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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 21.27 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) jäv § 72, Jan Johansson (VF) jäv § 72, Douglas Thor (M), 
Ingrid Holm (SD), Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD) jäv § 72, 
Mikael Hahn (S), Carina Bardh (M) jäv § 72-73, Mikael Loberg (SD), 
Martina Jansson (S), Lars Brihall (VF), Andreas Elamsson (C), 
Hans Svensson (KD), Viveka Jarflod (V), Lennart Lööw (S), 
Anders Bengtsson (M), Jan-Erik Josefsson (KD), Carina G Hördegård (C), 
Roger Eriksson (VF), Malin Brihall (VF), Carina Strömbäck (S) och 
Madelen Kohut (S). 

På grund av pågående Covid-19 pandemi har en överenskommelse gjorts 
mellan kommunfullmäktiges gruppledare i Vetlanda kommun om att antalet 
förtroendevalda som tjänstgör minskas till det minimum som krävs för att 
genomföra sammanträdet. Överenskommelsen är gjord för att minska risker 
och spridning av viruset. 

Tjänstgörande ersättare Henrik Freij (M) för Robin Wallén Nilsson (M) 
Rune Solid (L) för Ejlon Johansson (L) 
Jonna Andreasen (SD) för Arne Larsson (SD) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Ola Rosander, Anneli Thylén (VF) och 
Maria Isacsson. 

Utses att justera Martina Jansson (S) och Roger Eriksson (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-06-24 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 61-79 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Martina Jansson Roger Eriksson 

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

Anslaget: 2020-06-24 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-07-15 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Föredragningslista 
§ 61 Meddelanden 

§ 62 Avsägelse av uppdrag - Douglas Thor (M) 2020/191 

§ 63 Avsägelse av uppdrag - Caesar Friberg Jonsson (S) 2020/197 

§ 64 Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Eksjö tingsrätt 2019/132 

§ 65 Information från revisionen 2020/170 

§ 66 Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda 2018/100 

§ 67 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 2020/151 
avseende Ramkvilla 

§ 68 Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp 2020/151 
avseende Himlabackarna etapp 3 

§ 69 Bildande av kommunalförbund för avfallssamarbete 2019/429 

§ 70 Val av direktionsledamöter och ersättare till Kretslopp 2019/429 
Sydost 

§ 71 Investeringsplan 2021-2025 2020/168 

§ 72 Årsredovisning 2019 - Höglandsförbundet 2020/138 

§ 73 Årsredovisning 2019 - Höglandets samordningsförbund 2020/95 

§ 74 Årsredovisning 2019 - Höglandets 2020/91 
räddningstjänstförbund 

§ 75 Satsning på vuxenutbildningen - Budgetförstärkning 2020/164 
Vetlanda Lärcentrum 2020 

§ 76 Avveckling av mottagningsenheten Navet 2020/160 

§ 77 Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente 2020/186 

§ 78 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2020/149 

§ 79 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 2018/280 

Avslutning 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

§ 61 

Meddelanden 
Revisionsrapport "Granskning av kommunens insatser för att bli självförsörjande" 
KLF 2020/189 

Trygghetsbokslut 2019 – Höglandets räddningstjänstförbund 
KLF 2020/91 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
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§ 62 

Avsägelse från uppdrag - Douglas Thor (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Douglas Thor (M) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag på ledamot i kommunstyrelsen, 
ersättare i styrelsen för Vetlanda Stadshus AB, ledamot i barn- och utbildningsnämnden och 
dess utskott samt ledamot och ordförande i Björkö kommundelsråd. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Douglas Thor (M) där han avsäger sig uppdraget som ordinarie 
ledamot i kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i styrelsen för 
Vetlanda Stadshus AB, ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden och dess utskott 
samt ordförande i Björkö kommundelsråd. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-06-02 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Löner 
Elected 
Valberedningen 
Vetlanda Stadshus AB 
Barn- och utbildningsnämnden 
Björkö kommundelsråd 
Douglas Thor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/191 
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§ 63 

Avsägelse från uppdrag – Caesar Friberg Jonsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Caesar Friberg Jonsson (S) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag på ny ledamot till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Caesar Friberg Jonsson (S) där han avsäger sig uppdraget som 
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-06-01 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Elected 
Valberedningen 
Löner 
Caesar Friberg Jonsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/197 
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§ 64 

Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Eksjö tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny nämndeman i Eksjö tingsrätt. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Elisabeth Forsén där hon avsäger sig uppdraget som 
nämndeman i Eksjö tingsrätt. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-06-11 

Beslutet skickas till 
Eksjö tingsrätt 
Valberedningen 
Elisabeth Forsén 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesdatum 
2020-06-17 
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§ 65 

Information från revisionen 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionens ordförande Anneli Thylén redovisar delar av revisionens granskningsrapport 
”Granskning av kommunens insatser för att bli självförsörjande” och uppger bland annat 
följande: 

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställer att den som är 

på egen hand. 

Den sammanfattande bedömningen är socialnämndens arbete med att säkerställa att den 
som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att bli självförsörjande i 
flera avseendena är god men i andra är i behov av utveckling. 

Revisionen grundar sin bedömning på att nämnden har en tydlig styrning av verksamheten 
med inriktningen självförsörjning och att det finns skriftliga och ändamålsenliga rutiner att 
bedöma behov, planera och följa upp insatser. Samtidigt framgår av vår granskning att 
rutinerna i ett antal avseenden inte efterlevs. Vidare bedöms att det finns tillgång till insatser 
att erbjuda och att de är anpassade till målgruppen. Likaså bedöms att det finns en 
upparbetad och välfungerad struktur för samarbetet med övriga aktörer. 

Några förbättringsområden har identifierats. Efterlevnaden av de skriftliga rutinerna för 
planering och uppföljning av insatser behöver förbättras. Rekommenderas att det genomförs 
en analys av processens ledtider. Detta för att ytterligare korta ned tiden från det att en 
ansökan om bistånd kommer in till dess att en utredning avseende försörjningshindren och 
behovet av insatser för att bli självförsörjande upprättas. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/170 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

§ 66 Ärendenr KLF 2018/100 

Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen antas. 

Reservationer 
Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD), Jan-Erik Josefsson (KD) och Rune Solid (L) 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder med blandad 
bebyggelse i form av radhus, kedjehus samt fristående enbostadshus intill Norrgårdens 
rekreationsområde. Planområdet ligger cirka 1,5 km norr om Vetlanda centrum. Området 
gränsar i norr till villabebyggelse på Mellangårdsvägen och öster om ett rekreationsområde. 

Ett planförslag upprättat den 12 november 2019 har varit utställt för granskning fr.o.m. 8 april 
t.o.m. 5 maj 2020. 

Framförda synpunkter från granskningen är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterad 
2020-05-06. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 
Planbeskrivning 2020-03-20 
Plankarta med bestämmelser 2019-03-23 
Granskningsutlåtande 2020-05-05 
Samrådsredogörelse 2020-01-20 
Behovsbedömning 2019-10-03 
Fastighetsförteckning 2020-05-07 med kartbilaga 
Kompletterat granskningsutlåtande 2020-05-13 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

§ 66 Ärendenr KLF 2018/100 

Hans Svensson (KD) yrkar på återremiss av detaljplanen för del av Norrvägen 3:1 för 
omarbetning så att 

- området ekologiska, kulturella och historiska värden beaktas i större utsträckning 
- bebyggelsen blir mindre tät, och 
- större hänsyn tas till närliggande rekreations- och fritidsområde. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Hans Svenssons återremissyrkande och alternativet att 
avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra 
ärendet vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag att detaljplanen antas vid dagens sammanträde. 

Nej-röst för Hans Svenssons återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag att detaljplanen antas. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 67 

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
avseende Ramkvilla 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommuns verksamhetsområde i Ramkvilla för vatten och spillvatten utökas 
enligt förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Enligt vattentjänstlagen bedrivs kommunala vattentjänster där kommunen gör 
bedömningen att detta behövs antingen för människors hälsa eller för miljön. Det är den 
6 § i Lagen om allmänna vattentjänster som reglerar detta. 

6 § ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 

1. 
behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning”. 

Inom området vid Ramkvilla, bilaga 1 och 2, är hela området och samtliga fastigheter 
kopplat till en gemensam anläggning som sedan har en förbindelsepunkt upprättad mot 
det kommunala nätet. Denna anläggning har byggts och ägs av en ekonomiska förening. 
Vid samband med byggnation skrevs ett avtal mellan föreningen och Njudung Energi att 
då det rör sig om bebyggelse i ett större sammanhang så kommer området att bli till ett 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Därför byggdes den gemensamma 
anläggningen med samma standard som Njudung Energi bygger ledningsnät med 
normalt. Vid ett fastställande av verksamhetsområde kommer Njudung Energi att köpa 
aktuellt nät för en krona och inga befintligt påkopplade fastighetsägare kommer behöva 
erlägga anslutningsavgift. Vid ett övertagande kommer brukningsavgift erläggas enligt 
aktuell taxa och de allmänna bestämmelserna i ABVA gäller. Samråd har förts skriftligt 
och inga inkomna synpunkter från berörda fastighetsägare har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB § 26/20 
Tjänsteskrivelse 2020-02-21 
Bilagorna 1 och 2 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 67 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utöka Vetlanda kommuns verksamhetsområde i 
Ramkvilla för vatten och spillvatten enligt förslaget. 

Beslutet skickas till 
Njudung Energi Vetlanda AB 
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Sammanträdesdatum 
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Ärendenr KLF 2020/151 
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§ § 68 

Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp avseende 
Himlabackarna etapp 3 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommuns verksamhetsområde i Vetlanda för vatten och avlopp utökas enligt 
förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Enligt vattentjänstlagen bedrivs kommunala vattentjänster där kommunen gör 
bedömningen att detta behövs antingen för människors hälsa eller för miljön. Det är den 
6 § i Lagen om allmänna vattentjänster som reglerar detta. 

6 § ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 

1. 
behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning”. 

Inom området vid Himlabackarna tog kommunfullmäktige beslut om detaljplan 
2018-09-19 och i samband med detta beskrevs att samtliga berörda fastigheter ska ingå 
i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Dock är det i den aktuella detaljplanen två 
befintliga fastigheter med befintliga byggnader. Vid verksamhetsområde inom 
detaljplan tas anslutningsavgifter ut av obebodda fastigheter och bedömningen görs på 
lång sikt och tar inte ställning till nuvarande ägares användning av fastigheten. Samtliga 
fastigheter inom verksamhetsområde kommer faktureras anslutningsavgift enligt 
aktuell taxa. Det aktuella området som berörs och vilka fastigheter syns på bilaga 3 och 
4. Samråd har förts skriftligt och bifogas som bilaga 5 och 6. 

Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB § 27/20 
Tjänsteskrivelse 2020-02-21 
Bilagor 3-6 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utöka Vetlanda kommuns verksamhetsområde i 
Vetlanda för vatten och avlopp enligt förslaget. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 68 

Beslutet skickas till 
Njudung Energi Vetlanda AB 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

§ 69 Ärendenr KLF 2019/429 

Bildande av kommunalförbund för avfallssamarbete 

Kommunfullmäktiges beslut 
- att 2021-01-01 ansluta till kommunalförbundet ”Kretslopp sydost ” verksamt inom 

kommunal avfallshantering enligt miljöbalken 15 kapitlet enligt beslutsunderlaget 
- att godkänna förbundsordning enligt bilaga 1 
- att uppdra till kommunalförbundet att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta 

och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för 
medlemskommunerna 

- att utse två ledamöter och två ersättare till kommunalförbundets direktion under 
inneliggande mandatperiod 

- att uppdra åt Njudung Energi Vetlanda AB att efter samråd med befintligt 
kommunalförbund ta fram förslag till budget för verksamhetsåret 2021 

- att utse Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar (sammankallande), Vetlanda och 
Oskarshamn till en arbetsgrupp med uppdraget att inför nästa mandatperiod utvärdera 
och vid behov komma med förslag på förändringar i förbundsordningen med anledning av 
förbundets utvidgning 

- att uppdra åt Njudung Energi Vetlanda AB att förbereda och ta fram erforderliga avtal och 
handlingar i övrigt 

- att detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
kommunfullmäktige i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, Sävsjö 
och Uppvidinge kommuner 

Ärendebeskrivning 
Det kommunala ansvaret för hantering av hushållsavfall ställs ständigt inför nya utmaningar 
för att svara upp mot nya krav från bl a kunder och myndigheter. Krav kommer på olika nivåer 
allt från EU-direktiv till lokalt uppsatta mål och riktlinjer, främst beträffande miljö och 
serviceutbud. För att svara upp till dessa krav krävs en stark, fokuserad, kompetent och 
effektiv organisation. 

De framtida utmaningarna förväntas i första hand beröra följande områden: 

- Tillsammans med företrädare för producenter av förpackningar och tidningar utveckla ett 
system för bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

- Arbeta proaktivt med rådgivning och information i syfte att minska uppkomsten av avfall. 
- Utveckla cirkulära affärsmodeller för ökat återbruk och återvinning. 
- Arbeta aktivt för att minska verksamhetens påverkan på klimatet. 
- Vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera kompetenta medarbetare. 
- Ständigt utveckla servicen efter medborgarnas behov. 
- Tillvarata storskalighetsfördelar och synergier för bästa möjliga kostnadseffektivitet. 
- Möjliggöra större satsningar och investeringar. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

§ 69 Ärendenr KLF 2019/429 

Genom att bilda ett kommunalförbund bedöms de inblandade kommunerna ges möjlighet att 
tillsammans anta dessa framtida utmaningar med effektivitet och ett starkt fokus på frågorna. 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner har utrett bildande av en gemensam organisation 
inom kommunal avfallshantering. Förslaget är att bilda ett nytt utvidgat kommunalförbund 
där kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås för närvarande ingår. 

Det nya kommunalförbundet föreslås ändra namn till Kretslopp Sydost. Det nya förbundet blir 
ett av Sveriges största med medlemskommuner från 3 olika län och det nya namnet bidrar till 
en ny gemensam identitet och ett modernt uttryck (kretslopp) frikopplat från 
kommunmedlemmar samtidigt som det öppnar för fler medlemskommuner i framtiden. 

Det nya förbundet ska svara för det kommunala ansvaret att samla in, transportera och 
omhänderta hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken. Till grund för ansvaret ligger den av 
respektive medlemskommuns av fullmäktige beslutade förbundsordning, som tillsammans 
med av kommunfullmäktige beslutade renhållningsordning bestående av lokala föreskrifter 
och avfallsplan, sätter ramarna för förbundets verksamhet. 

Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga miljömässiga motiv och är därför lämpligt 
som samverkansområde. 

Ola Rosander, VD Njudung Energi, redovisar ärendet och tackar för sin tid inom 
kommunkoncernen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nytt kommunalförbund avfallshantering 
Förbundsordning Kretslopp Sydost (Bilaga 1) 
Beslutsunderlag nytt kommunalförbund avfallshantering (Bilaga 2) 
Lokala konsekvenser i kvarvarande verksamhet (Bilaga 3) 
Njudung Energis tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag Njudung Energi Vetlanda AB § 40/20 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Vetlanda kommun föreslås besluta: 

- att 2021-01-01 ansluta till kommunalförbundet ”Kretslopp sydost ” verksamt inom 
kommunal avfallshantering enligt miljöbalken 15 kapitlet enligt beslutsunderlaget 

- att godkänna förbundsordning enligt bilaga 1 
- att uppdra till kommunalförbundet att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta 

och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för 
medlemskommunerna 

- att utse två ledamöter och två ersättare till kommunalförbundets direktion under 
inneliggande mandatperiod 

- att uppdra åt Njudung Energi Vetlanda AB att efter samråd med befintligt 
kommunalförbund ta fram förslag till budget för verksamhetsåret 2021 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 69 

- att utse Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar (sammankallande), Vetlanda och 

förbundets utvidgning 
-

handlingar i övrigt 
- att detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 

och Uppvidinge kommuner 

Yrkanden 
Dan Ljungström (C), Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Mikael Loberg (SD), 
Anders Bengtsson (M), Carina Bardh (M) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kalmar kommun 
Mörbylånga kommun 
Nybro kommun 
Oskarshamn kommun 
Torsås kommun 
Sävsjö kommun 
Uppvidinge kommun 
Njudung Energi Vetlanda AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2019/429 

Oskarshamn till en arbetsgrupp med uppdraget att inför nästa mandatperiod utvärdera 
och vid behov komma med förslag på förändringar i förbundsordningen med anledning av 

att uppdra åt Njudung Energi Vetlanda AB att förbereda och ta fram erforderliga avtal och 

kommunfullmäktige i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, Sävsjö 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

§ 70 Ärendenr KLF 2019/429 

Val av direktionsledamöter och ersättare till Kretslopp Sydost 

Kommunfullmäktiges beslut 
Från majoriteten utses Dan Ljungström (C) till ordinarie ledamot och Carina Bardh (M) till hans 
ersättare 

Från oppositionen utses Lars Brihall (VF) till ordinarie ledamot och Jan Johansson (VF) till hans 
ersättare 

i direktionen till Kretslopp Sydost t.o.m. 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Val av två direktionsledamöter och två ersättare till kommunalförbundet Kretslopp Sydost 
behöver göras för perioden 2021-01-01 – 2022-12-31. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås att: 

från majoriteten utse Dan Ljungström (C) till ordinarie ledamot och Carina Bardh (M) till hans 
ersättare 

från oppositionen utse Lars Brihall (VF) till ordinarie ledamot och Jan Johansson (VF) till hans 
ersättare 

i direktionen till Kretslopp Sydost t.o.m. 2022-12-31. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag att från majoriteten utse 
Dan Ljungström (C) till ordinarie ledamot och Carina Bardh (M) till hans ersättare. 

Monica Samuelsson (KD) föreslår att från oppositionen utse Jörgen Samuelsson (L) till 
ordinarie ledamot och Hans Svensson (KD) till hans ersättare. 

Jan Johansson (VF) föreslår att från oppositionen utse Lars Brihall (VF) till ordinarie ledamot. 

Lars Brihall (VF) föreslår att från oppositionen utse Jan Johansson (VF) till ersättare. 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det för val av ledamot och ersättare från majoriteten endast föreligger 
ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag att utse Dan Ljungström (C) till ordinarie 
ledamot och Carina Bardh (M) till hans ersättare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 70 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag gällande val av ledamot och 
ersättare från majoriteten, vilket hon finner kommunfullmäktige besluta bifalla. 

Ordföranden finner att det för val av ledamot och ersättare från oppositionens sida föreligger 
följande förslag: 

Jörgen Samuelsson (L) ledamot 
Hans Svensson (KD) ersättare 
Lars Brihall (VF) ledamot 
Jan Johansson (VF) ersättare 

Sluten omröstning begärs 

Omröstningsresultat 
Med 12 röster för Lars Brihall (VF) som ordinarie ledamot och 9 röster för Jan Johansson (VF) 
som ersättare mot 7 röster för Jörgen Samuelsson (L) som ordinarie ledamot och 8 röster för 
Hans Svensson (KD) som ersättare samt 8 blanka röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att från oppositionens sida utse Lars Brihall (VF) som ordinarie 
ledamot och Jan Johansson (VF) till hans ersättare. 

Beslutet skickas till 
Kretslopp Sydost 
Elected 
Löner 
De valda 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2019/429 
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§ 71 

Investeringsplan 2021-2025 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner och beslutar enligt följande förslag till investeringsplan 
2021 - 2025: 

En preliminär framräkning av driftramarna för åren 2021-2023 har genomförts utifrån 
innevarande års ramar. Justering har genomförts för bedömd lönerevision och marginell 
kostnads-/intäktsuppräkning. Denna beräkning ligger sedan till grund för bedömning om 
resultatnivå, självfinansieringsutrymme och kommande lånebehov. Detta innebär att 
nämndernas driftramar för kommande år inte är fastställda utan en förnyad beredning av 
dessa kommer att ske under hösten. 

1. Investeringsbudget 2021 - 2025 enligt bilagd sammanställning, 
För år 2021 uppgår investeringsvolymen till 199 881 tkr. 

samt Landsbro skola 7-9 om totalt 50 000 tkr flyttats fram till år 2021. 

2. 

totala budget för den kommande budgetperioden. 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av det rådande pandemiläget har beslut tagits att endast behandla 
investeringsbudgeten 2021-2025 vid kommunfullmäktiges junisammanträde. 
Budgetberedningen återupptar sitt arbete i augusti för att sedan återkomma med förslag till 
driftbudgetramar för åren 2021-2023. 

Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Investeringsplan 2021-2025 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna och besluta enligt följande förslag till investeringsplan 
2021 - 2025: 

En preliminär framräkning av driftramarna för åren 2021-2023 har genomförts utifrån 
innevarande års ramar. Justering har genomförts för bedömd lönerevision och marginell 
kostnads-/intäktsuppräkning. Denna beräkning ligger sedan till grund för bedömning om 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/168 

I budgetförslaget har tidigare beslutade budget för 2020 avseende Bäckseda förskola 

Resterande delar av dokumentet, Preliminär Resultatbudget, Preliminära Driftramar och 
Preliminär Finansieringsbudget är inte beredda och ligger med för att få en total bild av 
nuläget när det gäller kommunens budgetförutsättningar. Förhoppningen är att bilden är 
tydligare under hösten då vidare beredning och beslut tas när det gäller kommunens 
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§ 71 

resultatnivå, självfinansieringsutrymme och kommande lånebehov. Detta innebär att 
nämndernas driftramar för kommande år inte är fastställda utan en förnyad beredning av 
dessa kommer att ske under hösten. 

3. Investeringsbudget 2021 - 2025 enligt bilagd sammanställning, 
För år 2021 uppgår investeringsvolymen till 199 881 tkr. 

samt Landsbro skola 7-9 om totalt 50 000 tkr flyttats fram till år 2021. 

4. 

totala budget för den kommande budgetperioden. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Rune Solid (L), Monica Samuelsson (KD) och Jan-Erik Josefsson (KD) 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: 

Att i samband med budgetberedningens arbete gällande driftbudgeten så kan 
investeringsplanen behöva revideras. 

Jan Johansson (VF), Mikael Loberg (SD) och Lars Brihall (VF) tillstyrker Carina Bardhs 
tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och kommunstyrelsens förslag 
med Carina Bardhs tilläggsyrkande. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för kommunstyrelsens förslag med Carina Bardhs tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 14 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/168 

I budgetförslaget har tidigare beslutade budget för 2020 avseende Bäckseda förskola 

Resterande delar av dokumentet, Preliminär Resultatbudget, Preliminära Driftramar och 
Preliminär Finansieringsbudget är inte beredda och ligger med för att få en total bild av 
nuläget när det gäller kommunens budgetförutsättningar. Förhoppningen är att bilden är 
tydligare under hösten då vidare beredning och beslut tas när det gäller kommunens 
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§ 71 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Förvaltningarna 
Kommunrevisionen 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Höglandsförbundet 
Bolagen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/168 
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§ 72 

Årsredovisning 2019 - Höglandsförbundet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i styrelsen för Höglandsförbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019. 

Jäv 
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Monica Samuelsson (KD) och Carina Bardh (M) 

Ärendebeskrivning 
Höglandsförbundets direktion har fastställt årsredovisning för 2019 och överlämnar den för 
beslut om ansvarsfrihet hos medlemskommunerna. Förbundet redovisar för år 2019 ett 
resultat som uppgår till 1,1 mnkr. I likhet med de senaste två åren har prognoserna pekat på 
ett större överskott som främst uppstått inom Höglandets IT:s verksamhetsområde varför 
förbundet i samråd med medlemskommunerna tagit beslutet att för 2019 återbetala totalt 
11,8 mnkr till medlemmarna i förhållande till köpt tjänstevolym vilket har skett under 
innevarande bokföringsår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 
Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse 2019 
Granskningsrapport 2019 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/138 
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§ 73 

Årsredovisning 2019 - Höglandets samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Jäv 
Carina Bardh (M) 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Samordningsförbund avlämnar härmed årsredovisning för förbundets 
verksamhetsår 2019. 

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

förvärvsarbete. 

Största delen av verksamheten består liksom tidigare år av ersättning till kommunerna för 
jobbcoacher inom projektet Supported Employment, SE-fortsättning. Inom projektet har 
under 2019, 80 kvinnor och 100 män varit inskrivna. Resultatet är att ett antal personer som 
varit inskrivna i projektet kunnat avslutas då de fått arbete eller gått vidare till studier. 
Kostnaden för coacher och handledning inom projektet uppgår under 2019 till 3,8 mnkr. 
Andra exempel på verksamheter där man bidragit till finansiering är Projekt IT-spåret (hjälpa 
unga personer med Aspergers syndrom närmare arbetsmarknaden genom satsning på 
IT-utbildning) vilket under året kostat 1,1 mnkr och Uppdrag Samverkan (utveckla samverkan 
mellan olika aktörer) kostnad 0,9 mnkr. 

medlemmarna. Kostnaderna under året uppgick till 6,6 mnkr vilket innebär att årets resultat 
blev -0,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 
Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse 2019 
Revisionsbiträdesrapport 2019 
Bilaga 1 och 2 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/95 

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

Förbundets intäkter var under 2019 6,4 mnkr vilka till uteslutande delen bestod av bidrag från 
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§ 73 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets 
Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutet skickas till 
Höglandets samordningsförbund 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/95 
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§ 74 

Årsredovisning 2019 - Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019 samt överlämnad årsredovisning godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund har fastställt årsredovisning för 2019 och 
överlämnar den för beslut om ansvarsfrihet och godkännande hos medlemskommunerna. 

Under 2019 skedde en försämring av det säkerhetspolitiska läget i Sverige vilket har medfört 
att förbundet har behövt återuppta planeringen av civilt försvar på en högre nivå än under 
tidigare år. Alla kommuner behöver påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs 
för verksamheten vid förhöjd beredskap. 

Ett nytt försök genomfördes under året för att upphandla sotningsverksamhet vilken återigen 

bedriva sotningsverksamheten i egen regi. Denna uppgift har varit krävande men fungerar 
ändå efter omständigheterna väl. 

Ekonomin har varit i fokus även under 2019 och arbetet med att få en ekonomi i balans är 
ständigt pågående. Årets resultat är 0,4 mnkr. Inför ett konstaterat underskott för 2019 har 
förbundets båda medlemskommuner beslutat om att skjuta till ett extra medlemsbidrag för 

återställa, vilket med det extra medlemsbidraget har skett. Efter att medlemskommunerna 
beslutat om ett extra medlemsbidrag uppgående till 4,1 mnkr nåddes ett positivt resultat för 
bokslutsåret. Vetlanda kommuns andel av det extra medlemsbidraget uppgick till 1,9 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 
Höglandets räddningstjänstförbund § 2/20 
Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse 2019 
Granskningsrapport 2019 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets 
räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 samt godkänna överlämnad 
årsredovisning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/91 

överklagades. Konsekvensen blev att Höglandets räddningstjänstförbund var tvungna att börja 

att täcka underskottet. Samtidigt fanns ett negativt balanskravsresultat från föregående år att 
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§ 74 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Höglandets räddningstjänstförbund 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/91 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

§ 75 Ärendenr KLF 2020/164 

Satsning på vuxenutbildningen - Budgetförstärkning Vetlanda 
Lärcentrum 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Begäran om budgetförstärkning avslås med hänvisning till att denna typ av utökade åtgärder i 
grunden är ett statligt ansvar. Staten bör, exempelvis via Arbetsförmedlingen, bidra till 
finansieringen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden begär, i skrivelse ställd till kommunstyrelsens arbetsutskott 
daterad 2020-04-29, en budgetförstärkning med 3 000 tkr under 2020. De utökade resurserna 
ska användas inom Vetlanda Lärcentrum som är en del av barn- och utbildningsnämndens 
vuxenutbildningsverksamhet. Syftet är att möta ett ökat behov av utbildning på grund av 
inbromsning i världsekonomin. Denna inbromsning kommer sannolikt att leda till ett ökat 
behov av vidareutbildning med sikte på annat arbete eller vidare studier. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Barn- och utbildningsnämnden § 46/20 
Skrivelse 2020-04-29 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå begäran om budgetförstärkning med hänvisning 
till att denna typ av utökade åtgärder i grunden är ett statligt ansvar. Staten bör, exempelvis 
via Arbetsförmedlingen, bidra till finansieringen. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 76 

Avveckling av mottagningsenheten Navet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Mottagningsenheten/integrationsenheten Navet avvecklas. 

i uppdrag att organisera sina respektive uppdrag med anknytning till flyktingmottagandet 
inom sina ordinarie verksamheter. 

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 skulle utformas. Syftet med Navet var att ge nyanlända familjer och 
vuxna en väg in i Vetlanda kommun. 

Under 2019 och 2020 har antalet nykomna elever med migrationsbakgrund och antalet 
kommunmottagna flyktingar och skyddsbehövande minskat, både nationellt och kommunalt. 
Behovet av en sammanhållen mottagnings och integrationsenhet har därför förändrats. 

2020 öppnades kommunens Kontaktcenter, med en väg in till kommunen för alla invånare. 
Behovet av vägledning och information till nyanlända kan hanteras på Kontaktcenter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-07 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att mottagningsenheten/integrationsenheten Navet 
avvecklas. 

i uppdrag att organisera sina respektive uppdrag med anknytning till flyktingmottagandet 
inom sina ordinarie verksamheter. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/160 

Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen ges 

Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen ges 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

§ 77 Ärendenr KLF 2020/186 

Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tilläggen i miljö- och byggnämndens reglemente godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2020-04-22 § 31 beslutat att deltagande i 
sammanträde på distans får ske vid sammanträde i kommunfullmäktige, samtliga nämnder 
samt kommunstyrelsen om särskilda skäl föreligger. Föreskrift om detta ska finnas i 
reglemente för respektive nämnd. Miljö- och byggnämndens reglemente har ändrats utifrån 
beslut i kommunfullmäktige, se ny § 20. 

Enligt förslag till en ny lagrådsremiss vill regeringen tillfälligt överlåta tillsynen avseende 
smittskydd till kommunerna. Då det enbart står kommunen i lagförslaget bör det framgå av 
nämndens reglemente att det är miljö- och byggnämnden som får den uppgiften, se ny § 6a. 

Eftersom överlåtelsen är tänkt att endast vara tillfällig, från den 1 juli och året ut, måste 
tillägget antas skyndsamt så att tillsyn ska kunna ske när semestern infaller och varmare väder 
kan medföra ökad trängsel på serveringsställen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-28 
Reglemente miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggnämnden § 149/20 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås att godkänna tilläggen i miljö- och byggnämndens reglemente. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 78 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

ske om särskilda skäl föreligger. Av 6 kap. 24 § Kommunallag (2017:725) framgår 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 2020-04-29 
Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2020/149 

Fullmäktige beslutade den 22 april 2020, § 31 om att deltagande i sammanträde på distans får 
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§ 79 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige godkänns. 

Ärendebeskrivning 

ske om särskilda skäl föreligger. 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. 

I samband med ovanstående komplettering har även en övergripande granskning och 
uppdatering gjorts av arbetsordningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

Ärendenr KLF 2018/280 

Fullmäktige beslutade den 22 april 2020, § 31 om att deltagande i sammanträde på distans får 
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Avslutning 
Douglas Thor tackar för sin tid i fullmäktige. 

Jan Johansson tackar Douglas Thor och önskar välkommen åter. 

Ordföranden tackar fullmäktige för den här terminen och önskar trevlig midsommar samt en 
varm och skön sommar. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

32


	Protokoll förstasida
	Meddelanden
	Beslut KF 2020-06-17
Meddelanden

	Avsägelse av uppdrag - Douglas Thor (M)
	Beslut KF 2020-06-17
Avsägelse 

	Avsägelse av uppdrag - Caesar Friberg Jonsson (S)
	Beslut KF 2020-06-17
Avsägelse 

	Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Eksjö tingsrätt
	Beslut KF 2020-06-17
Avsägelse 

	Information från revisionen
	Beslut KF 2020-06-17
Information från revisionen

	Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda
	Beslut KF 2020-06-17
Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda
	Sida 1
	Sida 2


	Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten avseende Ramkvilla 
	Beslut KF 2020-06-17
Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten avseende Ramkvilla 
	Sida 1
	Sida 2


	Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp avseende Himlabackarna etapp 3
	Beslut KF 2020-06-17
Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp avseende Himlabackarna etapp 3
	Sida 1
	Sida 2


	 Bildande av kommunalförbund för avfallssamarbete 
	Beslut KF 2020-06-17
 Bildande av kommunalförbund för avfallssamarbete 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Val av direktionsledamöter och ersättare till Kretslopp Sydost
	Beslut KF 2020-06-17
Val av direktionsledamöter och ersättare till Kretslopp Sydost
	Sida 1
	Sida 2


	Investeringsplan 2021-2025
	Beslut KF 2020-06-17
Investeringsplan 2021-2025
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Årsredovisning 2019 - Höglandsförbundet 
	Beslut KF 2020-06-17
Årsredovisning 2019 - Höglandsförbundet 

	Årsredovisning 2019 - Höglandets samordningsförbund
	Beslut KF 2020-06-17
Årsredovisning 2019 - Höglandets samordningsförbund
	Sida 1
	Sida 2


	Årsredovisning 2019 - Höglandets räddningstjänstförbund
	Beslut KF 2020-06-17
Årsredovisning 2019 - Höglandets räddningstjänstförbund
	Sida 1
	Sida 2


	Satsning på vuxenutbildningen - Budgetförstärkning Vetlanda Lärcentrum 2020
	Beslut KF 2020-06-17
Satsning på vuxenutbildningen - Budgetförstärkning Vetlanda Lärcentrum 2020

	Avveckling av mottagningsenheten Navet
	Beslut KF 2020-06-17
Avveckling av mottagningsenheten Navet

	Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente
	Beslut KF 2020-06-17
Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente

	Revidering av kommunstyrelsens reglemente
	Beslut KF 2020-06-17
Revidering av kommunstyrelsens reglemente

	Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
	Beslut KF 2020-06-17
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

	Avslutning
	Beslut KF 2020-06-17





Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Kommunfullmäktige 2020-06-17.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 0

		Manuellt godkänd: 2

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 28

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Manuellt godkänd		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Manuellt godkänd		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Överhoppat		Relevant kapsling






Till början


