
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 20.34 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Douglas Thor (M), Ingrid Holm (SD), 
Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), Lola Frödeberg (VF), 
Mikael Hahn (S), Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), Martina Jansson (S), 
Andreas Elamsson (C), Hans Svensson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), 
Viveka Jarflod (V), Lennart Lööw (S), Anders Bengtsson (M), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Roger Eriksson (VF), Aneth Amundsson (S), 
Arne Larsson (SD), Carina G Hördegård (C) och Madelen Kohut (S). 

På grund av jäv deltar inte Aneth Amundsson (S), Carina Bardh (M), 
Andreas Elamsson (C), Lola Frödeberg (VF), Martina Jansson (S), 
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Mikael Loberg (SD), Lennart Lööw (S), 
Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD), Douglas Thor (M) och 
Henrik Tvarnö (S) i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan för 
kommunstyrelsen (§ 35). 

På grund av jäv deltar inte Andreas Elamsson (C), Mikael Hahn (S), 
Viveka Jarflod (V), Madelene Kohut (S) och Douglas Thor (M) i handläggningen 
av ansvarsfrihetsfrågan för barn- och utbildningsnämnden (§ 36). 

På grund av jäv deltar inte Arne Larsson (SD) och Robin Wallén Nilsson (M) i 
handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan för kultur-och fritidsnämnden (§ 37). 

På grund av jäv deltar inte Roger Eriksson (VF) och Mikael Loberg (SD) i 
handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan för miljö- och byggnämnden (§ 38). 

På grund av jäv deltar inte Hans Svensson (KD) i handläggningen av 
ansvarsfrihetsfrågan för tekniska nämnden (§ 40). 

På grund av jäv deltar inte Anders Bengtsson (M), Lola Frödeberg (VF), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Arne Larsson (SD) och Lennart Lööw (S) i 
handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan för vård- och omsorgsnämnden 
(§ 42). 

Tjänstgörande ersättare Niklas Hugosson (VF) för Maria Forsberg Brihall (VF) 
Siv Fransson (L) för Ejlon Johansson (L) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Anneli Thylén-Westberg, 
Marianne Steene, Anders Bernberg, Emma Eriksson (S) och Maria Isacsson. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Dan Ljungström (C) och Monica Samuelsson (KD) 

Kommunkansliet kl. 16.00, 29 april 2020 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 27-50 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Dan Ljungström Monica Samuelsson 

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

Anslaget: 2020-04-29 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning) 2020-05-20 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Föredragningslista 
§ 27 Information om kommunens verksamhet i Coronaläget 2020/122 

§ 28 Meddelanden 

§ 29 Motion om att föreningar, kyrkor, studieförbund, 2020/62 
politiker och samhället i stort, samverkar i 
hälsofrämjande åtgärder för en åldrande befolkning 

§ 30 Motion om att relevant budgetram tilldelas nämnderna 2020/66 

§ 31 Deltagande i sammanträden på distans 2020/115 

§ 32 Svar på motion med förslag på åtgärder med anledning 2019/230 
av kommunens ekonomiska situation 

§ 33 Bokslut 2019, Vetlanda kommun och kommunkoncern 2020/44 

§ 34 Yttrande från revisionen angående årsredovisningen 2020/44 

§ 35 Beviljande av ansvarsfrihet - kommunstyrelsen 2020/44 

§ 36 Beviljande av ansvarsfrihet - barn- och 2020/44 
utbildningsnämnden 

§ 37 Beviljande av ansvarsfrihet - kultur- och fritidsnämnden 2020/44 

§ 38 Beviljande av ansvarsfrihet - miljö- och byggnämnden 2020/44 

§ 39 Beviljande av ansvarsfrihet - socialnämnden 2020/44 

§ 40 Beviljande av ansvarsfrihet - tekniska nämnden 2020/44 

§ 41 Beviljande av ansvarsfrihet - valnämnden 2020/44 

§ 42 Beviljande av ansvarsfrihet - vård- och omsorgsnämnden 2020/44 

§ 43 Beviljande av ansvarsfrihet - Höglandets 2020/44 
överförmyndarnämnd 

§ 44 Ombudget och förskott mellan 2019 och 2020 2020/38 

§ 45 Reviderad Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 2020/65 

§ 46 Redovisning av ej avslutade motioner april 2020 2020/137 

§ 47 Rapport från socialnämnden om ej verkställda beslut, 2020/81 
kvartal 3 och 4, 2019 

§ 48 Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej 2020/126 
verkställda beslut, kvartal 1, 2020 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

§ 49 Val av ersättare i Socialnämnden 2020/59 

§ 50 Val av ledamot i Björkö kommundelsråd 2018/349 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 
  

   
  

 
 

  

§ 27 

Information om kommunens verksamhet i Coronaläget 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Magnus Färjhage informerar om hur arbetet i kommunens verksamheter 
fungerar under rådande Coronaläge och uppger bland annat följande: 

Kommunens olika verksamheter fungerar bra under rådande omständigheter, mycket tack 
vare personalens insatser. Han ger en stor eloge till alla anställda och speciellt till personalen 
inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

Det finns en särskild grupp i kommunen, Inriktnings- och samordningsfunktionsgrupp (ISF), 
som träffas regelbundet för att ta upp frågor relaterade till Corona. Kommunen deltar också i 
regional samverkan, där räddningschef Jonas Petri representerar Vetlanda kommun. 

även om det inte är gott om det. 

Just nu pågår förberedelser i kommunen för att kunna klara en eventuell ökad smittspridning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/122 

En fråga som diskuteras ofta är tillgången på skyddsmaterial. Kommunen har det som behövs, 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

§ 28 

Meddelanden 
Protokoll kommunrevisionen 2020-03-10 
KLF 2020/139 

Rapport och rekommendation från granskningen av överförmyndarnämnden 2019 
Kommunrevisionen 
KLF 2020/87 

Protokollsutdrag § 4/20 med tillhörande Handlingsprogram för skydd och säkerhet 
2020-2023 
Höglandets räddningstjänstförbund 
KLF 2019/348 

Protokoll från Länsstyrelsen i Östergötland 2020-03-24 gällande inspektion av Höglandets 
överförmyndarnämnd samt verksamhetsredogörelse för Höglandets överförmyndarnämnd 
KLF 2020/111 

Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2019 
KLF 2020/143 

Årsredovisning 2019 för Njudung Energi Vetlanda AB 
KLF 2020/144 

Årsredovisning 2019 för Witalabostäder AB 
KLF 2020/145 

Årsredovisning 2019 för AB Vetlanda Industrilokaler 
KLF 2020/146 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 
KPMG 
KLF 2020/44 

Lekmannarevisorernas granskning av bolagen 2019 
KLF 2020/44 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 29 

Motion om att föreningar, kyrkor, studieförbund, politiker och 
samhället i stort, samverkar i hälsofrämjande åtgärder för en 
åldrande befolkning” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning 

Ärendebeskrivning 
Den 17 februari 2020 lämnade Rune Solid (L) in en motion om att föreningar, kyrkor, 
studieförbund, politiker och samhället i stort, samverkar i hälsofrämjande åtgärder för en 
åldrande befolkning och med förslaget att kommunfullmäktiges politiker, tillsammans med 
projektledare, bygdens tidningar och övriga som nämns här ovan, visar på möjligheter till 
gemensamma promenader runt om i hela kommunen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/62 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

§ 30 Ärendenr KLF 2020/66 

Motion om att relevant budgetram tilldelas nämnderna 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Den 22 februari 2020 lämnade Rune Solid (L) in en motion om relevant budgetram till 
nämnderna och med förslaget att budgetberedningen i sitt arbete inför 2021 jobbar för en 
relevant budget för vård- och omsorgsnämnden. 

Motionären skriver bland annat att sedan 2014 har vård- och omsorgsnämnden brottats med 
en otillräcklig budgetram. Därav röda siffror varje år. Det skapar en stämning av otillräcklighet 
hos personal och chefer. Kostnaden för omsorgen av våra äldre kommer att stiga kraftigt. 
Inom några år är vi dubbelt så många 85-åringar. Vår kommun är i likhet med de flesta i landet 
beroende av de väldfärdsmiljoner som är utlovade. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 31 

Deltagande i sammanträden på distans 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vid sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder, samt kommunstyrelsen i 
Vetlanda kommun får deltagande ske på distans om särskilda skäl föreligger. 

Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor, i enlighet 
med bestämmelser i kommunallagen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Ärendebeskrivning 
Det rådande läget i samhället med Coronavirusets spridning har aktualiserat frågan om 
möjligheten att delta i politiska sammanträden på distans i Vetlanda kommun. 

Av 5 kap. 16 § Kommunallag (2017:725) framgår att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Föreskrifter om detta ska finnas i fullmäktiges 
arbetsordning. 

Av 6 kap. 24 § samma lag framgår sen att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande vid nämndens sammanträde. Föreskrifter om detta ska finnas i nämndens 
reglemente. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att vid sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga 
nämnder i Vetlanda kommun får deltagande ske på distans, om särskilda skäl föreligger. 

Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor, i enlighet 
med bestämmelser i kommunallagen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/115 
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§ 31 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med det tillägg att beslutet även ska 
gälla kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelse 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/115 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

§ 32 Ärendenr KLF 2019/230 

Svar på motion med förslag på åtgärder med anledning av 
kommunens ekonomiska situation 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda Framåtandas motion daterad 2019-06-19 om anställningsstopp för administrativa 
tjänster och sänkningar av arvoden till politiker avslås. 

Ärendebeskrivning 
Den 19 juni 2019 lämnade Jan Johansson, Lola Frödeberg , Lars Brihall, Maria Brihall, 
Tommy Glans, Malin Brihall och Cathrine Löfstedt, samtliga från Vetlanda Framåtanda, in en 
motion om åtgärder med anledning av kommunens bekymmersamma ekonomiska situation. 
Motionärerna föreslår att följande åtgärder vidtas: 

1. Ett omedelbart anställningsstopp införs för administrativa tjänster. 
2. En sänkning av de politiska arvodena med 5 % sker under år 2020 för samtliga 

kommunalråd inklusive särskild arvoderad gruppledare. 
3. Utskotten i samtliga nämnder ska bestå av presidierna. Detta innebär en minskning med 

en politiker i utskotten för tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden. Minskningen föreslås ske från och med den 1 januari 2020. 

Motionen remitterades till HR-kontoret och parlamentarisk kommittén för yttrande. 
Yttranden föreligger i bilaga. 

Frågan om hur många anställningar kommunen och dess verksamheter ska ha regleras genom 
vilka mål och vilken budget som verksamheten har. Det är upp till varje chef utefter detta 
anställa det antal medarbetare som krävs för att klara målen och inom den tilldelade 
budgeten. När det sedan är dags för anställning så regleras det genom kommunens 
anställningsprocess och gällande lagar och avtal. 

I den inledande delen av denna process påpekas vikten av att den anställande chefen först ska 
pröva om tjänsten i sin helhet ska tillsättas, eller kan sparas in, alternativt att verksamheten 
omorganiseras så att delar av tjänsten inte behöver tillsättas. Om behovet att anställa 
kvarstår, så är det viktigt, att den tjänst som ska tillsättas gör det med den kompetens som 
motsvarar behovet för att klara det uppdrag som är beslutat. Det gör genom att en 
kompetensanalys tas fram. Samma process tillämpas för alla kommunens verksamheter. 

Parlamentariska kommittén har behandlat punkterna 2 och 3 vid sitt möte 2019-11-11. Vid 
detta möte beslutades att säga nej till aktuell motion. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

§ 32 Ärendenr KLF 2019/230 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08. 

Parlamentariska kommittén 2019-11-11, § 5. 

Kommunstyrelsens förslag 
Vetlanda Framåtandas motion daterad 2019-06-19 om anställningsstopp för administrativa 
tjänster och sänkningar av arvoden till politiker avslås. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) yrkar på bifall till motionen. 

Anders Bengtsson (M) och Dan Ljungström (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Vetlanda framåtanda 
Parlamentariska kommittén 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

12



 

 

 

 

  
 

 

 

  
  

  

 

§ 33 

Bokslut 2019, Vetlanda kommun och kommunkoncern 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2019 för Vetlanda kommun inklusive koncernen godkänns. Årets resultat för 
Vetlanda kommun innebär en ökning av det egna kapitalet med 29 242 284,79 kr. Kommunen 
har därmed klarat balanskravet för 2019 och dessutom återställt merparten av det negativa 
balanskravsresultatet från föregående år. Det som återstår att reglera sker i första hand 

resultatutjämningsreserv utnyttjas i samband med bokslutet för år 2020. 

I samband med bokslutet ges ett ökat medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund 
för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för år 2019. Totalt uppgår det ökade 
bidraget till 1 922 000,00 kr. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens årsresultat uppgår till 29,2 mnkr vilket är 2,2mnkr lägre än det budgeterade 
resultatet för 2019 vilket var 31,4 mnkr. Nämndernas verksamhet visar en negativ avvikelse 
mot det budgeterade resultatet med -28,6 mnkr. Detta uppvägs till stor del av ett positivt 
utfall inom finansförvaltningen med ett överskott mot budget som uppgår till 26,4 mnkr. 

En hög investeringsvolym 2019 summeras till 175,8 mnkr vilket kan ställas mot den 
budgeterade volymen på 204,8 mnkr. Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar 
uppgår till 47,8 mnkr 

Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till 69,0 mnkr. Stadshuskoncernen redovisar ett 
resultat som uppgår till 39,4 mnkr, varav största delen kommer från Njudung Energi AB vars 
resultat uppgår till 37,1 mnkr. 

En sammanlagd bedömning av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges verksamhetsmål är 
att mål 1 (Attraktiv kommun) och mål 5 (Organisation och resurshushållning) bedöms som 
uppfyllda, mål 2 &3 (Välfärd) bedöms som delvis uppfyllda medan mål 4 (Näringsliv, 
samhällsbyggnad och miljö) bedöms som ej uppfyllt. 

Av de finansiella målen uppfylls de två resultatorienterade målen (resultatnivå och 
verksamhetens nettokostnad) delvis medan målen om självfinansiering och minskning av 
låneskulden ej är uppfyllda. 

miljömålsarbete, laddinfrastruktur för elbilar och avfallshantering. Det produceras också 
mycket förnyelsebar el genom vindkraften. Kommunen behöver däremot arbeta mer med 
hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation. De stora utmaningarna finns bland annat  
inom områdena transporter, kylbehov i fastigheter och energieffektivisering. Avslutningsvis 
kan man konstatera att det finns stora positiva drivkrafter inom kommunens miljöarbete där 
man särskilt kan nämna upphandlingsarbetet och samarbetskulturen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/44 

genom ett positivt resultat under år 2020, i andra hand sker återställandet genom att befintlig 

Miljöbokslutet redovisas och man kan se att Vetlanda kommun ligger i framkant när det gäller 
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§ 33 

Personalbokslutet redovisas och därvid framgår bland annat följande: 
Antal månadsavlönade årsarbetare minskade med 2,8 procent till totalt 2 499 årsarbetare. 
Övertiden minskade med hela 29 procent år 2019, vilket fortsätter trenden med minskande 
övertid. Denna minskning fick till följd att övertidskostnaden år 2019 är mer än två miljoner 

sjunkande sjukfrånvaro de tre senaste åren. Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) har minskat 
något, men däremot har långtidssjukfrånvaron ökat med två procentenheter. Vid både kort- 
och långtidssjukfrånvaro har kvinnor högre sjukfrånvaro änmän. Antalet långtidsfriska 
medarbetare (det vill säga medarbetare med ingen registrerad sjukfrånvaro eller endast ett 
tillfälle med max fem sjukdagar) ökar. Av kvinnorna är det 54 procent som är långtidsfriska 
och för männen 70 procent. 

Kommunrevisionen föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisningen för 2019 godkänns. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
Personalbokslut 2019 
Miljöbokslut 2019 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 

Årsredovisning 2019 för Vetlanda kommun inklusive koncernen godkänns. Årets resultat för 
Vetlanda kommun innebär en ökning av det egna kapitalet med 29 242 284,79 kr. Kommunen 
har därmed klarat balanskravet för 2019 och dessutom återställt merparten av det negativa 
balanskravsresultatet från föregående år. Det som återstår att reglera sker i första hand 

resultatutjämningsreserv utnyttjas i samband med bokslutet för år 2020. 

I samband med bokslutet ges ett ökat medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund 
för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för år 2019. Totalt uppgår det ökade 
bidraget till 1 922 000,00 kr. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), 
Mikael Loberg (SD) och Siv Fransson (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22

       Ärendenr KLF 2020/4 

lägre än föregående år. Den totala sjukfrånvaron är 6,4 procent, vilket förstärker trenden med 

genom ett positivt resultat under år 2020, i andra hand sker återställandet genom att befintlig 
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§ 34 

Yttrande från revisionen angående årsredovisningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsberättelsen för år 2019 noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionsberättelsen för 2019 med följande bilagor föreligger: 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2019 
 De sakkunnigas rapporter 
 Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna 

Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och 
genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Bedömningen är att styrelse och nämnder i Vetlanda kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Bedömningen är att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

Bedömningen är att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål 
som fullmäktige uppställt då inga av de fyra målen uppnås. Verksamhetsmålen uppnås delvis. 

Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga 

Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 

Kommunrevisionen åberopar bifogad redogörelse och rapporter. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/44 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 

Bedömningen är att räkenskaperna är rättvisande och i allt väsentligt upprättad i enlighet med 

nämnder (inklusive den gemensamma nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
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§ 34 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
KPMG 
Styrelse och nämnder 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/44’ 
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§ 35 

Beviljande av ansvarsfrihet - kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Aneth Amundsson (S), Carina Bardh (M), Andreas Elamsson (C), 
Lola Frödeberg (VF), Martina Jansson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), 
Mikael Loberg (SD), Lennart Lööw (S), Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD), 
Douglas Thor (M) och Henrik Tvarnö (S) i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2019 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/44 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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§ 36 

Beviljande av ansvarsfrihet - barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Barn- och utbildningsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Andreas Elamsson (C), Mikael Hahn (S), Viveka Jarflod (V), 
Madelene Kohut (S) och Douglas Thor (M) i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2019 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Barn- och utbildningsnämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/44 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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§ 37 

Beviljande av ansvarsfrihet - kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kultur- och fritidsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Arne Larsson (SD) och Robin Wallén Nilsson (M) i handläggningen 
av ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2019 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Kultur- och fritidsnämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/44 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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§ 38 

Beviljande av ansvarsfrihet - miljö- och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Miljö- och byggnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Roger Eriksson (VF) och Mikael Loberg (SD) i handläggningen av 
ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2019 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/44 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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§ 39 

Beviljande av ansvarsfrihet - socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Socialnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2019 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Socialnämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/44 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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§ 40 

Beviljande av ansvarsfrihet - tekniska nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tekniska nämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Hans Svensson (KD) i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2019 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Tekniska nämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/44 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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§ 41 

Beviljande av ansvarsfrihet - valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Valnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2019 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Valnämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/44 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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§ 42 

Beviljande av ansvarsfrihet - vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vård- och omsorgsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Jäv 

Arne Larsson (SD) och Lennart Lööw (S) i handläggningen av ansvarsfrihetsfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2019 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Vård- och omsorgsnämnden 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/44 

På grund av jäv deltar inte Anders Bengtsson (M), Lola Frödeberg (VF), Jan-Erik Josefsson (KD), 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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§ 43 

Beviljande av ansvarsfrihet - Höglandets överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Höglandets överförmyndarnämnd samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 
kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 
anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 
revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
inte. I revisionsberättelse för år 2019 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Höglandets överförmyndarnämnd 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/44 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 
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§ 44 

Ombudget och förskott mellan 2019 och 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ombudget vad gäller drift om totalt 150 000 kr godkänns. Beloppet i sin helhet gäller för 
Daglig verksamhet och sysselsättning inom vård- och omsorgsförvaltningen som bedrivs i 
resultatenhetsform. Beloppet har fastställts enligt gällande riktlinjer. 

Ärendebeskrivning 
I anslutning till bokslut och påbörjande av nytt räkenskapsår ska frågan om ombudget eller 
ianspråktagande av förskott behandlas. 

Med ombudget menas i detta sammanhang att budget som erhållits men ej förbrukats under 

erhållen budget. Med förskott menas att man under ett räkenskapsår ianspråktar beslutad 
budget för ett kommande år. 

I Vetlanda kommun beslutas ombudget/förskott när det gäller investeringar av 
kommunstyrelsens arbetsutskott medan ombudget/förskott inom driftbudget ska beslutas av 
kommunfullmäktige. Ombudget/förskott inom driftbudget sker enbart undantagsvis och är i 
princip förbehållet en resultatenhet verksam inom vård- och omsorgsnämnden. Beslut som 
berör driftbudgeten kommer att påverka årets budgeterade resultat medan beslut som berör 
investeringsbudgeten får likviditetspåverkan. 

Beslutsunderlag 
Som underlag för beslut om ombudget lämnas underlag från varje nämnd som sedan 
sammanställs till två samlade förslag, ett för drift och ett för investering. 

Kommunstyrelsens förslag 
Ombudget vad gäller drift om totalt 150 000 kr godkänns. Beloppet i sin helhet gäller för 
Daglig verksamhet och sysselsättning inom vård- och omsorgsförvaltningen som bedrivs i 
resultatenhetsform. Beloppet har fastställts enligt gällande riktlinjer. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/38 

ett räkenskapsår under vissa förutsättningar kan överföras till nästkommande år utöver redan 
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§ 45 

Reviderad Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. 

Ärendebeskrivning 

såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, Kommunfullmäktiges mål och andra i 
sammanhanget relevanta dokument. Policyn skall visa på folkhälsoarbetets betydelse för en 
positiv samhällsutveckling i Vetlanda kommun. Den ska också tydliggöra  vikten av 
förvaltningsövergripande samverkan för att sträva mot de övergripande nationella målen. 
Dessa mål handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en jämlik hälsa i hela 
befolkningen och att sluta de potentiellt påverkbara klyftorna i hälsa inom en generation. 

Folkhälsopolicyn skall ange en tydlig riktning för kommunens folkhälsoarbete. Den ska  vara 
tillräckligt specifik för att alla berörda skall känna till inriktningen för arbetet och våra 
prioriterade områden. Samtidigt ska policyn vara tillräckligt generell för att utrymme ges för 
till exempel samverkan inom angränsande områden där synergier inom folkhälsoområdet kan 
förväntas. Policyn ska ge möjlighet att föreslå nytänkande och kreativa arbetssätt för att nå 
resultat inom fokusområdena och att göra justeringar inom fokusområdena om de lokala 
omständigheterna förändras. 

Folkhälsoarbetet innebär planerade och systematiska hälsofrämjande och förebyggande 
insatser som ofta kräver samordning av olika verksamheter, gemensam finansiering, och som 
görs utöver verksamheternas kärnuppdrag. Folkhälsoarbetet utgår ifrån ett hälsofrämjande 
och behovsanpassat perspektiv, stödjer sig på  evidens och beprövad kunskap, samt beaktar 
hälsoekonomiska aspekter vid prioritering, planering och genomförande. Kommunen tar 
ansvar för folkhälsan genom att integrera folkhälsoarbetet i politiska beslut och i ordinarie 
styrning och ledning i den egna organisationen. Folkhälsoarbetet ger goda 
samverkansmöjligheter, vilka förutsätter att involverade aktörer tillsammans tar sitt ansvar. 

Revideringen av den befintliga policyn innebär en uppdatering av vissa källhänvisningar, 
knyter an till Agenda 2030, förtydligar våra sedan tidigare beslutade fokusområden och 
förtydligar det gemensamma ansvaret för folkhälsoarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12. 

Reviderad folkhälsopolicy 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/65 

Reviderad Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun antas som styrdokument för folkhälsoarbetet 

Vetlanda kommuns folkhälsopolicy ska på ett tydligt sätt knyta an till kommunens arbete med 
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§ 45 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta anta reviderad Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 
som styrdokument för folkhälsoarbetet för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. 

Beslutet skickas till 
Höglandets räddningstjänstförbund 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/65 
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§ 46 

Redovisning av ej avslutade motioner april 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas motioner vilkas beredning ännu 
ej slutförts, bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/137 
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§ 47 

Rapport från socialnämnden om ej verkställda beslut, 
kvartal 3 och 4, 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen ska nämnden rapportera ej verkställda beslut till kommunfullmäktige. 

Socialnämnden har inga sådana beslut att rapportera för perioden 2019-07-01--2019-12-31. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 78/20 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/81 
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§ 48 

Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda 
beslut, kvartal 1 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras till protokollet. 

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

För kvartal 1, 2020, finns det beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda. 

 Fyra beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. 

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

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

 Ett beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS där lämplig avlösare inte kunnat 
rekryteras. 

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

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

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

 Fem beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Samtliga fått erbjudande men 
tackat nej. 

 Två beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§ 

 Två beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. En fått erbjudande, 
men tackat nej. 

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

 Två beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. 

 Fyra beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/126 
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§ 48 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 39/20 

Tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2020/126 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

§ 49 Ärendenr KLF 2020/59 

Val av ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Niklas Hugosson (VF) utses till ny ersättare i socialnämnden för återstående mandattid t.o.m. 
31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Jan-Erik Josefsson (KD) uppger att valberedningen till ny ersättare i socialnämnden efter 
Cathrine Löfstedt (VF) föreslår Niklas Hugosson (VF). 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Niklas Hugosson 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 50 

Val av ledamot i Björkö kommundelsråd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Eva Bondesson (KD) utses till ny ledamot i Björkö kommundelsråd för återstående mandattid 
t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Jan-Erik Josefsson (KD) uppger att valberedningen till ny ledamot i Björkö kommundelsråd 
efter Tommy Risarp (KD) föreslår Eva Bondesson (KD). 

Beslutet skickas till 
Björkö kommundelsråd 
Eva Bondesson 
Elected 
Löner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Ärendenr KLF 2018/349 
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