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§ 116 

Meddelanden 
Länsstyrelsens beslut 2019-07-09, där man utser ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 
Ny ersättare är Francesc Morello Martinez (KD) som blir ersättare nummer 3 för 
Kristdemokraterna. 
Ärendenummer KLF 2019/244 

Revisionsrapport ”Granskning av hemtjänstverksamheten”
Ärendenummer KLF 2019/260 

Redovisning av 2018 års partistöd från samtliga partier.
Ärendenummer KLF 2019/239 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-09-18 

4



 

  

 

 

§ 117 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige 

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning ska göras för framtagande av ny ersättare 
för tiden fram till och med 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Från och med den 6 september 2019 avsäger sig Isac Almén från sin plats som ersättare i 
Vetlanda kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning ska göras för framtagande av ersättare 
efter honom för tiden fram till och med 14 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Isac Almén (M) daterad 2019-09-06. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Isac Almén 
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§ 118 

Svar på motion om att kommunen övertar det övergripande 
ansvaret för återvinningsstationerna 

Beslut 
Motionen anses besvarad med hänvisning till Njudung Energis yttrande daterat 2019-05-20. 

Ärendebeskrivning 
Motion om att kommunen övertar det övergripande ansvaret för återvinningsstationerna av 
Ejlon Johansson (L), Rune Solid (L) och Siv Fransson (L) daterad den 31 januari 2019. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden och Njudung Energi för yttrande. Yttranden har 
kommit in och föreligger i bilaga. Av yttrandena framgår att återvinningsstationerna drivs av 

förpackningar och tidningar. Producenter har en skyldighet att samla in och behandla 
material. Den skyldigheten kan inte överlåtas till en kommun och en kommun kan heller inte 
gå in och på något sätt subventionera en sådan verksamhet. Men, kommunen genomför via 
miljö-och byggkontoret tillsyn på stationerna. 

På riksnivå har regeringen gett nya mål, som innebär att 60 % av alla hushåll senast år 2021 
ska få förpackningar och tidningar hämtade vid fastigheten istället för att lämna till 
återvinningsstation. Samråd mellan FTi och kommunerna planeras till hösten avseende 
förutsättningar för gemensam insamling. 

Lokalt förs diskussioner mellan Njudung Energi, Amaq och Uppvidinge kommun för en 
gemensam organisation för hantering av hushållsavfall. Beslut kring detta beräknas ske under 
hösten 2019. Lyckas en överenskommelse med FTi komma till stånd avseende fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar ökas servicen för hushållen samtidigt som behovet 
av återvinningsstationer minskar. 

Nedskräpning vid återvinningsstationerna har sedan länge varit ett problem samtidigt som 
många kommuninvånare har långt till en återvinningsstation. Njudung Energi ser därför 
positivt på att kommunen tillskriver regeringen i syfte att nå en bättre lösning. 

Beslutsunderlag 
Njudung Energis tjänsteskrivelse 2019-05-20 
Tekniska nämnden § 61/19 

Kommunstyrelsens förslag 
Motionen anses besvarad med hänvisning till Njudung Energis yttrande daterat 2019-05-20. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Yrkanden 
Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Rune Solid (L) och Jan Johansson (VF) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Ejlon Johansson 
Rune Solid 
Siv Fransson 
Njudung Energi 
Tekniska nämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 119 

kulturliv 

Beslut 
Motionen får anses besvarad. 

ytterligare. 

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. 

Syftet är att Vetlanda kommun ska erbjuda fria kulturgrupper inom musik, sång, dans och 
teater fri scenhyra, så att de kan mötas och utöva sina respektive konst- och kulturformer 
samt visa upp sina färdigheter inför publik. För att stödja dessa grupper samt inspirera till nya 
föreslås att ”scencheckar” för att få nyttja de scener som finns inom kommunen införs. 

Kultur- och fritidsnämnden har avgett ett remissyttrande och tillstyrker motionen med ett 
tillägg att en mindre avgift om 100 kronor ska tas ut för scenchecken. 

Definitionen av fri kulturgrupp är föreningar eller privatpersoner i grupp, som har kultur som 
huvudverksamhet. Arrangemangen ska vara icke-kommersiella, det vill säga antingen helt 
utan entré eller med entré som endast täcker övriga kostnader, för exempelvis ljud/ljus-
teknik. Fri scen ska alltså inte utgå till föreningar som har kulturarrangemang som 

den typ av kulturarrangemang som drivs av företag (exempelvis turnerande riksartister) eller 
av kulturföreningar som får ett betydande ekonomiskt överskott på sitt arrangemang. 

Möjligheten att förse fristående kulturgrupper med scencheckar bedöms därmed vara utredd 
och behöver inte undersökas ytterligare. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens § 54/19. 

Kommunstyrelsens förslag 
Motionen får anses besvarad. Ärendet har redan utretts av kultur- och fritidsnämnden och 
behöver därmed inte undersökas ytterligare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Svar på motion om att låta scencheckar ge kraft åt kommunens 

Ärendet har redan utretts av kultur- och fritidsnämnden och behöver därmed inte undersökas 

inkomstkälla för annan verksamhet (exempelvis idrottsföreningar). Den ska inte heller utgå till 
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Yrkanden 
Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Monica Samuelsson 
Kultur- och Fritidsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 120 

Svar på motion om heltidsmentorer 

Beslut 
Motionens första del om utredning tillstyrks. Motionens andra del om att system med 
heltidsmentorer provas anses besvarad i och med att utredningen får påvisa fortsättning. 

Ärendebeskrivning 
Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om 
heltidsmentorer och med förslaget att Vetlanda kommun utreder hur ett system med 
heltidsmentorer kan implementeras på högstadieskolor samt gymnasieskolan i Vetlanda 
kommun och att skolor och gymnasieprogram erbjuds att prova detta system med 
heltidsmentorer. 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Yttrande har kommit in där barn- 
och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen och föreslår att nämnden får i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa heltidsmentorer på kommunens 
högstadieskolor samt Njudungsgymnasiet. Vid Njudungsgymnasiet finns redan 
heltidsmentorer på IM-programmet och hittills har erfarenheten varit positiv. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 72/19 

Kommunstyrelsens förslag 
Motionens första del om utredning tillstyrks. Motionens andra del om att system med 
heltidsmentorer provas anses besvarad i och med att utredningen får påvisa fortsättning. 

Yrkanden 
Douglas Thor (M), Carina Bardh (M), Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF) och Mikael 
Loberg (SD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Carina Bardh 
Anders Bengtsson 
Barn- och utbildningsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 121 

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner framtaget förslag på en reviderad 
informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun. 

Kommunfullmäktige upphäver samtidigt befintlig informationssäkerhetspolicy, från 2015-12-
16, (KF § 202) för Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör och allt vi säger, 
exempelvis om vår personal, våra tjänster, vår ekonomi och det omgivande samhället med 
invånare, företag, föreningar med flera. Information är därför i sig en av kommunens 
viktigaste tillgångar. 

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av 
information utifrån fyra aspekter: 

• Konfidentialitet: att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehörig 

• Riktighet: att information är korrekt, aktuell och fullständig 

• Tillgänglighet: att information är åtkomlig och användbar av behörig 

• Spårbarhet: att händelser i informationsbehandlingen ska kunna spåras 

Informationssäkerhetspolicyn gäller för informationssäkerhet inom Vetlanda kommun och 
kompletterar kommunens övriga styrdokument inom säkerhetsområdet. Hela 
kommunkoncernen omfattas av policyn, vilket medför att det inte finns utrymme att besluta 
om lokala regler som avviker från denna. Undantag för bolagen om det finns laglig grund. 

Grundprincipen är att ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie 
verksamhetsansvaret. Det gäller från koncernledning till den enskilde medarbetaren och 
innebär att den som är ansvarig för en viss verksamhet också är ansvarig för 
informationssäkerheten inom verksamhetsområdet. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna framtaget förslag på en reviderad 
informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun. 

Kommunfullmäktige föreslås upphäva befintlig informationssäkerhetspolicy, från 2015-12-16, 
(KF § 202) för Vetlanda kommun under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
reviderad informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
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 Beslutet skickas till 
Kommunjuristen 
Styrdokumentspublicering 
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§ 122 

Reviderad policy för förtjänsttecken 

Beslut 
Reviderad policy Utdelning av Vetlanda kommuns förtjänsttecken med ikraftträdande 1 
oktober 2019 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Policyn Utdelning av Vetlanda kommuns förtjänsttecken har reviderats för att ersätta 
utdelningsnämnden mot kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet kan fatta beslut 
om gåvor och göra undantag från huvudregeln om meritkrav för erhållande av 

in i policyn. 

Förslag och beräkning rörande utdelning av förtjänsttecken ska ske i början av året istället för 
tidigare september månad. Utdelningsceremonin hålls i april eller maj månad istället för 
tidigare januari eller februari månad. 

Kommunstyrelsens förslag 
Reviderad policy Utdelning av Vetlanda kommuns förtjänsttecken med ikraftträdande 1 
oktober 2019 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Lönekontoret 
Styrdokumentspublicering 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-09-18 

§ 123 Ärendenr KLF 2019/91 

Naturvårdsplan för Vetlanda kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar framtagen naturvårdsplan för Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Naturvårdshandläggare Janne Kolehmainen informerar om Förslag till Naturvårdsplan för 
Vetlanda kommun. Förslag till Naturvårdsplan föreligger i bilaga. 
Naturvårdsplanen utgör ett samlat dokument över områden med höga naturvärden i Vetlanda 
kommun och anger kommunens ambitioner och strategier för hur värdefull natur och den 
biologiska mångfalden ska bevaras i kommunen. 

Syftet med planen är bland annat följande: 

1. fungera som underlag för fysisk planering 
2. användas för information om värdefull natur till kommuninvånare, turister, markägare 

och skolor 
3. ligga till grund för ställningstaganden i natur- och miljöfrågor 
4. öka förståelsen för naturvårdsfrågor 
5. vara vägledande för kommunen fortsatta naturvårdsarbete 

Naturvårdsplanen är ett sektorsunderlag för kommunens översiktsplanering och lyfter fram 
naturvårdens intressen. Avvägningar mot andra intressen har inte gjorts utan görs i senare 
planskeden så som översiktsplaner och detaljplaner. Planen innebär inte några förändringar 
av redan gällande planer och program. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/19. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås anta framtagen naturvårdsplan för Vetlanda kommun. 

Yrkanden 
Andreas Elamsson (C), Carina Bardh (M), Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF), Rune 
Solid (L) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 124 

Fastighetsreglering del av Rösaberg 1:125 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal överlåter 
del av fastigheten Rösaberg 1:125, ca 7200 m2 till Hydro Extrusion Sweden AB, till ett pris av 1 
kr under förutsättning att mark- och exploateringsansvarig ej inkommer med förslag på 
ändringar av avtalet. 

Ärendebeskrivning 
Hydro Extrusion Sweden AB, tidigare SAPA och nedan kallat Bolaget, tänker utveckla sin 
verksamhet vid företagets befintliga anläggning i Sjunnen. Vetlanda kommun äger ett stycke 
mark som gränsar direkt till Hydros anläggning och som är detaljplanelagd för 
industriändamål. 

Köpeskillingen är satt till 1 kr med hänvisning till en tidigare fastighetsöverlåtelse, beslutad i 
kommunfullmäktige, där Bolaget överlät fastigheten Vetlanda Trucken 4 till kommunen för 
1 kr. Detta skedde den 1 november 2015 då AB Vetlanda Industrilokaler tog över tomt och 
lokaler för Vetlanda kommuns räkning. Vetlanda Trucken 4 var på 15152 m2 tomtmark med 
6208 m2 produktion-, lager- och kontorslokaler. I förhandlingarna när Bolaget överlät 
Trucken 4 till Vetlanda kommun utlovades muntligen att samma premisser skulle gälla när 
Bolaget behövde mer mark för sin utveckling. I och med denna överlåtelse anses denna 
överenskommelse som fullgjord. 

Fastigheten överlåts i befintligt skick, vilket innebär att Bolaget svarar för och bekostar 
markberedning samt flytt av en kulturmiljöskyddad milsten. Bolaget har beretts tillfälle att 

Bolaget bekostar erforderlig lantmäteriförrättning som i detta fall då sker genom 
fastighetsreglering till Rösaberg 1:130. Avtalet är bindande för båda parter under 
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal 

pris av 1 kr under förutsättning att mark- och exploateringsansvarig ej inkommer med förslag 
på ändringar av avtalet. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§ 125 

Fastighetsförsäljning - Värmunderyd 1:72 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Värmunderyd 1:72, 3385 m2, till Midnight Beds of Sweden AB till ett pris 
av 846 250 kr. 

Ärendebeskrivning 
Midnight Beds of Sweden AB planerar att flytta sin verksamhet från Landsbro till Forngatan 
16, Ekenässjön, i AB Vetlanda Industrilokalers lokaler på fastigheten Värmunderyd 1:71. 
Midnight Beds of Sweden AB har kontaktat kommunen och önskar förvärva intilliggande 
industrimark för sin framtida utveckling. 

Priset är satt till 250 kr/m2 då marken till större delen är anlagd och hårdgjord med asfalt. 
Fastigheten säljs i befintligt skick, vilket innebär att köparen svarar för och bekostar övrig 
markberedning och de kostnader och avgifter som följer övertagandet. 

Köparen har också beretts tillfälle att undersöka fastigheten och enligt avtalet frånsäger sig 
alla eventuella anspråk mot kommunen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal 
säljer fastigheten Vetlanda Värmunderyd 1:72, 3385 m2, till Midnight Beds of Sweden AB till 
ett pris av 846 250 kr. 

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

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-09-18 

Ärendenr KLF 2019/257 
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§ 126 

Begäran om investeringsmedel för ”Björköby förskola/kök om- 
och tillbyggnad” 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att ytterligare 11 mnkr får användas inom befintlig 
investeringsram för rubricerat projekt. 

Ärendebeskrivning 
Förskolan i Björköby hade till hösten 2017 behov av plats för ytterligare en avdelning. Barn-
och utbildningsnämnden fattade då beslut om att placera en förskolepaviljong i anslutning till 
förskolan. Efter förslag från tekniska kontoret genomfördes istället en alternativ lösning där 
lokalanpassningar gjordes i befintliga grundskolelokaler för att inrymma en del av förskolan 
där under 3-4 år. Genom detta erhölls en bättre och billigare lösning än paviljonger, samtidigt 
som det säkerställde en del av grundskolans långsiktiga behov av de lokalanpassningar som 
behövs för att klara det ökande elevantalet. 

förskolans lokalbehov behöver lösas i anslutning till befintliga förskolelokaler. Befintligt 
tillagningskök har stora brister i arbetsmiljön och ett stort renoveringsbehov, samtidigt som 
maxkapaciteten i antalet portioner inte räcker för det ökade antalet elever. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 69, avsattes 12 mnkr i investeringsplanen, 

Under utredning och projektering har det framkommit brister i befintliga lokaler och 
installationer som tidigare inte varit kända, samt att ytbehovet har ökat. På grund av 
ovanstående flaggade tekniska kontoret inför budgetarbetet 2019 att de avsatta 12 mnkr inte 
räcker och att det krävs minst 17 mnkr. 

Upphandlingen annonserades i maj och anbudsöppning skedde 2019-06-05. Uppskattad total 
projektkostnad efter inkomna anbud var 23 mnkr. Eftersom budgetmedel saknades avbröts 
upphandlingen 2019-06-10. 

En budgetnivå på 23 mnkr förutsätter att ny upphandling inte blir dyrare än vid tidigare 
avbruten upphandling. 

Behovet av en om- och tillbyggnad av skola/förskola/kök är nödvändig för att klara det behov 
som finns i Björköby. Byggnationen behöver stå färdig senast till höstterminen 2021, vilket 
kräver att en ny upphandling måste påbörjas omgående för att möjliggöra en byggstart i rätt 
tid. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-08-15 § 40 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-09-18 

Ärendenr KLF 2019/267 

Under 2021 kommer skolans lokaler inte att räcka till för både förskola och grundskola varmed 

fördelat på 2017-2020, för att lösa behoven inom skola, förskola och tillagningskök i Björköby. 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-09-18 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att ytterligare 11 mnkr får användas inom befintlig 
investeringsram för rubricerat projekt. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M), Lars Brihall (VF), Pia Lindell (C) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 127 

Sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och arbetsutskottet 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar 2020 för 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
har godkänts av kommunstyrelsen. 

Sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag 
Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
godkänns. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar 2020 för 
kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Kommunens nämnder och styrelser 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-09-18 

Ärendenr KLF 2019/221 
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§ 128 

Valärenden 

Beslut 
Till ny ersättare för Kristdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden utses Marie-Louise 
Sollin från Vetlanda för återstående mandattid till och  med 31 december 2022.. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny ersättare för 
Kristdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden föreslår  

KD Marie-Louise Sollin från Vetlanda 

för återstående mandattid till och med 31 december 2022. 

Beslutet skickas till 
Marie-Louise Sollin 
Valberedningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-09-18 

Ärendenr KLF 2018/340 
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