § 78, Percy Karlsson (S), 
Monica Samuelsson (KD) jäv § 79, Mikael Hahn (S), Mikael Loberg (SD), 
Martina Jansson (S), Lars Brihall (VF) jäv § 78, Andreas Elamsson (C), 
Hans Svensson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), Nils-Erik Olofsson (S), 
Maria Eriksson (V), Maria Forsberg Brihall (VF), Lennart Lööw (S) jäv § 77, 
Arne Zetterberg (SD), Anders Bengtsson (M), Pia Lindell (C), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Aneth Amundsson (S), Tommy Bohman (S), 
Kjell Sandahl (M), Arne Larsson (SD), Carina G Hördegård (C) ordf. 
Carina Strömbäck (S), Ingemar Sturesson (KD), Fredrik Johansson (M), 
Tommy Glans (VF), Conny Axelsson (S), Jonna Andreasen Fälth (SD), 
Inge Bengtsson (VF), Anton Sigfridsson (M), Anders Rodewald (KD) och 
Jessica Nilsson (V). 

Tjänstgörande ersättare Claes Sjöberg (VF) för Lola Frödeberg (VF) 
Carina Wall (M) för Carina Bardh (M) 
Siv Fransson (L) för Rune Solid (L) 
Niklas Hugosson (VF) för Roger Eriksson (VF) 
Daniel Lundström (S) för Rolf Axelsson (S) 
Stig-Göran Fransson (C) för Annica Brihall (C)
Sven-Åke Karlsson (S) för Madelen Kohut (S) 

Övriga deltagare Göran Svensson (V), Mikael Nilsson (V), Donald Påhlsson (SD), 
Bengt-Allan Klang (SD), Gun-Britt Sigfridsson (KD), Daniel Berner (C), 
Bertil Nilsson, Anders Walhjalt, Stewe Jonsson, Maria Gromer, 
Magnus Färjhage och Maria Isacsson. 

Utses att justera Mikael Hahn (S) och Jonna Andreasen Fälth (SD) 

Justeringens plats och Kommunkansli 2022-05-24 kl. 16.00 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 63-79 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Mikael Hahn Jonna Andreasen Fälth 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://19.24-19.45
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-05-24 

Datum när anslaget tas bort: 2022-06-15 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Föredragningslista 
§ 63 Meddelanden 

§ 64 Avsägelse Tekniska nämnden 2022/167 

§ 65 Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Eksjö 2022/175 
Tingsrätt 

§ 66 Information från Ekenäs kommundelsråd 2022/165 

§ 67 Trygghetsbokslut 2021 2022/143 

§ 68 Försäljning av Kilen  2022/126 

§ 69 Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och 1:43 2019/81 

§ 70 Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2022/163 

§ 71 Svar på motion - Möjlighet för utveckling av foajén i 2021/267 
Vetlanda kommuns stadshus 

§ 72 Information från miljö- och byggnämnden 2022/164 

§ 73 Personalpolicy 2022/119 

§ 74 Gemensam systemförvaltning Combine 2022/122 

§ 75 Tillsammans möter vi framtidens behov inom området 2022/131 
främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård - 2021-2030 
(Nära vård) 

§ 76 Information från kultur- och fritidsnämnden 2022/104 

§ 77 Årsredovisning 2021 Höglandets samordningsförbund 2022/108 

§ 78 Årsredovisning 2021 Kretslopp Sydost 2022/129 

§ 79 Årsredovisning 2021 Höglandsförbundet 2022/130 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

  

 
 

  
 

 

 

~ Vetlanda 

§ 63 

Meddelanden 
Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen att inte pröva 
kommunens beslut att anta ”Detaljplan för Rättvisan 11 och del av Tjustkulle 1:2, Vetlanda 
kommun” 2022-04-08. 

KLF 2020/248 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 
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~ Vetlanda 

§ 64 

Avsägelse Tekniska nämnden – Christer Karlsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får i uppdrag att ta fram förslag på ny ersättare i tekniska nämnden. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Christer Karlsson (M) där han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2022-05-04 

Beslutet skickas till 
Valberedningen 
Tekniska nämnden 
Troman/Löner 
Christer Karlsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/167 
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~ Vetlanda 

§ 65 

Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Eksjö Tingsrätt – 
Dan Borg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får i uppdrag att ta fram förslag på ny nämndeman vid Eksjö Tingsrätt. 

Ärendebeskrivning 

vid Eksjö Tingsrätt senast 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2022-05-10 

Beslutet skickas till 
Eksjö Tingsrätt 
Dan Borg 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/175 

Avsägelse har kommit in från Dan Borg (KD) där han avsäger sig sitt uppdrag som nämndeman 
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~ Vetlanda 

§ 66 

Information från Ekenäs kommundelsråd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

till Ekenässjön och inleder informationen med att redovisa kommundelsrådet uppgifter. Han 
lämnar sedan över till hembygdsföreningens ordförande Bertil Nilsson som berättar om 
Ekenässjöns industrihistoria från 1914 fram tills idag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/165 

Lennart Lööw (S) ordförande i Ekenäs kommundelsråd hälsar kommunfullmäktige välkommen 
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~ Vetlanda 

§ 67 

Trygghetsbokslut 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Trygghetsbokslut 2021 godkänns. 

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

Kommunerna och Höglandets räddningstjänstförbund har tillsammans antagit 
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023 som beskriver säkerhetsarbetet i sin 
helhet. Handlingsprogrammet beskriver även intentionerna och ambitionerna med 

av programmet. 

Anders Walhjalt, funktionschef Höglandets räddningstjänstförbund redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund § 5/22 
Trygghetsbokslut 2021 

Kommunstyrelsens förslag 
Trygghetsbokslut 2021 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Höglandets räddningstjänstförbund 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/143 

säkerhetsarbetet under den angivna perioden. Trygghetsbokslutet är den årliga uppföljningen 
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~ Vetlanda 

§ 68 

Försäljning av Kilen  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Kilen  till Josefin Johansson, Vetlanda, till ett pris av 550 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun äger sedan 1977 fastigheten Kilen  som ligger på Vitalagatan i 
Vetlanda. 

Huvuddelen av byggnaden inom fastigheten uppfördes på 1940-talet och har inrymt flera 
verksamheter under årens lopp. De senaste åren har lokalerna hyrts av främst 
Kulturverkstaden Freja men även Karlbergs ram och printverkstad och Josefins foto m.fl. 

Inom fastigheten bedrivs ingen kommunal verksamhet. Byggnaden är i stort behov av 
underhåll och har ansetts möjlig att avyttra. 

Föreslagen köpare är en av hyresgästerna, som visat intresse för att förvärva fastigheten. 
Kulturverkstaden Freja har erbjudits andra lokaler och har flyttat sin verksamhet till 
Hantverksgården i Apoteksparken, där Hantverksföreningen och Kulturverkstaden Freja delar 
på lokalerna. Övriga hyreskontrakt tas vid en försäljning över av den nya ägaren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29 
Köpekontrakt 2022-02-17 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Kilen  till Josefin Johansson, Vetlanda, till ett pris av 550 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/126 
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lS Vetlanda 

§ 69 

Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och 1:43 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 1:43 i 
Holsbybrunn, Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Ett planförslag som avser möjliggöra för utökat idrottsområde samt plats för samlingslokal. 
Utöver detta planläggs naturmark längs Brunnsvägen och Internatvägen, ny in-och utfart 
möjliggörs samt gång-och cykelnätet förstärks. Planområdet är beläget i södra Holsbybrunn 
väster om Brunnsvägen. 

I samband med upprättande av ny detaljplan upphävs del av detaljplan 311, laga kraft 
1981-05-15. 

2022-03-28 genomfördes mindre justeringar i plankarta (beteckningen E-Tekniskt anläggning 
ändrades till E1-Transformator), fastighetsförteckning och grundkarta uppdaterades samt 
planbeskrivningen förtydligades för att tillgodose verkliga förhållanden och synpunkter från 
granskningen. 

2022-03-16. 

2022-03-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Planbeskrivning 2022-03-28 
Plankarta 2022-03-28 
Samrådsredogörelse 2022-02-01 
Granskningsutlåtande 2022-03-28 
Fastighetsförteckning 2022-04-11 
Undersökning miljöbedömning 2020-06-03 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2019/81 

Ett planförslag upprättat 2022-01-21 har varit utställt för granskning fr.o.m. 2022-02-23 t.o.m. 

Framförda synpunkter från granskningen är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterad 
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~ Vetlanda 

§ 69 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 
1:43 i Holsbybrunn, Vetlanda kommun. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18

      Ärendenr KLF 2019/81 
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~ Vetlanda 

§ 70 

Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 

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 

tjänstepersoner. 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 redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Rapport KKiK 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 

Sammanträdet ajourneras kl. 19.24-19.45 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/163 

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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lS Vetlanda 

§ 71 

Svar på motion - Möjlighet för utveckling av foajén i Vetlanda 
kommuns stadshus 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Claes Sjöberg (VF), Lars Brihall (VF), Maria Forsberg Brihall (VF), 
Niklas Hugosson (VF), Tommy Glans (VF), Inge Bengtsson (VF), Henrik Freij (M), 
Carina Wall (M), Robin Wallén Nilsson (M), Anders Bengtsson (M), Kjell Sandahl (M), 

Arne Zetterberg (SD), Arne Larsson (SD), Jonna Andreasen Fälth (SD). 

Ärendebeskrivning 

bemannad av mint två personer utan nyanställning. 

Utifrån syftet med motionen har frågan via ledningsgruppen ställts till alla förvaltningar om 
man har någon verksamhet som skulle ha nytta av placering i stadshusets foajé. Det har inte 
gått att hitta någon sådan verksamhet. Det går därmed inte i nuläget att uppfylla motionens 
intention med bemanning utan nyanställning. Den tidigare receptionen används nu som 
besöksrum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Motion 2021-09-28 

Kommunstyrelsens förslag 
Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 

Yrkanden 
Robin Wallén Nilsson (M), Jan Johansson (VF), Mikael Loberg (SD) yrkar bifall till motionen. 

Daniel Berner (C) yrkar avslag på motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska bifallas eller avslås. Hon finner att 
kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2021/267 

Fredrik Johansson (M), Anton Sigfridsson (M), Ingrid Lindström Holm (SD), Mikael Loberg (SD), 

Moderaterna har lämnat motion med yrkandet: Att i stadshusets foajé ska finnas en reception 
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~ Vetlanda 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

§ 71 Ärendenr KLF 2021/267 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunfullmäktige godkänner: 
Ja-röst för att motionen avslås. 
Nej-röst för att motionen bifalls. 

Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster och 20 nej-röster samt en som avstår från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige att motionen avslås. 

Omröstningslista 
Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö  (S) - X 
Jan Johansson   (VF) - X 
Henrik Freij   (M) - X 
Ingrid Lindström Holm      (SD) - X 
Dan Ljungström    (C) - X 
Percy Karlsson (S) - X 
Monica Samuelsson      (KD) - X 
Lola Frödeberg     (VF) - Claes Sjöberg     X 
Mikael Hahn    (S) - X 
Carina Bardh    (M) - Carina Wall   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 
Maria Eriksson   (V) - X 
Maria Forsberg Brihall (VF) - X 
Rune Solid    (L) - Siv Fransson 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) - Niklas Hugosson      X 
Aneth Amundsson   (S) - X 
Tommy Bohman (S) - X 
Kjell Sandahl      (M) - X 
Malin Brihall     (VF) - Cathrine Löfstedt  X 
Arne Larsson  (SD) - X 
Carina G Hördegård (C) - X 
Carina Strömbäck   (S) - X 
Ingemar Sturesson   (KD) - X 
Fredrik Johansson    (M) - X 
Tommy Glans (VF) - X 
Conny Axelsson    (S) - X 
Jonna Andreasen Fälth      (SD) - X 
Rolf Axelsson   (S) - Daniel Lundström X 
Inge Bengtsson  (VF) - X 
Annica Brihall     (C) - Stig-Göran Fransson   X 
Anton Sigfridsson   (M) - X 
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~ Vetlanda 

I I I 
I I I I I 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Anders Rodewald (KD) - X 
Madelen Kohut    (S) - Sven-Åke Karlsson   X 
Jessica Nilsson    (V) - X 

SUMMA: 23 20 1 1 
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Beslutet skickas till 
Moderaterna 
Kommundirektör 

Just sign 



 

  

    

 

 
 

 

  
  

  

  
  
  
  
   
  

  
    

 

~ Vetlanda 

§ 72 

Information från miljö- och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande i miljö- och byggnämnden Sven-Åke Karlsson (S) inleder med att berätta att 75 % 
av nämndens verksamheter är avgiftsfinansierade. Det är en förhållandevis liten nämnd med 
16,9 heltidstjänster men nämnden har många olika uppdrag. 

Nämndens uppdrag är: 

- Tillsyn/kontroll enligt lagstiftning 
- Handlägga anmälan/tillstånd 
- Information och rådgivning 
- Remissorgan 
- Rapportering till myndigheter 
- Service och kvalitet i arbetet. 

Nämndens timtaxor är lite under medel i jämförelse med övriga kommuner i länet. Härefter 
följer en redovisning av nämndens verksamheter. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/164 
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~ Vetlanda 

§ 73 

Personalpolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ny Personalpolicy. 

Ärendebeskrivning 

igenom kommunens Personalpolicy. Den nuvarande policyn har sin grund från slutet av 
00-talet. Med en mindre uppdatering för ca fem år sedan. 

I förslaget till ny Personalpolicy har arbetet fokuserat på att modifiera skrivningar, säkerställa 
så att policyn stödjer aktuella mål samt nå en helhet mellan mål, värdegrundsarbete och 
HR-program så att den röda tråden blir tydlig. Till detta har begreppet organisation tillförts 
utöver medarbetare och chef. Detta för att förtydliga vad organisationens gemensamma 
ansvar är. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-27 
Personalpolicy 2022 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till ny Personalpolicy. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/119 

I samband med nytt HR-program och arbetet med ny värdegrund har det funnits skäl till att gå 
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lS Vetlanda 

§ 74 

Gemensam systemförvaltning Combine 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun tillsammans med Höglandsförbundet, 
Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö kommuner bildar en gemensam systemförvaltning för 
Combine från och med 2023-02-01, 

att den gemensamma systemförvaltningen för Combine föreslås bli en ny verksamhet inom 
Höglandsförbundet, 

att den årliga kostnaden för Vetlanda kommun blir 2 124 277 kr enlig fördelningsprincip efter 
invånarantal. 

Ärendebeskrivning 
Samtliga Höglandskommuner (exklusive Tranås) har genomfört byte av verksamhetssystem 

samverkan gällande systemförvaltning mellan kommunerna. Antal användare av systemet 
uppgår idag till ca 5 000. 

Fördelen med att skapa en gemensam förvaltning av verksamhetssystemet är att 
förvaltningen kräver spetskompetens som är svår att upprätthålla över tid i de enskilda 
kommunerna. Även utvecklingen av det nya systemet och dialogen med systemägaren Pulsen 
blir effektivare och bättre i en gemensam organisation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-19 
Socialnämnden § 91/22 
Vård- och omsorgsnämnden § 42/22 
Direktionen Höglandsförbundet § 5/22 
Utredning 2022-01-11 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun tillsammans med 
Höglandsförbundet, Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö kommuner bildar en gemensam 
systemförvaltning för Combine från och med 2023-02-01, 

att den gemensamma systemförvaltningen för Combine föreslås bli en ny verksamhet inom 
Höglandsförbundet, 

att den årliga kostnaden för Vetlanda kommun blir 2 124 277 kr enlig fördelningsprincip efter 
invånarantal. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/122 

för socialförvaltning och omsorgsförvaltning till Combine, vilket har skapat möjligheter att öka 
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~ Vetlanda 

§ 74 

Yrkanden 
Jan-Erik Josefsson (KD), Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Aneby kommun 
Eksjö kommun 
Sävsjö kommun 
Nässjö kommun 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/122 
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lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

§ 75 Ärendenr KLF 2022/131 

Tillsammans möter vi framtidens behov inom området 
främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård - 2021-2030 
(Nära vård) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Samverkansdokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, 
hälsa, stöd, omsorg och vård – 2021-2030” antas. 

Ärendebeskrivning 
Genom riksdagsbeslut i november 2020 gäller Nationellt primärvårdsuppdrag från den 1 juli 
2021. Sveriges regioner och kommuner, SKR har gemensamt uppdrag genom 
överenskommelse mellan staten och SKR, att samordna utvecklingen och att arbeta 
gemensamt enligt den nationellt antagna färdplanen för Nära vård. Den nationella tidsplanen 
sträcker sig i nuläget till 2027. 

Varje region har ansvar att tillsammans med kommuner samordna utvecklingen och arbeta i 
de organisatoriska mellanrum som en sådan systemansats innebär. 

Utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01)” är en del i underlaget 
till det beslut Primärkommunalt samverkansorgan, PKS fattat i dokumentet ”Tillsammans 
möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård – 2021– 
2030”. Det betyder bland annat att det sker en succesiv omställning som berör primärvården 
(regional och kommunal), hela hälso- och sjukvårdssystemet, socialtjänsten, förskola och skola 
med mera. 

Länets 13 kommuner har tillsammans med kommunal utveckling arbetat fram en gemensam 
grund för kommunerna i länets fortsatta arbete. Dokumentet formulerar organisation för 
genomförande med strategier och utvecklingsområden utifrån en gemensam viljeinriktning 
och målbild. Det viktigaste i målbilden är att rikta insatser inom främjande arbete, stärka hälsa 
och det tidiga förebyggande arbetet, tidiga och samordnade insatser, stöd, omsorg och vård. 
Centralt är; ”Vad blir bäst för invånaren?” 

Dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, 
omsorg och vård - 2021-2030” skapar gemensam plattform för kommunerna i länets fortsatta 
arbete och skapar förutsättningar för samsyn på uppdraget för en samordnad utveckling. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 35/22 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 inkl. bilagor. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 75 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås anta samverkansdokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens 
behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård – 2021-2030”. 

Yrkanden 
Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunal utveckling Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/131 
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~ Vetlanda 

§ 76 

Information från kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson inleder informationen med att berätta om kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet. Nämnden har biblioteksverksamhet med ett huvudbibliotek i 
Vetlanda samt filialer i Korsberga, Ramkvilla och Landsbro samt bokbuss. Museiverksamhet 
med Vetlanda museum, Ädelfors Gruv och mineralmuseum samt skolmuseet. 
Bad och gym med Myresjö simhall, Vetlanda Badhus och utomhussimskolor. Fritidsgård och 

och kulturunderstödd rehabilitering m.m. Friluftsliv med lekplatser, badplatser och 
friluftsleder. 

Härefter följer en presentation om vad som är på gång just nu inom nämndens verksamheter. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/104 

föreningsservice. Allmän kultur, där Vetlandafesten är ett exempel. Folkhälsa med Hälsocenter 
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~ Vetlanda 

§ 77 

Årsredovisning 2021 Höglandets samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets 
Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Lennart Lööw (S) 

Ärendebeskrivning 

verksamhetsår 2021. 

Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. Insatserna inom den 
finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 

förvärvsarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets 
Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutet skickas till 
Höglandets samordningsförbund 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/108 

Höglandets Samordningsförbund har avlämnat årsredovisning, inklusive bilagor för förbundets 

rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
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~ Vetlanda 

§ 78 

Årsredovisning 2021 Kretslopp Sydost 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Kretslopp Sydost ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF). 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun är sedan 2021-01-01 medlem i kommunalförbundet Kretslopp Sydost. 
Förbundet ansvarar för hanteringen av hushållsavfall i åtta kommuner i sydöstra Småland. I 
förbundet ingår även dotterbolaget Moskogen Miljö AB. 

Koncernens resultat uppgick under 2021 till 30,6 (-1,5) mnkr. Förbundets resultat för 2021 
uppgick till 10,3 (-2,4) mnkr. Merparten av resultatet kan således härledas till dotterbolaget 
Moskogen Miljö AB. 

Koncernens investeringar uppgick under 2021 till 15,4 (14,2) mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-19 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Kretslopp Sydost ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Beslutet skickas till 
Kretslopp Sydost 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/129 
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~ Vetlanda 

§ 79 

Årsredovisning 2021 Höglandsförbundet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Höglandsförbundets direktion samt de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) och Monica Samuelsson (KD). 

Ärendebeskrivning 
Höglandsförbundets direktion har fastställt årsredovisning för 2021 och överlämnat den till 
medlemskommunerna för beslut om ansvarsfrihet. 

Förbundet redovisar för år 2021 ett resultat som uppgår till 1,9 (1,1) mnkr. Till skillnad från de 
senaste åren har prognoserna pekat på ett resultat i paritet med budget varför ingen 
återbetalning planerats ske till medlemskommunerna, vilket varit fallet under flera år. 

än att det skall återbetalas till medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-19 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Revisionsrapport granskning 
Höglandsförbundet § 16/22 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Höglandsförbundets direktion samt de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Ärendenr KLF 2022/130 

Överskottet mot budget om 0,8 mnkr bedöms vara marginellt och till större nytta i förbundet, 
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