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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 20.02 

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), 
Lars Brihall (VF), Hans Svensson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), 
Viveka Jarflod (V), Maria Forsberg Brihall (VF), Lennart Lööw (S), 
Anders Bengtsson (M), Jan-Erik Josefsson (KD), Aneth Amundsson (S), 
Arne Larsson (SD), Carina G Hördegård (C) och Madelen Kohut (S). 

Tjänstgörande ersättare Rune Solid (L) för Ejlon Johansson (L) 
Christina Moths (C) för Andreas Elamsson (C) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Britt-Marie Vidhall, Anneli Thylén (VF), Hugo Svensson (S) 
och Maria Isacsson. 

Utses att justera Douglas Thor (M) och Hans Svensson (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-05-27 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 51-60 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Douglas Thor Hans Svensson 

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

Anslaget: 2020-05-27 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-06-17 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 
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§ 51 

Meddelanden 
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens underhåll och samordning av gator och 
VA-ledningar/anläggningar” 
KLF 2020/161 

Revisionsredogörelse 2019 för stiftelser och fonder i Vetlanda kommun 
KLF 2020/162 
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§ 52 

Information från revisionen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionens ordförande Anneli Thylén redovisar delar av revisionens granskningsrapport 
”Granskning av kommunens underhåll och samordning av gator och 
VA-ledningar/anläggningar” och uppger bland annat följande: 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om tekniska nämnden och Njudung Energi AB 
har en tillfredsställande intern kontroll och samordning avseenden underhåll av gator och 
VA-ledningar/anläggningar. Likaså har ingått i granskningen att bedöma om kommunen 
(tekniska nämnden) och Njudung Energi AB har ett tillräckligt underhåll eller om det innebär 
risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

Utifrån genomförd granskning bedöms att det finns stora risker i underhållsnivåer för både 
gator och VA sett till historiska ambitioner. Ambitionshöjningar inom både gata och VA 
senaste året kan under förutsättning att det finns en uthållighet i ambitionerna påverka 
omläggningstakter mycket positivt. 

Revisionen vill särskilt framhålla följande rekommendationer: 

Historiskt och fram till nu har kommunen haft en omläggningstakt av ny beläggning som 

för skattekollektivet. Budget för beläggningsunderhåll bör stegvis anpassas till en 
omläggningstakt som motsvarar 4-5 % (20-25 år) per år av befintlig gatuyta. Tekniska 
nämnden bör formalisera ambitioner inom gatuunderhållet genom att besluta om mål för 
beläggningsunderhållet. 

Historiskt och fram till nyligen har Njudung Energi AB haft en förnyelsetakt på ledningsnätet 

att ambitionerna höjts väsentligt senaste åren vilket är mycket positivt. Bolaget har likaså 
fastställt ambitiösa mål för förnyelsetakten vilket är positivt. Revisionen hoppas och tror att 
bolagets ambitioner är uthålliga och att den långsiktiga planeringen för förnyelse av 
ledningsnätet inriktas på en nivå kring 100 år. Målsättningar bör fastställas för konkreta 
åtgärder att minska inläckage på spillvattenledningsnätet. 

Tekniska nämnden och bolaget bör formalisera och besluta om grunder för 
kostnadsfördelningsprinciper i gemensamma projekt. Likaså bör avgiftsuttag av respektive 
kollektiv analyseras och bedömas. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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motsvarar cirka 100 år. Detta är långt ifrån hållbart och riskerar väsentliga kostnadsfördyringar 

som uppgår till cirka 200-300 år. Detta är långt ifrån hållbart. Revisionen ser ett trendbrott och 
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§ 53 

Information från Höglandets samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Britt-Marie Vidhall från Höglandets samordningsförbund informerar om förbundets 
verksamhet. 

Höglandets samordningsförbund bildades år 2011 och är ett samarbete mellan Aneby, Eksjö, 
Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås kommuner, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Region Jönköpings län. Samordningsförbundet är en fristående juridisk person och är 
bildat utifrån lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). 
Förbundet arbetar med finansiell samordning inom rehabilitering och dess uppgift är i första 
hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att 

rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. 

Det finns totalt 80 förbund i Sverige och i Jönköpings län finns 3 förbund; Höglandets 
samordningsförbund, Finnvedens samordningsförbund och Samordningsförbundet Södra 

Det finns även en beredningsgrupp bestående av verksamhetsansvariga tjänstemän som 
arbetar med rehabiliteringsfrågor i förbundets område. 

Sedan starten har budgeten i förbundet fördelats i olika projekt. Förbundets parter har sedan 
önskat ersätta projektformen med en mer långsiktig finansiering av välfungerande 

på 50 % i varje kommunområde. Uppdraget för koordinatorn är att bygga upp och utveckla 
gemensamma samverkansstrukturer. 

Av övriga aktiviteter som förbundet arbetar med kan särskilt nämnas: 

 Supported Employment vars huvudmål är att stödja personer som har svårigheter att 

funktionshinder, psykisk ohälsa eller missbruksproblem. 

 IT-spåret som är en specialanpassad yrkesutbildning inom IT-området för unga tjejer och 
killar med Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder). 

 Psykriatriveckan som arrangeras under vecka 46. 

 Inspirations och utbildningsdag 1 oktober på Oldsbergs Arena för alla parter i förbundet. 
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försörja sig själva. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade 

Vätterbygden. Höglandets samordningsförbund leds av en styrelse som består av 9 ledamöter. 

verksamheter. Detta genomförs nu i en modell som kallas Långsiktigt integrerad verksamhet – 
LIV. Den första verksamheten inom LIV är att förbundet finansierar en samverkanskoordinator 

etablera sig och upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden på grund av 
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§ 54 

Tilläggsbudget 2020, vård- och omsorgsnämnden samt 
socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Mot bakgrund av rådande pandemiläge tilldela vård- och omsorgsnämnden en tilläggsbudget 
om 15 mnkr samt att med samma motivering tilldela socialnämnden en tilläggsbudget om 
10 mnkr. 

I väntan på slutligt riksdagsbeslut om att Sveriges kommuner och regioner tillskjuts 
20 miljarder extra under 2020 finansieras tilläggsbudgeten över resultatet. När detta beslut 
tagits finansieras åtgärden med det överskott som uppstår inom generella statsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden är de två nämnder inom Vetlanda kommun 
som för närvarande har de största ekonomiska utmaningarna i form av negativa 
budgetavvikelser i upprättade prognoser. Båda nämnderna har att arbeta med denna fråga 
under det löpande året. Inom de verksamheter som bedrivs av Vetlanda kommun bedöms 
socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden vara de som påverkas mest av den rådande 
Corona-pandemin varför arbetet med de negativa prognosavvikelserna till del har fått läggas 
åt sidan. För att bättre klara de ekonomiska konsekvenserna av pandemin tillskjuts de båda 
nämnderna ett budgettillskott om 10 respektive 15 miljoner kronor. 

Merkostnader för nämnderna kommer dessutom att uppstå bland annat i form av ökade 
vikariekostnader, högre kostnader för materialinköp och ett ökat behov av försörjningsstöd. 

Från regeringen har det aviserats om ett kraftigt ökat stöd till Sveriges kommuner och 
regioner för att möta situationen och ett förslag finns nu framme där Vetlanda kommun 
tilldelas ytterligare 27,9 mnkr utöver de 13,9 mnkr som tidigare aviserats och till del beslutats 
om av Riksdagen. I väntan på slutligt beslut finansieras tilläggsbudgeten över resultatet, vilket 
innebär att budgeterat resultat tillfälligt sänks med motsvarande belopp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av rådande pandemiläge tilldela vård- och 
omsorgsnämnden en tilläggsbudget om 15 mnkr samt att med samma motivering tilldela 
socialnämnden en tilläggsbudget om 10 mnkr. 
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§ 54 

I väntan på slutligt riksdagsbeslut om att Sveriges kommuner och regioner tillskjuts 
20 miljarder extra under 2020 finansieras tilläggsbudgeten över resultatet. När detta beslut 
tagits finansieras åtgärden med det överskott som uppstår inom generella statsbidrag. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Rune Solid (L), Monica Samuelsson (KD), 
Mikael Loberg (SD) och Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 55 

Fastighetsbyte del av Vetlanda Östanå 3:1 mot Vetlanda 
Snickaren 7 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun byter del av fastigheten Vetlanda Östanå 3:1 mot Vetlanda Snickaren 7 
enligt bifogat avtal. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen äger en detaljplanelagd oberedd markyta på del av fastigheten Vetlanda Östanå 

vid Spikvägen i Vetlanda. Snickaren 7 består av en färdigberedd markyta för byggnation med 
nätstaket och grind samt elanslutning och belysning. 

I överenskommelse mellan kommunen och bolaget så byter kommunen och bolaget mark 
med varandra av samma areal. Kommunen iordningställer den oberedda marken till samma 
standard som Snickaren 7 samt står för fastighetsbildningskostnad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-27 
Avtal 2020-01-28 

Kommunstyrelsens förslag 
Vetlanda kommun byter del av fastigheten Vetlanda Östanå 3:1 mot Vetlanda Snickaren 7 
enligt bifogat avtal. 

Beslutet skickas till 
PG Frödebergs Åkeri AB 
Tekniska kontoret 
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3:1 vid Snickarvägen i Vetlanda. PG Frödebergs Åkeri AB äger fastigheten Vetlanda Snickaren 7 
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§ 56 

Försäljning av aktier i Smålands Turism AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun säljer sitt aktieinnehav i Smålands turism AB till Region Jönköpings län. 
Aktierna säljs till sitt nominella värde. Ett samverkansavtal upprättas mellan regionens 
kommuner och Smålands Turism AB. Detta beslut gäller under förutsättning att likartat beslut 
fattas, i god tid före bolagsstämman 2020-06-03, i samtliga kommuner i Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning 
I juni 2019 initierade ägarna till Smålands Turism AB en arbetsgrupp som fick i uppdrag att 

dag äger regionen 50 procent av aktierna i bolaget, medan kommunerna äger övriga 50 
procent. Under våren 2020 ska ett samarbetsavtal mellan regionens kommuner och bolaget 
arbetas fram. Avtalet ska reglera formerna för framtida samverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-20. 

Kommunstyrelsens förslag 
Vetlanda kommun säljer sitt aktieinnehav i Smålands turism AB till Region Jönköpings län. 
Aktierna säljs till sitt nominella värde. Ett samverkansavtal upprättas mellan regionens 
kommuner och Smålands Turism AB. Detta beslut gäller under förutsättning att likartat beslut 
fattas, i god tid före bolagsstämman 2020-06-03, i samtliga kommuner i Jönköpings län. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköping 
Samtliga kommuner i Jönköpings län 
Smålands Turism AB 
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utreda förutsättningarna för en försäljning av kommunernas aktier till Region Jönköpings län. I 
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§ 57 

Information från barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mikael Hahn informerar om nämndens 
verksamhet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen är en stor organisation som erbjuder utbildning från 
förskola upp till högskoleutbildningar. Förvaltningen är indelad i fem olika verksamheter som 
leds av varsin verksamhetschef. De fem verksamheterna är förskola, grundskola, 
gymnasieskola, vuxenutbildning och resurscentrum för elevhälsa. 

Förskolan har totalt 1377 barn i sin verksamhet och 254 anställda. Av de anställda är 92 % 
förskollärare och 8% barnskötare. Det finns ett stort rekryteringsbehov i verksamheten. 
Grundskolan har 3233 elever och antalet anställda är 526. Av lärarna är 65,2 % behöriga i 
minst ett ämne. Musikskolan är organiserad under grundskolan och bedriver individuell 
undervisning i sång, musikproduktion och instrument för elever från årskurs 3 i grundskolan 
t.o.m. årskurs 3 på gymnasiet. Eleverna erbjuds 12 lektionstillfällen per termin och kurs. 

På Njudungsgymnasiet går det 1099 elever och det finns totalt 180 anställda varav 120 är 
lärare. 71 % av de 120 lärarna är behöriga. För tillfället sker den mesta undervisningen på 
distans på grund av pågående Covid-19 pandemi. På Vetlanda Lärcentrum finns all 
vuxenutbildning samlad under ett tak. Lärcentrum har för nuvarande 629 inskrivna elever och 
50 anställda. 

Under Resurscentrum finns bland annat elevhälsan, psykolog, skolkurator, skolläkare, 
skolsköterska, KomBack, skoldatatek och specialpedagoger samlat. 
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§ 58 

Val av styrelseledamot i Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Marcus Tingvall, Njudung Energi AB, utses till ny styrelseledamot i Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 
t.o.m. 2023 års bolagsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens vice ordförande Lars Brihall (VF) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
styrelsen för Sävsjö-Vetlanda Fiber AB efter Ola Rosander föreslår Marcus Tingwall. 

Beslutet skickas till 
Ola Rosander 
Marcus Tingvall 
Valberedningen 
Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 
Elected 
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§ 59 

Val av styrelseledamot i Smålands Bredband AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Marcus Tingvall, Njudung Energi AB, utses till ny styrelseledamot i Smålands Bredband AB 
t.o.m. 2023 års bolagsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens vice ordförande Lars Brihall (VF) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
styrelsen för Smålands Bredband AB efter Ola Rosander föreslår Marcus Tingvall. 

Beslutet skickas till 
Ola Rosander 
Marcus Tingvall 
Valberedningen 
Smålands Bredband AB 
Elected 
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§ 60 

Val av styrelseledamot i Norra Smålands Energi AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Marcus Tingvall, Njudung Energi AB, utses till ny styrelseledamot i Norra Smålands Energi AB 
t.o.m. 2023 års bolagsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens vice ordförande Lars Brihall (VF) uppger att valberedningen till ny ledamot i 
styrelsen för Norra Smålands Energi AB efter Ola Rosander föreslår Marcus Tingvall. 

Beslutet skickas till 
Ola Rosander 
Marcus Tingvall 
Valberedningen 
Norra Smålands Energi AB 
Elected 
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