
 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-20 1 (31) 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.30 
Sammanträdet ajourneras kl. 21.35-21.40 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Douglas Thor (M), Björn Fälth (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), Andreas Elamsson (C), Hans Svensson (KD),  
Robin Wallén Nilsson (M), Nils-Erik Olofsson (S) jäv § 17, Viveka Jarflod (V), 
Maria Forsberg Brihall (VF), Lennart Lööw (S), Arne Zetterberg (SD),  
Anders Bengtsson (M), Pia Lindell (C), Jan-Erik Josefsson (KD),  
Roger Eriksson (VF), Aneth Amundsson (S), Tommy Bohman (S),  
Kjell Sandahl (M) jäv § 17, Malin Brihall (VF), Arne Larsson (SD),  
Carina G Hördegård (C), Carina Strömbäck (S), Sofie Schiller (M),  
Caesar Friberg Jonsson (S), Pia Fälth (SD), Rolf Axelsson (S),  
Monica Högberg (VF) jäv § 17, Annica Brihall (C), Anders Rodewald (KD),  
Madelen Kohut (S) och Michael Hellqvist (V). 

Tjänstgörande ersättare Percy Karlsson (S) jäv § 17, för Johanna Haraldsson (S) 
Rune Solid (L) för Ejlon Johansson (L) 
Ingemar Sturesson (KD) för Madelen Palmgren (KD) 
Inge Bengtsson (VF) för Tommy Glans (VF) 
Magdalena Andersson (M) för Oliwer Hultkvist (M) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Maria Gromer, Eric Engelbrektson, 
Jonna Andreasen (SD), Tommy Bengtsson (V), Petra Brannestam (VF), 
Henrik Freij (M), Stig-Göran Fransson (C), Kristoffer Kaspersson (KD), 
Hugo Svensson (S), Liridona Gashi (S), Alf Tagesson (C), Sven-Åke Karlsson (S), 
Ingrid Holm (SD) och Kristina Odelberg. 

Utses att justera Sofie Schiller (M) och Pia Fälth (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 1-25 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Carina G Hördegård  

 Sofie Schiller Pia Fälth  
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Anslag av protokollet 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2019-02-27 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-03-20 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 
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Musik 
Blåsorkestern Blåsbandet från den kommunala musikskolan underhåller tillsammans med sina 
lärare Leif Pettersson, Fredrik Johansson och Mikael Thimberg. 
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§ 1 Dnr KLF 2017/210 

Allmänhetens frågestund 
Kommunfullmäktiges beslut 

Frågeställningarna noteras till protokollet och kommer att besvaras i anslutning till ärendets 
behandling senare under sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 

Clas Jonsson ställer följande frågor till Henrik Tvarnö och Jan Johansson med koppling till 
ärendet ”detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. Melavägens förlängning Vetlanda”: 

1. Endast en plats är föreslagen som lokalisering av förskolan i Vetlanda stads södra del. 
Vem eller vilka har kommit fram till Melavägens förlängning? 

2. Varför har inget ytterligare planuppdrag givits? 

3. Vem har gjort utredningen om Melavägen och var finns dokumentet? 

4. Är trafiksituationen utredd? 

5. Kommer det att bli parkeringsförbud utmed Melavägen? 

6. Vad händer med vårt dricksvatten i händelse av en olycka vid Emån? 

7. Hur går det med breddningen av Melavägen och vilka gifter finns i marken? 

8. Hur många av träden kommer att sågas ner utmed Emån? 

9. Vad blir extrakostnaderna för att åtgärda Melavägen? 

10. Varför vill man dra in trafik i ett bostadsområde? 

11. Hur fungerar anslutningen Melavägen – Bäcksedavägen vintertid och hur bygger man 
bort trafikrisken? 

12. Alla vägar i bostadsområden är så kallade Bk2 vägar. Innebär detta ett problem med 
tanke på alla transporter till och från förskolan? 

Avslutningsvis ställs frågan om en barnkonsekvensanalys har gjorts? 
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Meddelanden 
Länsstyrelsens protokoll 2019-01-09, där man utser ny ledamot och ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. Ny ledamot är Rolf Axelsson (S) och ny 
ersättare är Sven-Åke Karlsson (S). Sven-Åke Karlsson blir ersättare nummer 6 för 
Socialdemokraterna. 
Dnr KLF 2018/253 

Revisionsrapport ”Granskning av besökssäkerhet och skalskydd inom skolan” 
Dnr KLF 2019/46 

Revisionsrapport ”Granskning av investeringsprojekt” 
Dnr KLF 2019/47 

Revisionsrapport ”Granskning av dricksvattenförsörjning och beredskap 
Dnr KLF 2019/51 
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§ 3 Dnr KLF 2019/54 

Motion om att låta scencheckar ge kraft åt kommunens 
kulturliv 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Den 11 februari 2019 lämnade Monica Samuelsson (KD) in en motion om att låta scencheckar 
ge kraft åt kommunens kulturliv och med förslaget att möjligheten att förse fristående 
kulturgrupper med ett begränsat antal scencheckar per år undersöks. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 Dnr KLF 2019/38 

Motion om att kommunen ska överta det övergripande 
ansvaret för återvinningsstationerna 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Den 5 februari 2019 lämnade Ejlon Johansson (L), Rune Solid (L) och Siv Fransson (L) in en 
motion om att kommunen övertar det övergripande ansvaret för återvinningsstationerna och 
med följande förslag: 

1. Kommunen utreder möjligheten att en aktör tar det övergripande ansvaret för 
återvinningsstationerna. 

2. Kommunen i en gemensam skrivelse till riks, påtalar att nya regler behövs för att 
samarbetet mellan producenter och kommuner ska fungera bättre. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr KLF 2019/68 

Motion om att starta upp äldreboendet i Ramkvilla 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Den 19 februari 2019 lämnade Jan Johansson, Lola Frödeberg, Lars Brihall, Maria Brihall, 
Tommy Glans, Roger Eriksson, Malin Brihall och Monica Högberg samtliga (VF) in en motion 
om att starta upp äldreboendet i Ramkvilla och med förslaget att kommunen upptar 
förhandlingar med fastighetsägaren till Ramkvilla hotell (tidigare Dalbo servicehus) om att 
antingen köpa eller förhyra anläggningen, för att därigenom skapa möjligheter för 
äldreboende i Ramkvilla. Förslaget utgör samtidigt en efterlängtad och angelägen 
landsbygdssatsning. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr KLF 2018/253 

Avsägelse från uppdrag – Oliwer Hultkvist (M) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Oliwer Hultkvist för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse har kommit in från Oliwer Hultkvist (M) där han avsäger sig uppdraget som 
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige fr.o.m. den 4 januari 2019. 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Oliwer Hultkvist 
Lönekontoret 
Troman 
Infocenter 
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§ 7 Dnr KLF 2018/351 

Avsägelse från uppdrag – Sören Fransén (C) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ledamot och ordförande i 
Korsberga kommundelsråd. 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse har kommit in från Sören Fransén (C) där han avsäger sig uppdraget som ledamot 
och ordförande i Korsberga kommundelsråd. 

Beslutet skickas till: 
Sören Fransén 
Lönekontoret 
Troman 
Valberedningen 
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§ 8 Dnr KLF 2018/343 

Avsägelse från uppdrag – Johan Johansson (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

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

Ärendebeskrivning 

Avsägelse har kommit in från Johan Johansson (S) där han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i socialnämnden med omedelbar verkan. 

Beslutet skickas till: 
Johan Johansson 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Troman 
Valberedningen 
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§ 9 Dnr KLF 2019/69 

Information från Witalabostäder AB 
Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Eric Engelbrektson VD för Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler informerar om 
verksamheten i bolagen och uppger bland annat följande: 

Redovisning av pågående renoveringsprojekt och nyproduktion inom Witalabostäder. 2018 
avsattes 15 700 000 kr för underhåll. Vidare exemplifieras avslutade projekt under perioden 
2016-2018 avseende såväl nyproduktion som ombyggnationer.  

Inom bolaget har skapats en ny tjänst som ”kundvårdare” på det sättet kan bolaget sluta med 
att köpa inkassotjänster och att få en snabbare hantering av eftersläpade hyresinbetalningar 
så att skulderna inte blir alltför stora.  

Med avseende på Industrilokaler uppges bland annat att man byggt nya lokaler på 
Hammargatan som fyllts med flera hyresgäster. 
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§ 10 Dnr KLF 2019/61 

Information om preliminärt bokslut 
Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Andreas Eliasson presenterar det preliminära bokslutet för 2018 och uppger 
bland annat följande: 

Resultatet för förra året uppgår preliminärt till -20 900 000 kr för Vetlanda kommuns 
verksamheter (ej koncernen). Härefter följer en redovisning av nämndernas utfall och 
avvikelser och man kan konstatera att nämndernas verksamhet visar ett negativt resultat på 
37 000 000 kr. Noteras då att Höglandets Räddningstjänstförbund har kompenserats med ett 
driftstöd.  

Upplåningen har ökat med 23 000 000 kr. Av de särskilt avsatta flyktingmedlen som staten 
försett kommunen med återstår vid årsskiftet 5 000 000 kr som förbättrade resultatet något. 
Kommunens fordran på staten uppgår för närvarande till 8 000 000 kr. 

Investeringsvolymen 2018 uppgick till 121 500 000 kr, vilket är extremt högt. De största 
investeringarna avser kommunens högstadieskolor men därutöver finns många små 
investeringar som alltså summeras till den höga volymen. 
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§ 11 Dnr KLF 2018/322 

Yttrande över förslag till Regional utvecklingsstrategi  
2019-2035 för Jönköpings län 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till yttrande över förslaget till Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för 
Jönköpings län med visionen ”Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, attraktiva och 
tillgängliga region” godkänns med de kompletteringar som Henrik Tvarnö (S) och Monica 
Samuelsson (KD) föreslog redan i kommunstyrelsen plus Michael Hellqvists (V) tilläggsyrkande 
enligt följande: 

”I framtiden bör vi se över länets vägar med målet att öka framkomligheten och även 
hastigheten. Målet bör vara att göra arbets- och studiependling, fritidsresor och 
godstransporter både attraktivare, snabbare, säkrare och mer långsiktigt hållbara.” 

Ärendebeskrivning 

Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2019-2035 föreligger i bilaga.  

5 prioriteringar identifieras: 

1. En hållbar region 

2. En attraktiv och tillgänglig region 

3. En smart region 

4. En kompetent region 

5. En global region 

Vetlanda kommun har möjlighet att yttra sig över förslaget senast den 20 februari 2019, till 
Region Jönköpings län. Regionen önskar svar på ett antal frågor, vilket framgår i det 
upprättade förslaget till yttrande som också föreligger i bilaga. 

I arbetet med att ta fram förslag till yttrande har berörda handläggare från 
kommunledningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen samt Nuvab 
varit delaktiga. 

Den lokala utvecklingsstrategin som är under utarbetande ska ta avstamp i den regionala 
strategin, därför är den viktig för oss i Vetlanda. Vi kommer i framtiden behöva samverka mer 
med andra kommuner i hela Småland, inte bara Jönköpings län.  

Befolkningsutvecklingen sedan 1983 redovisas. Demografikurvan visar att antalet äldre 
kommer att öka, särskilt de över 80 år. Att befolkningstalen ökat är i stor utsträckning att 
hänföra till inflyttning av många utrikes födda. Näringslivsstrukturen i kommunen visar att det 
fortfarande är tillverkningsindustrin som dominerar. Såväl tjänstesektorn som idag är svag 
behöver öka liksom området information och kommunikation, där vi nästan inte har någon 
verksamhet. Emellertid är arbetslösheten låg i Vetlanda jämfört med riket, vilket förstås är 
positivt. Inpendlingen har ökat. Man kan också konstatera att fler kvinnor än män har  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-20 15 (31) 

§ 11 forts. Dnr KLF 2018/322 

eftergymnasial utbildning. I framtiden har vi att förvänta oss en åldrande befolkning, vilket ger 
sämre ekonomi och den stora frågan är hur möter vi detta i Vetlanda kommun. Vad behöver vi 
göra? 

Kommunstyrelsens förslag  

Upprättat förslag till yttrande över förslag till Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för 
Jönköpings län med visionen ”Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, attraktiva och 
tillgängliga region” godkänns med kompletteringar enligt Henrik Tvarnös (S) och  
Monica Samuelssons (KD) förslag. 

Yrkanden 

Monica Samuelsson (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Michael Hellqvist (V) föreslår följande tillägg: ”I framtiden bör vi se över länets vägar med 
målet att öka framkomligheten och även hastigheten. Målet bör vara att göra arbets- och 
studiependling, fritidsresor och godstransporter både attraktivare, snabbare, säkrare och mer 
långsiktigt hållbara.” Tillstyrker i övrigt kommunstyrelsens förslag. 

Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag med Michael Hellqvist tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag inklusive Michael Hellqvist 
tilläggsyrkande. Vilket hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla. 

Beslutet skickas till: 
Region Jönköpings län 
Maria Gromer 
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§ 12 Dnr KLF 2017/230 

Svar på motion om skolskjuts 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen hänskjuts till budgetberedningen för finansieringsförslag. Därmed får motionen 
anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Den 21 juni 2017 lämnade Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF) och Malin Brihall (VF) in en 
motion om skolskjuts med förslaget att Vetlanda kommun ger elever i gymnasiet rätt till 
skolskjuts under samma förutsättningar som eleverna i grundskolan.  

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I yttrandet ställer sig 
nämnden positiv till motionens intentioner förutsatt att barn- och utbildningsnämnden får full 
kostnadstäckning i budgeten för de ökade kostnaderna inom skolskjutsen. Den utökade 
kostnaden för att erbjuda de 36 eleverna som är berörda och som idag inte får skolskjuts till 
gymnasiet är beräknat till ca 2 325 000 kr. 

Gymnasieeleverna får idag något av följande bidrag: färdbevis för resor med länstrafiken, 
kommunens skolskjuts i mån av plats eller kontantbidrag för enskild resa. 

Beredningsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden § 80/17. 

Kommunstyrelsens förslag  

Motionen hänskjuts till budgetberedningen för finansieringsförslag. Därmed får motionen 
anses besvarad. 

Yrkanden 

Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Lola Frödeberg 
Lars Brihall 
Malin Brihall 
Budgetberedningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 13 Dnr KLF 2018/213 

Svar på motion om jämställt försörjningsstöd 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får anses besvarad med hänvisning till att socialnämnden uppdragit till 
förvaltningen att utreda frågan om jämlikt försörjningsstöd under våren 2019 med 
inriktningen att därefter fatta beslut om införande av föreslagna rutiner. 

Ärendebeskrivning 

Den 3 juli 2018 lämnade Dan Ljungström (C) in en motion om jämställt försörjningsstöd med 
förslaget att Vetlanda kommun inför rutiner där försörjningsstödet delas lika och betalas ut till 
båda parter i ett gemensamt hushåll. 

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande. Av yttrandet framgår att 
socialnämnden vill invänta Socialstyrelsens regeringsuppdrag att ”Kartlägga socialtjänstens 
arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera kommunens 
behov av stöd i arbete med att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett 
jämställdhetsperspektiv”. Rapporten ska slutredovisas 1 december 2018. Nämnden är positiv 
till att göra försörjningsstödet mer jämställt och att införa nya rutiner men vill ändå avvakta 
rapporten innan förändringar införs. 

Beredningsbeslut 

Socialnämnden § 464/18. 

Kommunstyrelsens förslag  

Motionen får anses besvarad med hänvisning till att socialnämnden uppdragit till 
förvaltningen att utreda frågan om jämlikt försörjningsstöd under våren 2019 med 
inriktningen att därefter fatta beslut om införande av föreslagna rutiner. 

Yrkanden 

Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Henrik Tvarnö (S) och Douglas Thor (M) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Dan Ljungström 
Socialnämnden 
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§ 14 Dnr KLF 2019/23 

Låneansökan – Vetlanda Racketklubb 
Kommunfullmäktiges beslut 

Vetlanda Racketklubb beviljas ett lån på 5 500 000 kr för tillbyggnad av befintlig anläggning.  

Ärendebeskrivning 

Vetlanda Racketklubb har kommit in med en ansökan om ett lån på 5 500 000 kr för att bygga 
till befintlig anläggning. Ansökningshandlingar föreligger i bilaga. 

Racketklubben avser att utvidga sin verksamhet med padeltennis som är en växande sport i 
hela Europa. En padeltennisanläggning ska alltså byggas plus ytterligare en singelbana för 
tennis. I den tillbyggda delen kommer även inrymmas möjlighet att spela pickleball som också 
är en ny sport. Klubben har redan beviljats 2 700 000 kr i bidrag från Allmänna arvsfonden för 
detta ändamål. Vidare har man fått ett bidrag på 300 000 kr från Wernerstiftelsen. Den 
beräknade byggkostnaden uppgår till 8 500 000 kr. Klubben önskar därför ett kommunalt lån 
med resterande belopp, 5 500 000 kr. Hyresintäkterna är beräknade till totalt 1 350 000 per 
år, för såväl den gamla som nya delen. Allmänintresset bedöms tillgodosett och byggstart är 
planerad att ske så snart som möjligt.  

Kommunstyrelsens förslag  

Vetlanda Racketklubb beviljas ett lån på 5 500 000 kr för tillbyggnad av befintlig anläggning.  

Yrkanden 

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

Beslutet skickas till: 
Vetlanda Racketklubb 
Ekonomikontoret 
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§ 15 Dnr KLF 2019/18 

Fastighetsförsäljning – Bäckfåran 10, Vetlanda 
Kommunfullmäktiges beslut 

Fastigheten Bäckfåran 10, om cirka 10 844 m² varav lokalyta om 1910 m², säljs till  
Holsby Metall AB, 556066-5126, för en köpeskilling om 4 840 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda kommun äger fastigheten Bäckfåran 10. Den 2 december 2013 undertecknades ett 
hyresavtal med Holsby Metall AB som hyresgäst på fastigheten. I avtalet har hyresgästen 
förbundit sig att förvärva fastigheten senast vid hyrestidens slut, vilket innebär den  
1 maj 2019 och till en då värderad köpeskilling. lngångsvärdet var satt till 6 000 000 kr där 
hyresgästen under åren betalat, förutom hyra, en årlig avskrivning om 240 000 kr per år. 
Fastighetsöverlåtelsen är planerad att genomföras den 28 februari 2019 med en köpeskilling 
om 4 840 000 kr under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner försäljningen. 

Köpekontrakt är upprättat och föreligger i bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag  

Fastigheten Bäckfåran 10, om cirka 10 844 m² varav lokalyta om 1910 m², säljs till  
Holsby Metall AB, 556066-5126, för en köpeskilling om 4 840 000 kronor. 

Beslutet skickas till: 
Holsby Metall AB 
Ekonomikontoret 
Tekniska kontoret 

 

 

 

 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-20 20 (31) 

§ 16 Dnr KLF 2019/29 

Fastighetsförsäljning - del av Värmunderyd 1:1 
Kommunfullmäktiges beslut 

Del av Vetlanda Värmunderyd 1:1, ca 4800 m², säljs till Ekenäs Bud AB till ett pris av  
480 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

Ekenäs Bud AB är trångbodda i sina nuvarande förhyrda lokaler i Slättemo och har därför 
behov av att köpa en tomt och uppföra en egen lokal för sin verksamhet.  

Köpekontrakt har därför upprättats avseende del av Värmunderyd 1:1 mellan Vetlanda 
kommun såsom säljare och Ekenäs Bud AB såsom köpare. 

Avtalet innebär att Vetlanda kommun överlåter till köparen del av fastigheten Vetlanda 
Värmunderyd 1:1, inom Ekenässjöns industriområde. 

Ytan uppgår till ca 4800 m². 

Köpeskilling: 100 kr/m², ca 480 000 kr. 

Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det. 

Kommunstyrelsens förslag  

Del av Vetlanda Värmunderyd 1:1, ca 4800 m², säljs till Ekenäs Bud AB till ett pris av  
480 000 kr. 

Beslutet skickas till: 
Ekenäs Bud AB 
Ekonomikontoret 
Tekniska kontoret 
 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-20 21 (31) 

§ 17 Dnr KLF 2017/223  

Begäran om extra medlemsbidrag 2018 – Höglandets 
Räddningstjänstförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 

Höglandets Räddningstjänstförbund tilldelas ett extra medlemsbidrag för 2018 om  
2 956 000 kr. Medlemsbidraget avser täckning av förbundets förväntade underskott i 2018 års 
bokslut. Beslutet förutsätter att Nässjö kommun i sin tur fattar beslut om ett extra 
medlemsbidrag uppgående till 3 344 000 kr. Höglandets Räddningstjänstförbund uppmanas 
dessutom att intensifiera arbetet med att se över sin kostnadsbild så att givna budgetramar 
fortsättningsvis kan hållas. 

Jäv 

Nils-Erik Olofsson (S), Percy Karlsson (S), Kjell Sandahl (M) och Monica Högberg (VF). 

Ärendebeskrivning 

Höglandets Räddningstjänstförbund har i skrivelse inkommit med en begäran om extra 
medlemsbidrag för 2018 på totalt 6 300 000 kr, varav Vetlanda kommuns andel uppgår till 
2 956 000 kr. Underskottet i förra årets budget är till stor del föranlett av sommarens extremt 
torra väderlek med en intensiv insatsverksamhet som följd. 

Förbundet anser inte att man kan följa det i kommunallagens angivna balanskravet utan en 
underskottstäckning från medlemskommunerna.  

Kommunstyrelsens förslag  

Höglandets Räddningstjänstförbund tilldelas ett extra medlemsbidrag för 2018 om  
2 956 000 kr. Medlemsbidraget avser täckning av förbundets förväntade underskott i 2018 års 
bokslut. Beslutet förutsätter att Nässjö kommun i sin tur fattar beslut om ett extra 
medlemsbidrag uppgående till 3 344 000 kr. Höglandets Räddningstjänstförbund uppmanas 
dessutom att intensifiera arbetet med att se över sin kostnadsbild så att givna budgetramar 
fortsättningsvis kan hållas. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet skickas till: 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Ekonomikontoret 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-20 22 (31) 

§ 18 Dnr KLF 2018/34 

Närvarokrav för föreningar 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser kompletteras med ett krav på obligatorisk 
närvaro vid förvaltningens årliga föreningsträff. Den förening som inte närvarar får ett avdrag 
på föreningsbidraget med 10 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

Under många år har det varit svårt att locka de ca 150 bidragsberättigade föreningarna till en 
årlig träff med kultur- och fritidsförvaltningen. Oavsett hur viktig information som ska 
förmedlas så är närvaron mycket låg. Kultur- och fritidsnämnden vill därför införa ett krav på 
obligatorisk närvaro i bidragsbestämmelserna. Den förening som inte närvarar får ett avdrag 
på bidraget med 10 000 kr.  

Beredningsbeslut 

Kultur- och fritidsnämnden § 81/18 och § 97/18. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser kompletteras med ett krav på obligatorisk 
närvaro vid förvaltningens årliga föreningsträff. Den förening som inte närvarar får ett avdrag 
på föreningsbidraget med 10 000 kr. 

Yrkanden 

Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Henrik Tvarnö (S), Robin Wallén Nilsson (M)  
och Maria Forsberg Brihall (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesdatum Sida 
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§ 19 Dnr KLF 2018/328 

Reviderad förbundsordning för Höglandsförbundet 
Kommunfullmäktiges beslut 

Reviderad förbundsordning för Höglandsförbundet daterat 2018-11-22 antas. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderad förbundsordning för Höglandsförbundet föreligger i bilaga. 

Höglandsförbundet har gjort en översyn av sin förbundsordning inför den nya 
mandatperioden och kommit fram till att ett antal justeringar behöver göras.  

Beredningsbeslut 

Direktionen för Höglandsförbundet 2018-11-30, § 55. 

Kommunstyrelsens förslag  

Reviderad förbundsordning för Höglandsförbundet daterat 2018-11-22 antas. 

Beslutet skickas till: 
Höglandsförbundet 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-20 24 (31) 

§ 20 Dnr KLF 2018/68 

Kommunstyrelsens reglemente 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Det har uppmärksammats att kommunstyrelsen och tekniska nämnden i sina respektive 
reglementen fått samma uppgifter. Rätt fördelning bör vara att tekniska nämnden beslutar i 
ärenden som handlar om att hyra ut, arrendera ut eller på annat sätt upplåta kommunens 
fasta egendom. Punkten 3 i § 7 föreslås därför utgå ur kommunstyrelsens reglemente. 

I § 46 beskrivs att kommunstyrelsen ska ha två utskott. Kommunfullmäktige har tidigare 
beslutat att styrelsen bara ska ha ett utskott fr.o.m. 1 januari 2019 och att personal- och 
organisationsutskottet utgår ur organisationen. Som en konsekvens av det beslutet görs 
justeringar i reglementet. 

Kommunstyrelsens förslag  

Upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen godkänns. 

Beslutet skickas till: 
Vetlanda.se 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-20 25 (31) 

§ 21 Dnr KLF 2018/359 

Bestämmelser för ersättares tjänstgöring i kommunens 
nämnder och styrelse 2019-2022 
Kommunfullmäktiges beslut 

För ledamot tillhörande inträder ersättare från nedan angivna parti 
nedanstående parti i följande turordning 

S  M, C, VF, V, KD, L, SD 

VF  SD, V, M, S, L, C, KD 

C  M, S, L, KD, VF, V, SD 

M  C, S, KD, L, VF, SD, V 

KD  L, C, M, S, V, VF, SD 

SD  VF, V, M, L, S, C, KD 

L  KD, VF, C, M, S, V, SD 

V  VF, SD, KD, L, S, C, M 

Ärendebeskrivning 

Ersättare ska vid tjänstgöring i första hand tjänstgöra för sitt politiska parti. Ersättare kallas till 
tjänstgöring i den ordning som anges i fullmäktiges protokoll vid valtillfället. 

Om ordningen i första stycket inte kan tillämpas inkallas ersättare till tjänstgöring i den 
ordning som anges ovan. 

Beredningsbeslut 

Valberedningen 2018-12-04, § 34. 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-20 26 (31) 

§ 21 forts. Dnr KLF 2018/359 

Kommunstyrelsens förslag 

För ledamot tillhörande inträder ersättare från nedan angivna parti 
nedanstående parti i följande turordning 

S  M, C, VF, V, KD, L, SD 

VF  SD, V, M, S, L, C, KD 

C  M, S, L, KD, VF, V, SD 

M  C, S, KD, L, VF, SD, V 

KD  L, C, M, S, V, VF, SD 

SD  VF, V, M, L, S, C, KD 

L  KD, C, M, V, VF, S, SD 

V  VF, SD, KD, L, S, C, M 

Yrkanden 

Rune Solid (L) föreslår följande ordning för liberalerna; KD, VF, C, M, S, V och SD. 

Beslutet skickas till: 
Nämnder och styrelse 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-20 27 (31) 

§ 22 Dnr KLF 2017/210 

Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. Melavägens 
förlängning, Vetlanda 
Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att kunna konstatera att området ej bedöms 
lämpligt för ändamålet. 

Svar på fråga från allmänheten 

Inledningsvis behandlas de frågor som ställdes av Clas Jonsson vid allmänhetens frågestund. 
Henrik Tvarnö svarar följande: 

Ett enigt kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om planuppdraget för den aktuella 
platsen och därefter har ingen kommunstyrelseledamot initierat en utredning av någon annan 
plats. Det är riktigt att Melavägen inte är specifikt och separat utredd men förutsättningarna 
är ändå berörda i planprogrammet. Beträffande risken för att dricksvattnet förorenas så finns 
den alltid av flera skäl. Kostnaden för väganslutning med mera beaktas. En 
barnkonsekvensanalys finns i dokumentet Funktionsprogram för förskolan. Om det skulle visa 
sig att det finns gifter i marken till följd av tidigare verksamhet så ska marken givetvis saneras.  

Jan Johansson svara på frågorna enligt följande: 

Konstateras att det inte finns någon vilja från socialdemokraternas sida att utreda fler 
alternativa placeringar av förskola i Bäckseda. Beträffande de konkreta frågeställningarna från 
Clas Jonsson i punkterna 1-9 (bilaga), kan i samtliga fall sägas att frågorna inte är utredda och 
att uppgifter därför saknas.  

Ärendebeskrivning 

Planförslaget är upprättat för att möjliggöra byggnation av en förskola med tillhörande 
utemiljö och parkering. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa en tillfartsgata till 
området samt anläggandet av en cykelväg. Planen syftar även till att bevara naturmark samt 
att befintlig skyddsvall upprättshålls mellan riksväg 31 och bebyggelseområdet.  

Planområdet är lokaliserat till nordöstra utkanten av stadsdelen Mossgård, beläget i södra 
delen av Vetlanda tätort. Angöring sker via Melavägen. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i plan- och bygglagen 4 kap. 34 § och en särskild miljöbedömning med en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 5 mars t.o.m. 11 april 2018. Inkomna 
synpunkter under samrådstiden är sammanställda i en samrådsredogörelse daterad  
2018-09-03.  

Planförslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 8 oktober t.o.m. 29 oktober 
2018. Inkomna synpunkter under granskningstiden finns sammanställda i ett 
granskningsutlåtande daterat 2019-01-09. 
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§ 22 forts. Dnr KLF 2017/210 

Beredningsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 122/17, § 24/18 och § 119/18. 

Kommunstyrelsens förslag  

Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. Melavägens förlängning, Vetlanda antas. 

Yrkanden 

Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Douglas Thor (M), Henrik Tvarnö (S) och  
Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Jan Johansson (VF) yrkar återremiss av ärendet för att kunna konstatera att området ej 
bedöms lämpligt för ändamålet.  

Björn Fälth (SD) tillstyrker återremissyrkandet. 

Sammanträdet ajourneras kl. 21.35-21.40. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jan Johanssons återremissyrkande med motivet att kunna 
konstatera att området ej bedöms lämpligt för ändamålet 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 att ärendet avgörs idag. 
Nej-röst för Jan Johanssons återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 30 ja-röster mot 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige med en minoritetsåterremiss 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

För en minoritetsåterremiss gäller att minst en tredjedel av närvarande ledamöter röstar ja för 
återremiss. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska kontoret 
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§ 23 Dnr KLF 2018/339 

Val av ersättare i kommunstyrelsen (C) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ersättare i 
kommunstyrelsen för Centerpartiet föreslår 

C Daniel Berner, Gåvostigen 24, 574 39 Vetlanda 

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Beslutet skickas till: 
Daniel Berner 
Valberedningen 
Kommunstyrelsen 
Infocenter 
Troman 
Löner 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-20 30 (31) 

§ 24  Dnr KLF 2019/70 

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Höglandets 
Samordningsförbund (Finsam) 2019-2022 
Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamot Carina Bardh, Fageräng 2, 574 91 Vetlanda 

Ersättare Lennart Lööw, Takstigen 8, 574 50 Ekenässjön 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman föreslår till Vetlanda kommuns ordinarie 
representant i styrelsen, Carina Bardh (M) och ersättare Lennart Lööw (S). 

Beslutet skickas till: 
Carina Bardh 
Lennart Lööw 
Höglandets Samordningsförbund 
Löner 
Troman 
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§ 25  Dnr KLF 2018/356 

Val av revisor i Höglandets Räddningstjänstförbund 2019-2022 
Kommunfullmäktiges beslut 

Anneli Thylén, Edstorp 3, 574 97 Vetlanda. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman föreslår att till Vetlanda kommuns revisor i 
Höglandets Räddningstjänstförbund utses Anneli Thylén (VF). 

Beslutet skickas till: 
Anneli Thylén 
Höglandets Räddningstjänstförbund 
Troman 
Löner 
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