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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

Plats och tid 

Beslutande 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

2020-02-19 

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 21.02 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), 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), Hans Svensson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), 
Nils-Erik Olofsson (S), Viveka Jarflod (V), Maria Forsberg Brihall (VF), 
Lennart Lööw (S), Arne Zetterberg (SD), 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), 
Ingemar Sturesson (KD), Sofie Schiller (M), Tommy Glans (VF), Pia Fälth (SD), 
Rolf Axelsson (S), Annica Brihall (C), Magdalena Andersson (M), 
Anders Rodewald (KD), Madelen Kohut (S) och Michael Hellqvist (-). 

Anton Sigfridsson (M) för Douglas Thor (M) 
Christina Moths (C ) för Andreas Elamsson (C ) 
Rune Solid (L) för Ejlon Johansson (L) 
Henrik Freij (M) för Anders Bengtsson (M) 
Petra Brannestam (VF) för Malin Brihall (VF) 
Emma Eriksson (S) för Carina Strömbäck (S) 
Hugo Svensson (S) för Caesar Friberg Jonsson (S) 

Andreas Eliasson, Maria Gromer, Martin Karlsson, Alida Ottosson, 
Maria Isacsson, Jonna Andreasen (SD), Fredrik Johansson (M),
Bengt-Allan Klang (SD), Lena Åhren (M), Sven-Åke Karlsson (S), 
Francesc Morello Martinez (KD), Gun-Britt Sigfridsson (KD) och 
Kristoffer Kaspersson (KD). 

Carina Bardh (M) och Mikael Loberg (SD) 

Kommunkansliet 26 februari 2020 kl. 16.00 

Sekreterare Paragrafer 7-26 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Carina Bardh Mikael Loberg 

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 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

2020-02-26 

2020-03-18 

Kommunkansliet 

2
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Föredragningslista 
Musik 

§ 7 Meddelanden 

§ 8 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Socialnämnden 2020/59 

§ 9 Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 2018/33 

§ 10 Aktualitetsförklaring av Vetlanda kommuns 
Översiktsplan (2010) 

2019/248 

§ 11 Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet och 2020/29 
Synpunkt Vetlanda 2019 

§ 12 Fastighetsförsäljning - Rösaberg 12:1 - Fd Sjunnens 2019/58 
förskola 

§ 13 Revidering av funktionsprogram för förskolan i Vetlanda 2019/222 
kommun 

§ 14 Omorganisation av verksamheten vid skolenheten 2019/419 
Navet, från och med 2020-08-01 

§ 15 Information om preliminärt bokslut 2020/44 

§ 16 Val av ny ledamot i kommunstyrelsen 2020/13 

§ 17 Val av ersättare i kommunstyrelsen 2020/13 

§ 18 Val av ersättare i tekniska nämnden 2020/13 

§ 19 Val av ersättare i valberedningen 2020/13 

§ 20 Val av ledamot i parlamentariska kommittén 2020/13 

§ 21 Val av ersättare i parlamentariska kommittén 2020/13 

§ 22 Val av ledamot i budgetberedningen 2020/13 

§ 23 Val av ledamot i Mediacenter Jönköpings län 2020/13 

§ 24 Val av ledamot i kommundelsrådet Ökna-Karlstorp 2020/13 

§ 25 Val av styrelseledamot i Witalabostäder AB 2019/108 

§ 26 Val av styrelseledamot i AB Vetlanda Industrilokaler 2019/107 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Musik 
Eleverna Medina Delic, Ignas Sadauskas och Hilma Einarsson från den kommunala 
musikskolan underhåller tillsammans med sin lärare Erik Knutsson. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 
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§ 7 

Meddelanden 
Länsstyrelsen har i beslut daterat 2020-01-30 utsett ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. Ny ledamot är Ingrid Holm (SD) och ny 
ersättare är Donald Påhlsson (SD). Donald Påhlsson blir ersättare nummer 3 för 
Sverigedemokraterna. 
KLF 2020/13 

Lagakraftbevis – detaljplan för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av Holm 1:5 Korsberga, Vetlanda 
kommun har vunnit laga kraft den 4 februari 2020. 
KLF 2017/393 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 
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§ 8 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ersättare i socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Cathrine Löfstedt (VF) där hon avsäger sig uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Cathrine Löfstedt daterad 2020-02-18. 

Beslutet skickas till 
Valberedningen 
Socialnämnden 
Cathrine Löfstedt 
Löner 
Elected 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2020/59 
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§ 9 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till fördjupad översiktsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas. 

Reservationer 

Maria Forsberg Brihall (VF), Arne Zetterberg (SD), Roger Eriksson (VF), Petra Brannestam (VF), 
Arne Larsson (SD), Tommy Glans (VF) och Pia Fälth (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: 

Planförslaget anses inte tillräckligt beakta inkomna synpunkter som framförts vid föreslagen 

anser att synpunkterna borde beaktats i planförslaget. Den i planen föreslagna lokaliseringen 
av förskola i Bäckseda bedöms således icke vara lämplig då det föreslagits betydligt bättre 
lokaliseringar vilka först borde utredas. 

Gångfartsgator inte förtydligats och vad det innebär för centrum. Beslutet kan medverka till 
att handeln trycks ut från centrum. 

Ärendebeskrivning 

vattenanvändningen i centralorten samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Arbetet med planen har utgått från ett stort utredningsområde som innefattar 
Vetlanda tätort och dess omland. Den fördjupade översiktsplanen ska efter antagande vara 
vägledande för upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser, prövning av bygglov 
samt övriga beslut som rör mark- och vattenanvändningen. Planförslaget ger, tillsammans 

inklusive Bäckseda, ska utvecklas och identifierar sådana områden som bör avsättas för bland 
annat nya bostäder, verksamheter, service, handel och grönstruktur. 

Arbetet har letts av tekniska kontorets planavdelning som i arbetet har haft stöd av berörda 
kommunala förvaltningar och bolag. Information om arbetet har löpande delgetts 
kommunens styrgrupp för strategisk planering som har varit politisk ledningsgrupp. 

Processen för den fördjupade översiktsplanen delas in i tre skeden: samråd, utställning för 
granskning och antagande. Formellt samråd enligt plan- och bygglagens bestämmelser 
genomfördes under perioden 5 mars till 5 maj 2018. Inkomna synpunkter redovisas i 
samrådsredogörelsen som utgör del av planhandlingarna. Därefter genomfördes utställning 
för granskning 7 oktober till 2 december 2019. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2018/33 

Jan Johansson (VF), Ingrid Holm (SD), Lola Frödeberg (VF), Mikael Loberg (SD), Lars Brihall (VF), 

lokalisering av ny förskola i Bäckseda. Vi instämmer i redovisad skrivelse från Bäcksedabor och 

Gällande fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort antogs 1993 och är i stora delar utbyggd. 
En ny plan behöver därför arbetas fram för att ange inriktningen för den långsiktiga mark- och 

med redan antagen fördjupad översiktsplan för centrumområdet, vägledning för hur tätorten, 
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§ 9 

Ett tjugotal synpunkter inkom under granskningsskedet. Resultatet av utställningen och 
kommunens ställningstagande till framförda synpunkter redovisas i ett särskilt utlåtande som 
sedermera utgör del av antagandehandlingarna för planen. Kommunfullmäktige beslutar i 
frågor som rör antagande och ändring av översiktsplanen. 

Planarkitekt Martin Karlsson och GIS-ingenjör Alida Ottosson redovisar planprocess och 
planförslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 10/18, § 128/19. 

Kommunstyrelsens förslag 
Förslag till fördjupad översiktsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M), 
Lennart Lööw (S) och Martina Jansson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker den fördjupade översiktsplanen med undantag av föreslagen 
lokalisering av ny förskola vid Mela. 

Mikael Loberg (SD) tillstyrker Jan Johansson förslag samt föreslår ny text för gångfartsgator 
(sid 84, 2:a st) ”Om ett införande av gångfartsgator sker måste ett särskilt fullmäktigebeslut 
fattas i frågan.” 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan Johanssons 
förslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2018/33 
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§ 9 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Mikael Lobergs 
förslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstnings begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Mikael Lobergs förslag. 

Omröstningsresultat 
Omröstning 1 

Med 31 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning 2 

Med 30 ja-röster mot 13 nej-röster och en nedlagd röst beslutar kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2018/33 

9



 
 

       
 

       
                                                                  

                                                              
                                               

                                                                   
                                                              

                                                              
                                                        

                                                              
                                                                   

                                                                
                                                                

                                                             
                                                                    

                                          
                                                               

                                                        
                                                               

                                                                  
                                                        

                                                   
                                                                    

                                                             
                                                   

                                                                    
                                                          

                                                                
                                                              

                                                                
                                                                  
                                                

                                                               
                                                          

                                             
                                                          

                                                                  
                                                               

                                         
                                                                  

                                                                   
                                                              

                                                                 
                                                     

                                                            
                                                                 

                                                                

     
 

Omröstningslista nr. 1 
Vetlanda kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2020 klockan 20:04:21. 
6. Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort § 9, KLF 2018/33 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö (S) - X 
Jan  Johansson (VF)  - X 
Douglas Thor (M)    - Anton Sigfridsson  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)   - Christina Moths 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)    - Henrik Freij X 
Pia Lindell (C)   - X 
Jan-Erik Josefsson  (KD)  - X 
Roger Eriksson (VF)  - X 
Aneth Amundsson (S) - X 
Tommy Bohman (S) - X 
Kjell Sandahl (M)    - X 
Malin Brihall   (VF)  - Petra Brannestam X 
Arne Larsson  (SD)  - X 
Carina G Hördegård (C)   - X 
Carina Strömbäck (S) - Emma Eriksson X 
Ingemar Sturesson  (KD)  - X 
Sofie Schiller (M)    - X 
Tommy Glans (VF)  - X 
Caesar Friberg Jonsson  (S) - Hugo Svensson X 
Pia Fälth   (SD)  - X 
Rolf Axelsson (S) - X 
Monica Högberg (VF)  - X 
Annica Brihall (C)   - X 
Magdalena Andersson   (M)    - X 
Anders Rodewald (KD)  - X 
Madelen Kohut (S) - X 
Michael Hellqvist (V) - X 

SUMMA: 31 13 0 1 



 
 

      
 

       
                                                                  

                                                              
                                               

                                                                   
                                                              

                                                              
                                                        

                                                              
                                                                   

                                                                
                                                                

                                                             
                                                                    

                                          
                                                               

                                                        
                                                               

                                                                  
                                                        

                                                   
                                                                    

                                                             
                                                    

                                                                    
                                                          

                                                                
                                                              

                                                                
                                                                  
                                                

                                                               
                                                          

                                             
                                                          

                                                                  
                                                               

                                         
                                                                  

                                                                   
                                                              

                                                                 
                                                     

                                                            
                                                                 

                                                                

     
 

Omröstningslista nr. 2 
Vetlanda kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2020 klockan 20:07:11. 
6. Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort § 9, KLF 2018/33 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Mikael Lobergs förslag. 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö (S) - X 
Jan  Johansson (VF)  - X 
Douglas Thor (M)    - Anton Sigfridsson  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)   - Christina Moths 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)    - Henrik Freij X 
Pia Lindell (C)   - X 
Jan-Erik Josefsson  (KD)  - X 
Roger Eriksson (VF)  - X 
Aneth Amundsson (S) - X 
Tommy Bohman (S) - X 
Kjell Sandahl (M)    - X 
Malin Brihall   (VF)  - Petra Brannestam X 
Arne Larsson  (SD)  - X 
Carina G Hördegård (C)   - X 
Carina Strömbäck (S) - Emma Eriksson X 
Ingemar Sturesson  (KD)  - X 
Sofie Schiller (M)    - X 
Tommy Glans (VF)  - X 
Caesar Friberg Jonsson  (S) - Hugo Svensson X 
Pia Fälth   (SD)  - X 
Rolf Axelsson (S) - X 
Monica Högberg (VF)  - X 
Annica Brihall (C)   - X 
Magdalena Andersson   (M)    - X 
Anders Rodewald (KD)  - X 
Madelen Kohut (S) - X 
Michael Hellqvist (V) - X 

SUMMA: 30 13 1 1 



 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

§ 10 

Aktualitetsförklaring av Vetlanda kommuns översiktsplan 
(2010) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommuns översiktsplan antagen 2010 är fortfarande aktuell. 

Planeringsmålen i översiktsplanen ska även fortsättningsvis vara vägledande för kommunens 
beslut om mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. 

Ärendebeskrivning 
Plan- och bygglagen (PBL) anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 

vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen fungerar således som ett samordningsinstrument för beslutsfattare 
inom kommunen såväl som att den förmedlar information till utomstående myndigheter och 
enskilda om kommunens principiella inställning i de frågor som behandlas i planen. Vidare 
utgör översiktsplanen en överenskommelse mellan stat och kommun, i synnerhet genom 
Länsstyrelsens bidrag vid framtagandet av planen samt Länsstyrelsens granskningsyttrande 
som utgör en del av översiktsplanen. Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod ta 
ställning till översiktsplanens aktualitet. Prövningen ska göras i förhållande till de krav som 
anges i 3 kap 5 § PBL. 

fortfarande är aktuella med hänsyn till nya förutsättningar sedan planen antogs. 
Aktualitetsprövningen är dock inte ett tillfälle att ändra översiktsplanens innehåll och 
ställningstaganden. 

Vetlanda kommuns översiktsplan utgörs av följande dokument: 
- Översiktsplan 2010 (antagen 2010) 
- Vindbruksplan (bilaga till ovanstående dokument) 
- Fördjupad översiktsplan Vetlanda tätort (antagen 1993) 
- Fördjupad översiktsplan Ekenässjön (antagen 2000) 
- Fördjupad översiktsplan för Vetlanda centrum (antagen 2014) 

2014 och i februari 2017. I tidigare beslut har fullmäktige angett att översiktsplanen i stora 
drag är aktuell och att planeringsmålen angivna i planen även fortsättningsvis ska vara 
vägledande för beslut om mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2019/248 

utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och 

Aktualitetsprövningen är ett ställningstagande av fullmäktige om översiktsplanens intentioner 

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen har beslutats under tidigare mandatperioder i oktober 
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§ 10 

delar av de mål och åtgärder som pekas ut i planen är genomförda och att styrande 
lagstiftning såsom PBL har ändrats sedan planen antogs. 

Med anledning av det arbete med ny vision, nya riktningar och mål som nyligen genomförts 
förstärks behovet av ny översiktsplan. I avvaktan på att en sådan arbetas fram är det lämpligt 
att Översiktsplan 2010 med tillhörande fördjupningar fortsätter att gälla som övergripande 
vägledning för frågor som rör mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. 

Kommunstyrelsens förslag 
Vetlanda kommuns översiktsplan antagen 2010 är fortfarande aktuell. 

Planeringsmålen i översiktsplanen ska även fortsättningsvis vara vägledande för kommunens 
beslut om mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2019/248 

Samtidigt konstateras i tidigare beslut att arbetet med ny översiktsplan bör påbörjas, detta då 
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§ 11 

Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och 
Synpunkt Vetlanda 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsstrateg Maria Gromer uppger att Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett 
nationellt projekt som pågått sedan 2006 och i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. 

med andra kommuner. Från och med 2018 är KKiK indelat i tre mätområden: Barn och unga, 
Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Den fullständiga redovisningen finns sammanställd 
på kommunens webbplats. Det är viktigt att kunna se och veta hur vi lyckas över tid med 

bra med och vad som är mindre bra, relaterat till andra kommuner. 

Härefter följer en redovisning av Synpunkt Vetlanda med avseende på hela kommunen. 

446 synpunkter. Det är lika många kvinnor som män som lämnar in synpunkter och de flesta 
synpunktsinlämnare är mellan 30-64 år. Tekniska förvaltningen får flest synpunkter, som till 

och lekplatser. De flesta synpunkter lämnas via E-tjänst. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2020/29 

Statistiken i KKiK utvisar vilken kvalitet kommunen håller i sina olika verksamheter i jämförelse 

kvalitetssäkring av våra verksamheter. Materialet kan med fördel användas som ett kunskaps- 
och beslutsunderlag för politikerna. Avslutningsvis följer en redovisning över vad vi har lyckats 

Antalet synpunkter som kommit in per år sedan 2008 är i medeltal 500. 2019 kom det in totalt 

stor del handlar om trafik, parkering, gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parker, grönytor 
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§ 12 

Fastighetsförsäljning - Rösaberg 12:1 - Fd Sjunnens förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fastigheten Rösaberg 12:1 säljs till Mohammad al-Hindi, Vetlanda, till ett pris av 550 000 kr. 

Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastigheter. 

Ärendebeskrivning 
På Bergsvägen 18 i Sjunnen ligger fastigheten Rösaberg 12:1. Det är en större villa som inrymt 
en förskola. Verksamheten är utflyttad sedan en tid tillbaka och det har beslutats att 
fastigheten ska säljas. 

Fastigheten har legat ute hos mäklare för försäljning för bostadsändamål. Efter budgivning 
finns nu en överenskommelse med en köpare. 

Kommunstyrelsens förslag. 
Fastigheten Rösaberg 12:1 säljs till Mohammad al-Hindi, Vetlanda, till ett pris av 550 000 kr. 

Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastigheter. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Ekonomikontoret 
Mohammad al-Hindi 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2019/58 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

§ 13 Ärendenr KLF 2019/222 

Revidering av funktionsprogram för förskolan i Vetlanda 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderat funktionsprogram för förskolan i Vetlanda kommun fastställs med följande tillägg 
och ändringar: 

Under rubriken Övergripande tankar och materialval på sid 8, kompletteras det 2:a stycket 
med texten ”Trä ska alltid vägas in som ett alternativ vid val av material”. 

”Ska” ersätts med ”bör” i första meningen under rubriken Entréer på sid 15. 

Ärendebeskrivning 
Förskolans funktionsprogram beskriver de krav och rekommendationer som ska gälla vid ny-, 
om- och tillbyggnad av kommunala förskolor i Vetlanda kommun och ska användas under 
byggprocessen som ett styrdokument. Revidering görs vart fjärde år då förändringar i 
grundförutsättningar, erfarenheter från verksamhet och projektprocess bedöms och vägs in. 

Det reviderade funktionsprogrammet innehåller krav och behov rörande utemiljö och 
byggnadens utformning med avseende både på verksamheten och det tekniska utförandet. 
Det beskriver en miniminivå för att uppfylla de krav som ställs i nationella och lokala regelverk 
för förskola och offentlig byggnadsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Funktionsprogram för förskolan (rev 2019). 

Tjänsteskrivelse 2019-04-30. 

Barn- och utbildningsnämnden § 67/19. 

Kommunstyrelsens förslag 
Reviderat funktionsprogram för förskolan i Vetlanda kommun fastställs med följande tillägg 
och ändringar: 

Under rubriken Övergripande tankar och materialval på sid 8, kompletteras det 2:a stycket 
med texten ”Trä ska alltid vägas in som ett alternativ vid val av material”. 

”Ska” ersätts med ”bör” i första meningen under rubriken Entréer på sid 15. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 13 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2019/222 
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§ 14 

Omorganisation av verksamheten vid skolenheten Navet, från 
och med 2020-08-01 

Kommunfullmäktiges beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen ges uppdraget att omorganisera verksamheten vid 
skolenheten Navet, från och med 2020-08-01.  

Ärendebeskrivning 
I maj 2016 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en sammanhållen funktion för att ta 
emot nya invånare, en mottagningsenhet/integrationsenhet. Rektor för skolenheten, 
flyktingsamordnaren och förvaltningscheferna inom barn- och utbildning och 
socialförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med kommunchefen ta fram ett underlag 
för hur verksamhetens ska utformas. Syftet med verksamheten var dels att den skulle ge nya 
barn och elever en introduktion i svenska skolan samt möta nya invånares behov av 
information och stöd. 

Navet, skoldelen, har sedan starten i maj 2016 tagit emot och introducerat 280 elever. Från 
augusti samma år har 200 förskolebarn introducerats, enligt uppdraget ovan. 

Under 2019 har antalet nyanlända barn och elever minskat, både nationellt och kommunalt. I 
kommunen har 24 barn och 49 elever tagits emot hittills.  Behovet av en mottagningsenhet 
har därför förändrats. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 122/19. 

Kommunstyrelsens förslag 
Barn- och utbildningsförvaltningen ges uppdraget att omorganisera verksamheten vid 
skolenheten Navet, från och med 2020-08-01.  

Yrkanden 
Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2019/419 
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§ 15 

Information om preliminärt bokslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Andreas Eliasson presenterar det preliminära bokslutet för 2019 och uppger 
bland annat följande: 

Resultatet för 2018 slutade på -26 miljoner kronor. Beslut togs om en skattehöjning. 
Skattehöjningen var beräknad att ge ca 30 miljoner kronor, vilken den också har gjort. För 
2019 redovisas ett resultat på 29 miljoner kronor i det preliminära bokslutet och det är ett 
resultat strax under kommunfullmäktiges mål som var ett resultat på 31 miljoner kronor för 
2019. 

nämndernas verksamheter visar ett negativt resultat på 28,6 miljoner kronor. De största 
underskotten finns inom socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens verksamheter och 
här nämns bland annat placeringar i HVB och familjehem, försörjningsstödet, stor 

orsaker. 

Finansförvaltningen redovisar ett positiv resultat på 26,4 miljoner kronor. 

kunde varit ännu högre då flera projekt försenats, bland annat byggnationen av Landsbro 
skola. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2020/44 

Härefter följer en redovisning av nämndernas utfall och avvikelser och man kan konstatera att 

volymökning inom hemtjänsten och kostnad för personlig assistans inom ramarna för LSS som 

Investeringsvolymen 2019 uppgick till 175,8 miljoner kronor. Investeringsvolymen är hög men 
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§ 16 

Val av ledamot i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Mikael Loberg (SD) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen för återstående mandattid t.o.m. 
31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny ledamot i 
kommunstyrelsen efter Björn Fälth (SD) föreslår Mikael Loberg (SD). 

Beslutet skickas till 
Mikael Loberg 
Valberedningen 
Elected 
Löner 
Kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2020/13 
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§ 17 

Val av ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Susanne Sundberg (SD) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen för återstående mandattid 
t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Mikael Loberg (SD) föreslår Susanne Sundberg (SD). 

Beslutet skickas till 
Susanne Sundberg 
Valberedningen 
Elected 
Löner 
Kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2020/13 
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§ 18 

Val av ersättare i tekniska nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Robert Bertilsson (SD) utses till ny ersättare i tekniska nämnden för återstående mandattid 
t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny ersättare i 
tekniska nämnden efter Björn Fälth (SD) föreslår Robert Bertilsson (SD). 

Beslutet skickas till 
Robert Bertilsson 
Valberedningen 
Elected 
Löner 
Tekniska nämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2020/13 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

§ 19 Ärendenr KLF 2020/13 

Val av ersättare i valberedningen 

Kommunfullmäktige beslut 
Joakim Ottosson (SD) utses till ny ersättare i valberedningen t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny ersättare i 
valberedningen efter Björn Fälth (SD) föreslår Joakim Ottosson (SD). 

Beslutet skickas till 
Joakim Ottosson 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 20 

Val av ledamot i parlamentariska kommittén 

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

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny ledamot i 
parlamentariska kommittén efter Björn Fälth (SD) föreslår Mikael Loberg (SD). 

Beslutet skickas till 
Mikael Loberg 
Valberedningen 
Parlamentariska kommittén 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2020/13 

22



 

 

 

§ 21 

Val av ersättare i parlamentariska kommittén 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ingrid Holm (SD) utses till ny ersättare i parlamentariska kommittén för återstående 
mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny ersättare i 
parlamentariska kommittén efter Mikael Loberg (SD) föreslår Ingrid Holm (SD). 

Beslutet skickas till 
Ingrid Holm 
Parlamentariska kommittén 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2020/13 
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§ 22 

Val av ledamot i budgetberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Mikael Loberg (S) utses till ny ledamot i budgetberedningen för återstående mandattid t.o.m. 
31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny ledamot i 
budgetberedningen efter Björn Fälth (SD) föreslår Mikael Loberg (SD). 

Beslutet skickas till 
Mikael Loberg 
Budgetberedningen 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2020/13 
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§ 23 

Val av ledamot i Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 
län 

Kommunfullmäktiges beslut 
Jonna Andreasen (SD) utses till ny ledamot i direktionen för Mediacenter Jönköpings län för 
återstående mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
direktionen för Mediacenter Jönköpings län efter Björn Fälth (SD) föreslår Jonna Andreasen 
(SD). 

Beslutet skickas till 
Jonna Andreasen 
Mediacenter i Jönköpings län 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2020/13 
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§ 24 

Val av ledamot i kommundelsrådet Ökna-Karlstorp 

Kommunfullmäktiges beslut 

mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
kommundelsrådet Ökna-Karlstorp efter Björn Fälth (SD) föreslår Joakim Ottosson (SD). 

Beslutet skickas till 
Joakim Ottosson 
Kommundelsrådet Ökna-Karlstorp 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2020/13 

Joakim Ottosson (SD) utses till ny ledamot i kommundelsrådet Ökna-Karlstorp för återstående 
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§ 25 

Val av styrelseledamot i Witalabostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lars Råsberg (KD) utses till ny styrelseledamot i Witalabostäder AB t.o.m. 2023 års 
bolagsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
styrelsen för Witalabostäder AB efter Tommy Risarp (KD) föreslår Lars Råsberg (KD). 

Beslutet skickas till 
Lars Råsberg 
Witalabostäder AB 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2019/108 
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§ 26 

Val av styrelseledamot i AB Vetlanda Industrilokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lars Råsberg (KD) utses till ny styrelseledamot i AB Vetlanda Industrilokaler t.o.m. 2023 års 
bolagsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
styrelsen för AB Vetlanda Industrilokaler efter Tommy Risarp (KD) föreslår Lars Råsberg (KD). 

Beslutet skickas till 
Lars Råsberg 
AB Vetlanda Industrilokaler 
Valberedningen 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Ärendenr KLF 2019/107 
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