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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

Plats och tid 

Beslutande 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

2020-01-22 

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 21.25 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Douglas Thor (M), 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), Ejlon Johansson (L), Lennart Lööw (S), 
Arne Zetterberg (SD), Anders Bengtsson (M), Pia Lindell (C ), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Roger Eriksson (VF), Aneth Amundsson (S), 
Tommy Bohman (S), Kjell Sandahl (M), Arne Larsson (SD), 
Carina G Hördegård (C), Carina Strömbäck (S), Ingemar Sturesson (KD), 
Sofie Schiller (M), Tommy Glans (VF), Pia Fälth (SD), Rolf Axelsson (S), 
Annica Brihall (C), Magdalena Andersson (M), Anders Rodewald (KD) och 
Madelene Kohut (S). 

Ingrid Holm (SD) för Björn Fälth (SD) 
Inge Bengtsson (VF) för Malin Brihall (VF) 
Petra Brannestam (VF) för Monica Högberg (VF) 
Jessica Nilsson (V) för Michael Hellqvist (-)
Sven-Åke Karlsson (S) för Caesar Friberg Jonsson (S) 

Bengt-Allan Klang (SD), Jonna Andreasen (SD), Fredrik Johansson (M), 
Henrik Freij (M), Tommy Bengtsson (V), Rune Solid (L), 
Gunbritt Sigfridsson (KD), Francesc Morello Martinez (KD), Mikaela Steinbach, 
Ola Rosander, Maria Gromer, Magnus Färjhage, Jonas Petri och 
Maria Isacsson. 

Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) 

Kommunkansliet 2020-01-29 

Sekreterare Paragrafer 1-6 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Henrik Tvarnö Jan Johansson 

Just sign Utdragsbestyrkan 



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 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-01-22 

2020-01-29 

2020-02-19 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-01-22 

Föredragningslista 
"Vetlanda och demokratin - 100 år" 2020/7 

§ 1 Avsägelse från samtliga uppdrag som förtroendevald i 
Vetlanda kommun 

2020/13 

§ 2 Information från kommunstyrelsen 2020/9 

§ 3 Avsiktsförklaring avfallssamarbete -
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 

2019/429 

§ 4 Redovisning av medborgarundersökning 2019 2020/10 

§ 5 Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023 2019/348 

§ 6 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2019 - 
vård- och omsorgsnämnden 

2019/213 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

Musik 
Eleverna Maja Nyrén och Elna Helgesson från den kommunala musikskolan samt deras lärare 
Sören Bernhardsson underhåller före sammanträdet. 
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"Vetlanda och demokratin - 100 år" 
Fullmäktiges ordförande mottog under hösten 2019 ett önskemål från riksdagens talman 
Andreas Norlén om att kommunerna gör en demokratiaktivitet för att synliggöra att det är 
hundra år sedan vi fick allmän rösträtt i Sverige. Av den anledningen samt Vetlandas 
100-årsjubileum är arkeologen och historikern Michaela Steinbach inbjuden och talar om 
Vetlanda och demokratins utveckling de senaste hundra åren. 
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§ 1 

Avsägelse från uppdrag – Björn Fälth (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ledamot i kommunstyrelsen, 
kommundelsrådet i Ökna-Karlstorp och parlamentariska kommittén samt förslag på ny 
ersättare i tekniska nämnden och valberedningen. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot efter 
Björn Fälth för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Björn Fälth (SD) där han avsäger sig uppdragen som ersättare i 
tekniska nämnden och valberedningen samt som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, parlamentariska kommittén och kommundelsrådet Ökna-Karlstorp. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse daterad 2020-01-15. 

Beslutet skickas till 
Björn Fälth 
Valberedningen 
Löner 
Elected 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Kommundelrådet Ökna-Karlstorp 
Parlamentariska kommittén 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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2020-01-22 
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§ 2 

Information från kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö informerar om kommunstyrelsens 
verksamheter och uppger därvid bland annat följande: 

I kommunstyrelsens verksamheter ingår kansli, EU-projekt, ekonomi, upphandling, telefoni, 
kommunikation, miljösamordnare, landsbygdsutveckling, HR-kontor, rekryteringsenhet, lön, 
måltidsservice, medborgarservice, energirådgivning, utvecklingsavdelning, jurist och 
flyktingsamordnare. Kommunstyrelsen ska även leda och samordna näringslivsfrågor. Nuvab 
ansvarar för kommunens operativa näringslivsarbete 

Upphandlingsavdelningen hanterar 200 ramavtal. Det finns ett samarbete mellan 
kommunerna på Höglandet kring upphandling när det anses lämpligt. Nytt är att företag som 
vill lära sig mer om offentlig upphandling kan ”låna en upphandlare” och lära sig mer om hur 
en upphandling går till och vilka regler som gäller. Kommunen kan bli bättre när det gäller 
köptrohet. 

HR-kontoret består av avdelningarna HR-avdelningen, löne-avdelningen, bemanningsenheten 

gäller personalärenden. Bemanningsenheten hanterar korttidsfrånvaro och ordnar vikarier till 
anslutna verksamheter. De sköter även frånvarocentralen. Rekryteringsenheten jobbar bland 
annat med marknadsföring av kommunen som en attraktiv arbetsgivare genom att delta i 
mässor m.m. 

det mediet som har störst genomslag och det görs ca 150 filmer om året. Poddarna har i snitt 
500 besökare. De nya kanalerna har varit framgångsrika vid rekrytering av nya medarbetare. 
Ett kontaktcenter har öppnat som tar emot besökare och svarar på upp emot 300 samtal per 
dag. Kontaktcenter kan besvara enklare frågor vilket frigör tid för övriga verksamheter. 

Måltidsservice genomför upphandlingar av livsmedel för 25 miljoner kronor om året. Det ska 
vara livsmedel av bra kvalitet, bra pris och djurskyddskraven ska följas hos producenterna. 
Svinnet är en aktuell fråga. Senaste mätningen av svinn gjordes hösten 2019. 16 gram per 

kök, så kallat kantinsvinn. Kommunen har många mindre tillagningskök vilket upplevs positivt 
på skolor och äldreboenden. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-01-22 

Ärendenr KLF 2020/9 

och rekryteringsenheten. HR-kontoret fungerar som ett förvaltningsövergripande stöd när det 

Kommunikationsavdelning arbetar mycket med film och podd för att få ut information. Film är 

tallrik slängs i Vetlanda kommun. Det är väldigt lite. Utöver det så slänger vi 3.2 kg per dag och 
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§ 3 

Avsiktsförklaring avfallssamarbete - Kalmarsundsregionens 
Renhållare (KSRR) 

Kommunfullmäktiges beslut 
I samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge och KSRR 
(Kalmarsundsregionens Renhållare) ta fram beslutsunderlag för bildande av ett nytt 
kommunalförbund för hantering av hushållsavfall mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 
Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner. 

I huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 
Denna avsiktsförklaring beskriver parternas gemensamma vilja att skapa ett beslutsunderlag 
med syfte att bilda ett kommunalförbund som kan ansvara för hushållsavfallsverksamheten i 
de berörda kommunerna i framtiden. 

Parter: Vetlanda kommun, Uppvidinge Kommun, Sävsjö Kommun och KSRR. 

Vid ett eventuellt kommande beslut om ett nytt kommunalförbund kommer även 
kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskarshamn att vara parter. 

Avsiktsförklaringens syfte är inte att ta fram ett underlag för att i detalj kunna besluta om 
tjänster, system eller servicenivåer för den framtida verksamheten. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-05 att utredning skulle göras och att en 
tjänstemannagrupp skulle tillsättas. Samtidigt utsåg kommunstyrelsen Henrik Tvarnö som 
representant i en styrgrupp för de kommuner som idag ingår i avfallssamarbetet och visat 
intresse för en gemensam utveckling av verksamheten. Styrgruppen har ställt sig bakom 
denna avsiktsförklaring. 

Redovisning på sammanträdet av Ola Rosander, VD för Njudung Energi. 

Kommunstyrelsens förslag 
I samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge och KSRR 
(Kalmarsundsregionens Renhållare) ta fram beslutsunderlag för bildande av ett nytt 
kommunalförbund för hantering av hushållsavfall mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 
Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner. 

I huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1. 
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Jan Johansson (VF), Anders Bengtsson (M), Dan Ljungström (C) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker 
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§ 3 

Yrkanden 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kalmar kommun 
Mörbylånga kommun 
Nybro kommun 
Torsås kommun 
Oskarshamn kommun 
Sävsjö Kommun 
Uppvidinge kommun 
Njudung Energi 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-01-22 

§ 4 Ärendenr KLF 2020/10 

Redovisning av medborgarundersökning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsstrateg Maria Gromer redovisar medborgarundersökningen för 2019. 

I SCB:s medborgarundersökning har medborgarna fått säga sitt om Vetlanda kommun. 
Resultatet kommer att användas i arbetet med att utveckla kommunen som en attraktiv plats 
att bo på. 

1200 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18 till 84 år har varit tillfrågade att vara med 
och 41 % har valt att svara på undersökningen, vilket motsvarar 492 personer. De tillfrågade 
har fått svara på 88 frågor plus ett antal kommunspecifika tilläggsfrågor. 

Mest nöjda är Vetlandaborna med det kommersiella utbudet och möjligheterna att arbeta i 
närområdet. Där får Vetlanda kommun ett betygsindex som ligger väl över genomsnittet för 
de 135 kommuner som deltog i årets undersökning. Sämst betyg får Vetlanda när det gäller 
tillgången till allmänna kommunikationsmedel och utbildningsmöjligheter. Medborgarna i 
Vetlanda kommun är nöjdare än genomsnittet när det gäller bemötande och tillgänglighet i 
kontakten med kommunens olika verksamheter. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 5 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023 antas. 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019 antagen av kommunfullmäktige 
2016-02-17, § 10, upphör att gälla i och med detta beslut. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) är landets kommuner skyldiga att varje 
mandatperiod arbeta fram ett handlingsprogram för det lokala olycksförebyggande arbetet. 
Nässjö och Vetlanda kommuner har, via Höglandets räddningstjänstförbund, tagit ett större 
grepp om säkerhetsarbetet och arbetat fram ett handlingsprogram för skydd och säkerhet. 
Programmet omfattar även de krav som lagstiftaren ställer i Lag om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

psykisk hälsa, brand, brott, internt skydd, civilt försvar, krishantering och klimatanpassning. 

Redovisning på sammanträdet av förbundsdirektör Jonas Petri. 

Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås anta Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023. 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019 antagen av kommunfullmäktige 
2016-02-17, § 10, upphör att gälla i och med detta beslut. 

Beslutet skickas till 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Vetlanda.se 
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(2006:544). I handlingsprogrammet föreslås åtta målområden: olyckor (trafik- och fallolyckor), 
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§ 6 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2019 - vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) ska vård- och omsorgsnämnden 
rapportera till kommunfullmäktige statistik över hur många av nämndens gynnande beslut 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska 
vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från 
dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Motsvarande 
redovisning ska ske avseende beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och som inte har 
verkställts inom tre månader. Redovisningen ska ange vilka typer av bistånd beslutet gäller 
och hur lång tid som har förflutit från dagen för beslutet. För tredjekvartalet 2019 finns det 
beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda. 

 Sju beslut särskilt boende för äldre enligt SoL. Fyra beslut beror på att plats inte kunnat 
erbjudas. Tre beslut beror på att plats har erbjudits, men personen har tackat nej. 

 Ett beslut om kontaktperson enligt SoL där kontaktperson har saknats för uppdraget. 

 Ett beslut om ledsagarservice enligt LSS 9 § 3 LSS där lämplig ledsagare inte kunnat 
rekryteras. 

 Ett beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS där kontaktperson har saknats för 
uppdraget. 

 Ett beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 

 Ett beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 

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

 Sjutton beslut särskilt boende för äldre enligt SoL. 

 Sex beslut om kontaktperson enligt SoL. 

 Tre beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. 

 Fem beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

 Fyra beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Ett beslut beror på 
att plats har erbjudits men personen har tackat nej. 

 Ett beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 
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§ 6 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 179/19. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
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