
1

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

Plats och tid 

Beslutande 

Tjänstgörande ersättare: 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

2019-11-20 

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 22.07 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Douglas Thor (M), Dan Ljungström (C), 
Percy Karlsson (S) jäv § 139-140, Monica Samuelsson (KD), Mikael Hahn (S), 
Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), Martina Jansson (S), Lars Brihall (VF), 
Hans Svensson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), Nils-Erik Olofsson (S) 
jäv 139-140, 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 § 139-140, 147, Malin Brihall (VF), Arne Larsson (SD), 
Carina G Hördegård (C), Ingemar Sturesson (KD), Sofie Schiller (M), 
Tommy Glans (VF) jäv 139-140, Ceasar Friberg Jonsson (S), Pia Fälth (SD), 
Rolf Axelsson (S), Monica Högberg (VF) (jäv § 139-140), Annica Brihall (C), 
Magdalena Andersson (M), Anders Rodewald (KD), Madelene Kohut (S) och 
Michael Hellqvist (V). 

Christina Moths (C) för Andreas Elamsson (C) 
Ingrid Holm (SD) för Björn Fälth (SD) 
Petra Brannestam (VF) för Lola Frödeberg (VF) 
Rune Solid (L) för Ejlon Johansson (L)
Sven-Åke Karlsson (S) för Carina Strömbäck (S) 

Hugo Cruz, Jonas Petri, John Johansson, Ola Rosander, Patrik Styrbjörn, 
Andreas Eliasson, Björn Wiberg, Anneli Thylén, Jonna Andreasen (SD), 
Tommy Bengtsson (V), Stig-Göran Fransson (C ), Francesc Morello Martinez 
(KD), Henrik Freij (M), Fredrik Johansson (M) och Gun-Britt Sigfridsson (KD). 

Sven-Åke Karlsson (S) och Rune Solid (L) 

Kommunkansliet 2019-11-27 kl. 16.00 

Sekreterare Paragrafer 129-150 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Sven-Åke Karlsson Rune Solid 

Just sign Utdragsbestyrkan 



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

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

2019-11-27 

2019-12-18 

Kommunkansliet 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Föredragningslista 
Musik 

§ 129 Meddelanden 

§ 130 Motion 2019/323 

§ 131 Avsägelse 2019/284 

§ 132 Avsägelse 2019/387 

§ 133 Information från överförmyndarnämnden 2019/343 

§ 134 Information från Höglandets räddningstjänstförbund 2019/344 

§ 135 Information från Vetlanda Stadshus AB:s dotterbolag 2019/345 

§ 136 Svar på motion om att göra verkstad av integrationen - 2019/159 
och börja med barnen 

§ 137 Svar på motion om att starta upp äldreboendet i 2019/68 
Ramkvilla 

§ 138 Delårsbokslut 2019 2019/311 

§ 139 Delårsbokslut 2019 - Höglandets 2019/300 
räddningstjänstförbund 

§ 140 Bokslut 2018 - Höglandets räddningstjänstförbund 2019/85 

§ 141 Justering av budget 2020 -  Höglandets 2019/329 
Räddningtstjänstförbund 

§ 142 Revidering av taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om 2019/313 
skydd  mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

§ 143 Fribrev för VISAM Arena 2018/199 

§ 144 Särskilt ägardirektiv Witalabostäder AB 2019/310 

§ 145 Avveckling av Vilans äldreboende 2019/316 

§ 146 Avgifter inom hemsjukvården 2019/317 

§ 147 Upphävande av del av vattenskyddsområde 2019/281 

§ 148 Trafikstrategi för Vetlanda kommun 2018/235 

§ 149 Redovisning av ej slutförda motioner 2019/312 

§ 150 Valärenden 2019/284 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 
 

  
       

                                                                  
                                                              

                                                                  
                                                       

                                                              
                                                              

                                                        
                                              

                                                                   
                                                                

                                                                
                                                             

                                                                    
                                          

                                                               
                                                        

                                                               
                                                                  

                                                        
                                                   

                                                                    
                                                             

                                                             
                                                                    

                                                          
                                                                

                                                              
                                                                

                                                                  
                                                                

                                                               
                                                          

                                             
                                                          

                                                                  
                                                               

                                                       
                                                                  

                                                                   
                                                             

                                                                 
                                                     

                                                            
                                                                 

                                                                

     
 

Voteringslista nr. 1 
Vetlanda kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2019 klockan 20:28:58. 
10. Svar på motion om att starta upp äldreboendet i Ramkvilla. Ja för KS, Nej för Jan Johanson bifall 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö (S) - X 
Jan  Johansson (VF)  - X 
Douglas Thor (M)    - X 
Björn Fälth  (SD)  - Ingrid Holm X 
Dan Ljungström (C)   - X 
Percy  Karlsson   (S) - X 
Monica Samuelsson  (KD)  - X 
Lola Frödeberg (VF)  - Petra Brannestam X 
Mikael Hahn  (S) - X 
Carina Bardh (M)    - X 
Mikael Loberg (SD)  - X 
Martina Jansson   (S) - X 
Lars Brihall (VF)  - X 
Andreas Elamsson  (C)   - Christina Moths X 
Hans Svensson (KD)  - X 
Robin Wallén Nilsson (M)    - X 
Nils-Erik Olofsson (S) - X 
Viveka Jarflod (V) - X 
Maria Forsberg Brihall (VF)  - X 
Ejlon Johansson  (L) - Rune Solid   X 
Lennart Lööw (S) - X 
Arne Zetterberg (SD)  - X 
Anders Bengtsson (M)    - X 
Pia Lindell (C)   - X 
Jan-Erik Josefsson  (KD)  - X 
Roger Eriksson (VF)  - X 
Aneth Amundsson (S) - X 
Tommy Bohman (S) - X 
Kjell Sandahl (M)    - X 
Malin Brihall   (VF)  - X 
Arne Larsson  (SD)  - X 
Carina G Hördegård (C)   - X 
Carina Strömbäck (S) - Sven-Åke Karlsson X 
Ingemar Sturesson  (KD)  - X 
Sofie Schiller (M)    - X 
Tommy Glans (VF)  - X 
Caesar Friberg Jonsson  (S) - X 
Pia Fälth   (SD)  - X 
Rolf Axelsson (S) - X 
Monica Högberg (VF)  - X 
Annica Brihall (C)   - X 
Magdalena Andersson   (M)    - X 
Anders Rodewald (KD)  - X 
Madelen Kohut (S) - X 
Michael Hellqvist (V) - X 

SUMMA: 32 12 1 0 



 
 

    
       

                                                                  
                                                              

                                                                  
                                                      

                                                              
                                                              

                                                        
                                              

                                                                   
                                                                

                                                                
                                                             

                                                                    
                                          

                                                               
                                                        

                                                               
                                                                  

                                                        
                                                   

                                                                    
                                                             

                                                             
                                                                    

                                                          
                                                                

                                                              
                                                                

                                                                  
                                                                

                                                               
                                                          

                                             
                                                          

                                                                  
                                                               

                                                       
                                                                  

                                                                   
                                                             

                                                                 
                                                     

                                                             
                                                                 

                                                                

     
 

Voteringslista nr. 2 
Vetlanda kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2019 klockan 21:47:21. 
19. Avgifter inom hemsjukvården, KS Ja, Nej Mikael Loberg 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö (S) - X 
Jan  Johansson (VF)  - X 
Douglas Thor (M)    - X 
Björn Fälth  (SD)  - Ingrid Holm X 
Dan Ljungström (C)   - X 
Percy  Karlsson   (S) - X 
Monica Samuelsson  (KD)  - X 
Lola Frödeberg (VF)  - Petra Brannestam X 
Mikael Hahn  (S) - X 
Carina Bardh (M)    - X 
Mikael Loberg (SD)  - X 
Martina Jansson   (S) - X 
Lars Brihall (VF)  - X 
Andreas Elamsson  (C)   - Christina Moths X 
Hans Svensson (KD)  - X 
Robin Wallén Nilsson (M)    - X 
Nils-Erik Olofsson (S) - X 
Viveka Jarflod (V) - X 
Maria Forsberg Brihall (VF)  - X 
Ejlon Johansson  (L) - Rune Solid   X 
Lennart Lööw (S) - X 
Arne Zetterberg (SD)  - X 
Anders Bengtsson (M)    - X 
Pia Lindell (C)   - X 
Jan-Erik Josefsson  (KD)  - X 
Roger Eriksson (VF)  - X 
Aneth Amundsson (S) - X 
Tommy Bohman (S) - X 
Kjell Sandahl (M)    - X 
Malin Brihall   (VF)  - X 
Arne Larsson  (SD)  - X 
Carina G Hördegård (C)   - X 
Carina Strömbäck (S) - Sven-Åke Karlsson X 
Ingemar Sturesson  (KD)  - X 
Sofie Schiller (M)    - X 
Tommy Glans (VF)  - X 
Caesar Friberg Jonsson  (S) - X 
Pia Fälth   (SD)  - X 
Rolf Axelsson (S) - X 
Monica Högberg (VF)  - X 
Annica Brihall (C)   - X 
Magdalena Andersson   (M)    - X 
Anders Rodewald (KD)  - X 
Madelen Kohut (S) - X 
Michael Hellqvist (V) - X 

SUMMA: 30 14 1 0 



 
 

 
       

                                                                  
                                                              

                                                                  
                                                      

                                                              
                                                              

                                                        
                                              

                                                                   
                                                                

                                                                
                                                             

                                                                   
                                          

                                                               
                                                        

                                                               
                                                                  

                                                        
                                                   

                                                                    
                                                             

                                                             
                                                                    

                                                          
                                                                

                                                              
                                                                

                                                                  
                                                                

                                                               
                                                          

                                             
                                                          

                                                                  
                                                               

                                                       
                                                                  

                                                                   
                                                             

                                                                 
                                                     

                                                            
                                                                 

                                                                

     
 

Voteringslista nr. 3 
Vetlanda kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2019 klockan 22:05:05. 
21. Trafikstrategi för Vetlanda kommun, Ja, KS, Nej, Jan Johanssons tilläggsyraknde 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö (S) - X 
Jan  Johansson (VF)  - X 
Douglas Thor (M)    - X 
Björn Fälth  (SD)  - Ingrid Holm X 
Dan Ljungström (C)   - X 
Percy  Karlsson   (S) - X 
Monica Samuelsson  (KD)  - X 
Lola Frödeberg (VF)  - Petra Brannestam X 
Mikael Hahn  (S) - X 
Carina Bardh (M)    - X 
Mikael Loberg (SD)  - X 
Martina Jansson   (S) - X 
Lars Brihall (VF)  - X 
Andreas Elamsson  (C)   - Christina Moths X 
Hans Svensson (KD)  - X 
Robin Wallén Nilsson (M)    - X 
Nils-Erik Olofsson (S) - X 
Viveka Jarflod (V) - X 
Maria Forsberg Brihall (VF)  - X 
Ejlon Johansson  (L) - Rune Solid   X 
Lennart Lööw (S) - X 
Arne Zetterberg (SD)  - X 
Anders Bengtsson (M)    - X 
Pia Lindell (C)   - X 
Jan-Erik Josefsson  (KD)  - X 
Roger Eriksson (VF)  - X 
Aneth Amundsson (S) - X 
Tommy Bohman (S) - X 
Kjell Sandahl (M)    - X 
Malin Brihall   (VF)  - X 
Arne Larsson  (SD)  - X 
Carina G Hördegård (C)   - X 
Carina Strömbäck (S) - Sven-Åke Karlsson X 
Ingemar Sturesson  (KD)  - X 
Sofie Schiller (M)    - X 
Tommy Glans (VF)  - X 
Caesar Friberg Jonsson  (S) - X 
Pia Fälth   (SD)  - X 
Rolf Axelsson (S) - X 
Monica Högberg (VF)  - X 
Annica Brihall (C)   - X 
Magdalena Andersson   (M)    - X 
Anders Rodewald (KD)  - X 
Madelen Kohut (S) - X 
Michael Hellqvist (V) - X 

SUMMA: 32 13 0 0 



  

Musik 

ersättare och åhörare. Medverkar gör även deras lärare Mikael Stenäng, Sören Bernhardsson 
och Fredrik Johansson. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Blåsorkestern Blåsbusarna från den kommunala musikskolan spelar för närvarande ledamöter, 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

§ 129 

Meddelanden 
Länsstyrelsens beslut 2019-10-01, där man utser ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 
Ny ersättare är Fredrik Johansson (M) som blir ersättare nummer 4 för Moderaterna. 
Ärendenummer KLF 2019/277 

Lagakraftbevis 2019-10-07 avseende detaljplan för Tomasängen 3 och del av Tomasängen 2 
samt del av Tomashöjden 1, Vetlanda kommun. 
Ärendenummer KLF 2019/56 

Affärsplaner för Vetlanda Stadshus AB samt dotterbolagen 
Ärendenummer KLF 2019/358 

Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över kommunägda bolag 
Ärendenummer KLF 2019/375 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 130 

Motion om att inrätta fixartjänst i Vetlanda kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Den 9 oktober 2019 lämnade Jan Johansson (VF) in en motion om att inrätta en fixartjänst i 

beredas möjlighet att erhålla kostnadsfri fixartjänst och att syftet med en sådan tjänst 
framförallt är att förebygga fallolyckor i det egna hemmet, bryta isolering och psykisk ohälsa. 
Servicen föreslås begränsas till uppgifter inomhus och uppdragen maximeras till 60 minuter 
per tillfälle. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/323 

Vetlanda kommun, med förslaget att pensionärer och personer med funktionsnedsättning bör 
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§ 131 

Avsägelse från uppdrag – Mikael Persson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ersättare i miljö- och 
byggnämnden. 

Ärendebeskrivning 

miljö- och byggnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Mikael Persson daterad 2019-09-13. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Mikael Persson 
Lönekontoret 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/284 

Avsägelse har kommit in från Mikael Persson (C) där han avsäger sig uppdraget som ersättare i 
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§ 132 

Avsägelse från uppdrag – Shake Khachatryan (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Shake Khachatryan (M) där hon avsäger sig uppdraget som 
ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Shake Khachatryan daterad 2019-11-18. 

Beslutet skickas till 
Valberedningen 
Löner 
Elected 
Vård- och omsorgsnämnden 
Shake Khachatryan 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/387 
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§ 133 

Information från överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokoll. 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämndens ordförande Hugo Cruz informerar om nämndens verksamhet och 
uppger bland annat följande: 

Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner inrättade den 1 januari 2019 en 
gemensam nämnd och ett gemensamt kansli för överförmyndarverksamheten. Vetlanda 
kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden och det gemensamma kansliet. 
Nämnden och kansliet ingår i Vetlanda kommuns organisation. Överförmyndarnämndens 
uppdrag är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. 

Kansliets personal består av verksamhetschef, handläggare och administratörer. Ny personal 
har rekryterats eftersom alla inte följde med över till den nya verksamheten. Kompetensen är 
bred inom kansliet, där det finns både statsvetare och jurister som arbetar som handläggare. 

Utmaningar i den nya organisationen är bland annat det stora geografiska området samt att 
det är mycket ny personal som behöver fortbildning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/343 

Inför nästa år förbereder man för extra personalförstärkning för granskning av årsräkningarna. 
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§ 134 

Information från Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

med att framhålla vikten av balans mellan effektivitet, lagkrav och ekonomi i verksamheten. 

strukturellt underskott i verksamheten som startade under 2015 då det var mycket 
personalomsättning, fler och mer komplexa insatser i kombination med högre lagkrav. Det 
medför stora kostnader vid nyanställning eftersom personalen måste utbildas internt och att 
de inte är i drift förrän de är färdigutbildade. Av det förbundet gjort hittills för att minska 

torra sommaren med många utryckningar. John avslutar med att redovisa de finansiella 
målen. 

Förbundsdirektör Jonas Petri fortsätter informationen med att berätta att effektiviteten är 
god i organisationen, det görs mycket. Förbundet arbetar förebyggande mot olyckor och med 
utbildning, exempelvis MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa). Vidare så ingår sotning, tillsyn 

hålla hög kompetens på alla områden och svara upp på medborgarnas krav. Det är viktigt att 
vara en attraktiv arbetsgivare och få behålla personalen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/344 

Kjell Sandahl (M), vice ordförande i Höglandets räddningstjänstförbund, inleder informationen 

Ekonom John Johansson redovisar delårsbokslutet och understryker att det finns ett i grunden 

underskottet kan nämnas: minskning av HR- och ekonomistöd, försäljning av tjänster, minskad 
företagsvård samt höjning av taxor och avgifter. Underskottet 2018 är kopplat till den extremt 

för explosiva varor, brottsförebyggande arbete samt folkhälsouppdrag. En stor utmaning är att 
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§ 135 

Information från Vetlanda Stadshus AB:s dotterbolag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

annat följande: Njudung Energis verksamhet består av fem affärsområden: bredband, 
fjärrvärme, vatten och avlopp, miljö och återvinning samt elnät. Därtill kommer verksamhet 
inom elkraftproduktion och elhandel. Till Njudung Energi-koncernen hör följande bolag: 
Njudung Energi Sävsjö AB, Njudung Energi Vetlanda AB, Njudung Vetlanda Elnät AB och 
Njudung Avfallshantering AB. 

Njudung Energi Vetlanda AB är delägare i fyra intressebolag: Sävsjö-Vetlanda Fiber AB, 
Småland Bredband AB, Norra Smålands Energi AB och Erikshester Vindpark AB. 

Ett antal utvecklingsprojekt finns planerade. Bland annat nämns fiberutbyggnad, eldning av 
slam från avloppsreningsverk, Vetlandas vattenförsörjning och solcellspark. 

VD för Witalabostäder AB Patrik Styrbjörn fortsätter redovisningen med Witalabostäder och 
Vetlanda Industrilokaler. Witalabostäders verksamhet påverkar många av kommunens 
medborgare och därför har de ett stort ansvar att ständigt försöka utveckla och förnya 
verksamheten. Bolaget är ett traditionellt fastighetsbolag med huvudsakligen bostäder i sitt 

finns en utvecklingsplan på att bygga ca 120 nya lägenheter vid Nya Vildvinet och 
Skytteparken. 

Vetlanda Industrilokaler är ett fastighetsbolag med huvudsakligen industrilokaler i sitt 

uppdraget är bland annat att enligt affärsmässiga principer erhålla en livskraftig och stabil 
ekonomi samt att bolaget ska medverka till Vetlanda kommuns försörjning av lokaler för 
industri och service och ha en kostnadseffektiv och rationell fastighetsförvaltning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/345 

VD för Njudung Energi AB Ola Rosander redovisar bolagets affärsplan och uppger därvid bland 

bestånd. Verksamheten bedrivs i full konkurrens på en helt öppen marknad. De närmaste åren 

bestånd. Verksamheten bedrivs i full konkurrens på en helt öppen marknad. Det övergripande 
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§ 136 

Svar på motion om att göra verkstad av integrationen - och 
börja med barnen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 
Den 17 april 2019 lämnade Monica Samuelsson (KD) och Hans Svensson (KD) in en motion om 
att göra ”verkstad” av integrationen och att börja med barnen och med förslaget att en 
utredning görs som synliggör och sätter fingret på vilka förändringar som krävs för att 
motverka segregation och istället ge alla barn samma förutsättningar att tillägna sig det 
svenska språket och komma in i det svenska samhället. 

Motionen remitterades till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt Witalabostäder AB med frågan om behovet av en utredning fanns. 
Yttranden har inkommit och samtliga remissinstanser ställer sig positiva till att en utredning 
genomförs. 

Barn- och utbildningsnämnden vill påtala vikten av att man i utredningen tittar på 
integrationen utifrån ett helhetsperspektiv som inbegriper både civilsamhället som 
kommunens verksamheter. När det specifikt gäller barns och ungdomars möjlighet till 
integration anser kultur- och fritidsförvaltningen att en utredning bland annat bör ge svar på 
frågan om varför nysvenska flickor i mindre omfattning än nysvenska pojkar deltar i 
idrottsaktiviteter och hur en förändring kan åstadkommas. Witalabostäders bedömning är att 
om frågorna ska begränsas till att gälla förskola och grundskola har bolaget svårt att bidra på 
kort sikt. Om utredningen ska gälla integration mer allmänt i samhället har bolaget större 
möjligheter att vara med och bidra. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 237/19. 
Barn- och utbildningsnämnden § 88/19. 
Kultur- och fritidsnämnden § 68/19. 
Witalabostäder AB 2019-06-05. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/159 
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§ 136 

Yrkanden 
Monica Samuelsson (KD, Douglas Thor (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Monica Samuelsson 
Hans Svensson 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Witalabostäder AB 
Kommundirektör 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/159 
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§ 137 

Svar på motion om att starta upp äldreboendet i Ramkvilla 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Framåtanda föreslår i sin motion 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 landsbygdsatsning. 

Vård- och omsorgsförvaltningen fick under våren 2019 uppdrag av vård- och 
omsorgsnämnden att revidera Äldreomsorgsplanen inklusive lokalisering, kalkyl och planering 

2030. 

att trygga vården för kommunens äldre kommer aspekter kring ekonomi, lokaler, 
nybyggnation, personalförsörjning och alternativa lösningar att övervägas. Vad gäller 
Ramkvilla Hotell påtalas även möjligheten att bedriva äldreomsorg i privat regi. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsnämndens beslut den 23 maj 2019, § 95. 
Motion av Vetlanda Framåtanda daterad 2019-02-04. 

Kommunstyrelsens förslag 
Motionen är besvarad. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) yrkar bifall till motionen. 

Pia Fälth (SD) tillstyrker Jan Johansson bifallsyrkande. 

Anders Bengtsson (M), Dan Ljungström (C), Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), 
Monica Samuelsson (KD) och Rune Solid (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/68 

av det framtida behovet av särskilda boendeplatser. Äldreomsorgsplanen gäller till och med år 

Förvaltningen kommer under 2019 därmed att utreda behovet av framtida boendeplatser. För 

14



 

 

§ 137 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan Johanssons bifall till  
motionen. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Jan Johanssons bifall till motionen. 

Omröstningsresultat 
Med 32 ja-röster mot 12 nej-röster och en nedlagd röst beslutar kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda Framåtanda 
Vård- och omsorgsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/68 
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§ 138 

Delårsbokslut 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Delårsbokslut 2019 föreligger i bilaga. 

Resultaträkning samt balansräkning presenteras. Delårsresultatet per 2019-08-31 är 
48,4 mnkr. Utifrån den redovisningsmodell som används av Vetlanda kommun räknas 
förändringen av semesterlöneskulden in i resultatet. Bortser man från förändringen av 
semesterlöneskulden (40,3 mnkr inklusive sociala avgifter) är resultatet 
8,1 mnkr vilket ligger i linje med helårsprognosen för 2019. 

Nämndernas summerade helårsprognos avseende driftbudget per 2019-08-31 visar på ett 
underskott med -33,5 mnkr mot budget. Nämndernas resultat domineras främst av större 
negativa budgetavvikelser hos tre nämnder, barn- och utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt socialnämnden. Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos 
som visar på -5,7 mnkr, vård- och omsorgsnämnden -23,2 mnkr samt socialnämnden 
-10,8 mnkr. Vid sidan om dessa tre nämnder redovisar även miljö- och byggnämnden ett 

och fritidsnämnden samt tekniska nämnden redovisar prognosresultat som är positiva i 

Prognoserna för investeringar under 2019 pekar på en nettoinvesteringsvolym som är ca 
159,3 mnkr. 

Kommunkoncernen summerar halvårsresultatet till 83 108 tkr. 

Måluppfyllelsen presenteras och det framgår att kommunen delvis har klarat att uppfylla de 
kommunfullmäktigemål som gällt medan de finansiella målen inte uppfylls i samma 
utsträckning. Jämfört med föregående år har en väsentlig resultatförbättring skett, främst på 
grund av en genomförd skattehöjning. 

Kommunrevisionen bedömer att inget av de finansiella målen uppnås i den årsprognos som 
lämnas i delårsrapporten. Kommunen saknar uppföljning i delårsrapporten över fastställda 
övergripande verksamhetsmål. Beträffande de redovisade övergripande målsektorerna 
bedömer kommunrevisionen att det saknas analys och slutsatser för respektive målsektor. 
Balanskravet bedöms i enlighet med prognos för 2019 att ej uppfyllas. Sammantaget anser 
kommunrevisionen att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat och ser med oro på den ekonomiska utvecklingen i kommunen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/311 

prognosticerat resultat som är negativ, om än marginellt -0,2 mnkr. Kommunstyrelsen, kultur- 

varierande grad. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott mot budget med 14,5 mnkr. 
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§ 138 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2019. 

Yrkanden 
Carina Bardh (M), Henrik Tvarnö (S), Anders Bengtsson (M), Jan Johansson (VF) och 
Hans Svensson (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/311 
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§ 139 

Delårsbokslut 2019 - Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delårsbokslut per 2019-08-31 för Höglandets räddningstjänstförbund godkänns. 

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

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund har fastställt delårsbokslut per 
2019-08-31 och överlämnar det för godkännande hos medlemskommunerna, bilaga. 

Förbundets verksamhet har under flera år bedrivits med en ekonomi där intäkterna, som 
främst består av kommunernas medlemsbidrag, inte har räckt för att täcka de kostnader man 
haft. Detta har medfört att medlemskommunerna, som är Nässjö och Vetlanda, fått gå in och 
täcka upp befarade underskott med extra medlemsbidrag. För 2019 ser situationen liknande 
ut. I delårsbokslutet redovisas ett resultat som uppgår till -3,1 mnkr per 2019-08-31. Under 

uppgår till -2,5 mnkr. 

Det som lyfts fram som det stora fokusområdet att arbeta med är då naturligtvis förbundets 
ekonomi. Förbundet pekar på flera åtgärder som genomförts för att få bättre balans i 
ekonomin. Som främsta orsak till den negativa prognosen framhålls kostnader för jour- och 
beredskapsavtalet i AB2014 som inte kompenserats fullt ut. Vid sidan av de rena 
ekonomifrågorna är kompetensförsörjningen ett ytterligare område av stor vikt. 

Jämfört med föregående sommar har denna sommar varit bättre ur verksamhetssynpunkt. 
Större händelser i vårt eget område har uteblivit men förbundet har varit aktivt under 
händelser i andra kommuner. 

Av förbundets budgeterade investeringar som uppgår till 7,4 mnkr har enbart en mindre del 
genomförts per delårsbokslutet. Totalt uppgår de hittills genomförda investeringarna till 
0,7 mnkr vilket innebär att stor del av investeringarna kommer att ske senare. 

För att undvika ett negativt balanskravsresultat för helåret 2019 kommer med stor 
sannolikhet extra medlemsbidrag att behövas. Fortsatt uppföljning och dialog mellan 
förbundet och medlemskommunerna är av stor vikt under resterande del av året. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/300 

resterande del av året ser läget ut att förbättras något vilket innebär att prognosen för helåret 
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§ 139 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslut per 2019-08-31 för Höglandets 
räddningstjänstförbund. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Höglandets räddningstjänstförbund 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/300 
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§ 140 

Bokslut 2018 - Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018 samt överlämnad årsredovisning godkänns. 

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

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund har fastställt årsredovisning för 2018 och 
överlämnar den för beslut om ansvarsfrihet och godkännande hos medlemskommunerna, 
bilaga. 

Förbundets verksamhet under 2018 präglades till stor del av den varma och mycket torra 
sommaren. Med den följde en mängd insatser för att bekämpa skogsbänder, både inom som 

rekrytering då förbundet fortsatt har haft en hög personal-omsättning. Samtidigt som ny 
personal bidrar med ett stort tillskott i verksamheten när de är på plats är processen fram till 
att de är rustade för skarp verksamhet krävande.  Även under 2018 inträffade några större 
insatser vilket påverkat ekonomin. 

Årets resultat är -0,3 (0,0) mnkr. Trots att medlemskommunerna beslutat om ett extra 
medlemsbidrag uppgående till 6,3 mnkr räckte inte detta utan resultatet blev negativt. 

tre åren. 

Vid sidan av de extraordinära insatserna som under 2018 kostat stora summor är en fortsatt 
stor del av förklaringen till resultatet det avtal om jour- och beredskap som slöts i slutet av 
2014 vilket innebär högre kostnader för förbundet. 

Under året har investeringsvolymen uppgått till 5,1 (4,4) mnkr. Ett större fordon har 
införskaffats under 2018. Förbundet har fortsatt en ansträngd likviditetssituation genom den 
låga resultatnivån. Detta har till del kompenserats av en lägre investeringsnivå än de senaste 
två åren. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/85 

utom förbundets geografiska område. I likhet med tidigare år har också mycket arbete lagts på 

Förbundet har med detta resultat ett eget kapital motsvarande 8,7 mnkr vilket ger en soliditet 
på 11,8%. Med resultatet följer ett negativt balanskrav vilket ska återställas inom de närmaste 
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§ 140 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 samt godkänna överlämnad 
årsredovisning. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Höglandets räddningstjänstförbund 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/85 
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§ 141 

Justering av budget 2020 -  Höglandets 
räddningtstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tidigare beslutad budget för Höglandets räddningstjänstförbund justeras inför 2020 från 
31 006 tkr till 31 459 tkr. 

Det utökade anslaget finansieras genom att kommunens budgeterade resultat för 2020 sänks 
med 453 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund där Vetlanda och Nässjö 
kommuner bedriver gemensam räddningstjänst samt ett antal därtill kopplade verksamheter. 

Förbundet har under flera år haft problem att bedriva verksamheten inom de ekonomiska 
ramar som ges av erhållna bidrag från medlemskommunerna. 

Inför verksamhetsåret 2020 har förbundet därför framställt om ett högre medlemsbidrag än 
vad kommunfullmäktige i Vetlanda beslutade om i rambeslutet för 2020 som togs i juni 2019. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att justera tidigare beslutad budget för Höglandets 
räddningstjänstförbund inför 2020 från 31 006 tkr till 31 459 tkr. 

Det utökade anslaget finansieras genom att kommunens budgeterade resultat för 2020 sänks 
med 453 tkr. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/329 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

§ 142 Ärendenr KLF 2019/313 

Revidering av taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Taxa för tillsyn och tillstånd, ”nivåindelade taxor” antas. Tidigare taxor upphör därmed att 

gälla. Taxan ska gälla från och med 2020-01-01. 

 Höglandets räddningstjänstförbunds ledning får i uppdrag att årligen justera taxa för 
tillsyn och tillstånd i enlighet med Sveriges kommuner och landsting prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) publicerade index. Justering genomförs per den 1 januari 
för respektive år enligt föregående års index. Första uppräkning av taxa görs 1 januari 
2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna ansvarar för tillsyn och tillståndshantering enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor samt Lag (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor. Kommunerna fastställer 
taxorna. Taxorna har ändrats för att de ska spegla den arbetsinsats som krävs av handläggare 
när det gäller tillsyn- och tillståndshantering. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund § 37/19. 

Kommunstyrelsens förslag 
 Taxa för tillsyn och tillstånd, ”nivåindelade taxor” antas. Tidigare taxor upphör därmed att 

gälla. Taxan ska gälla från och med 2020-01-01. 

 Höglandets räddningstjänstförbunds ledning får i uppdrag att årligen justera taxa för 
tillsyn och tillstånd i enlighet med Sveriges kommuner och landsting prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) publicerade index. Justering genomförs per den 1 januari 
för respektive år enligt föregående års index. Första uppräkning av taxa görs 1 januari 
2020. 

Beslutet skickas till 
Höglandets räddningstjänstförbund 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 143 

Fribrev för VISAM Arena 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun ställer sig bakom förslag till kommungemensamt fribrev angående 
projektet VISAM Arena. 

Ärendebeskrivning 
Fribrevet avser innovationer och kommersialiserbara vård- och omsorgsrelaterade varor och 
tjänster som medarbetare inom Jönköpings läns 13 kommuner utvecklar med stöd av 
projektet VISAM Arena. 

någon kommun i Jönköpings län. Innovatören uppmanas att driva sitt projekt på fritid. 
Innovatören äger rätt att utan anställande kommuns tillåtelse eller inblandning, sälja eller 
överlåta sin idé eller dess utvecklade form till tredje part. 

Kommunerna i Jönköpings län avsäger sig alla framtida anspråk på idé eller kommersialiserad 
produkt som utvecklats inom ramen för VISAM Arena vilket ägs och drivs av Almi 
Företagspartner i Jönköping AB. Kommunerna i Jönköpings län kommer inte att kräva 
ekonomisk ersättning eller hävda rätt till någon form av ägande. 

Hittills har fem av kommunerna skickat in beslutsunderlag till Region Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
Missiv från Region Jönköpings län avseende Frihet för projektet VISAM Arena daterat 
2018-06-20. 

Kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena daterat 2018-05-18. 

Kommunfullmäktiges förslag 
Vetlanda kommun ställer sig bakom förslag till kommungemensamt fribrev angående 
projektet VISAM Arena. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2018/199 

Innovatören kommer med sin idé till VISAM Arena som privatperson men också som anställd i 
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§ 144 

Särskilt ägardirektiv Witalabostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ägardirektiv för Witalabostäder AB antas. 

Vilan skall efter avveckling som särskilt boende omvandlas till seniorboende. 

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsnämnden föreslår att beslut skall fattas om att avveckla Vilan som särskilt 
boende när Nya Tomasgården är inflyttningsklart. Efter att Vetlanda kommun lämnat som 
hyresgäst, lämnar med detta ägardirektiv Vetlanda kommun som ägare direktiv till 
Witalabostäder att Vilan i fortsättningen skall vara ett Seniorboende. Ett boende som inte är 
biståndsbedömt men är riktat mot äldre. 

Beslutsunderlag 
Vetlanda Stadshus AB § 10/19. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås anta ägardirektiv för Witalabostäder AB. 

Vilan skall efter avveckling som särskilt boende omvandlas till seniorboende. 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda Stadshus AB 
Witalabostäder AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/310 
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§ 145 

Avveckling av Vilans äldreboende 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vilans äldreboende avvecklas när verksamheten på det nya äldreboendet på Tomasgården 
med 36 platser tas i bruk. 

Ärendebeskrivning 
På Vilans äldreboende finns 32 särskilda boendeplatser och 8 lägenheter som kan disponeras 
utan biståndsbeslut. Vilan byggdes ursprungligen som ett serviceboende med 
gemensamhetslokal och personalutrymmen. På boendet finns även förskoleverksamhet, 
tillagningskök och ett gruppboende inom LSS. 

Lokalernas utformning möter inte dagens krav på standard för ett äldreboende då det t.ex. 
inte finns avdelningar vilket försvårar tillsyn m.m.  

Biståndsbedömda insatser utförs enligt hemtjänstbeslut och Vilan lämpar sig väl som ett 
seniorboende efter avvecklingen som särskilt boende. 

Vilan fyller en viktig funktion som boende för äldre, men lämpar sig bättre för personer som 
inte lider av demens eller har omfattande vårdbehov. Det är viktigt att alla äldreboenden har 
en likvärdig standard och att stödinsatser samt avgifter är samma. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 123/19. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om att avveckla Vilans äldreboende när 
verksamheten på det nya äldreboendet på Tomasgården med 36 platser tas i bruk. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/316 
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§ 146 

Avgifter inom hemsjukvården 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avgiften för hemsjukvård höjs från 300 kronor till 400 kronor per månad och avgiften för 
enstaka besök av hälso- och sjukvårdspersonal höjs från 150 kronor till 200 kronor från och 
med 1 januari 2020. 

Avgiften räknas in i äldreomsorgens maxtaxa. 

Ärendebeskrivning 

hemsjukvård. Avgiften är 300 kronor per månad för hemsjukvård och 150 kronor för enstaka 
besök. Det kan vara tillämpligt att höja avgiften till 400 kronor per månad respektive 200 
kronor för enstaka besök. Avgiften räknas in i äldreomsorgens maxtaxa. 

om det finns ett ekonomiskt utrymme för avgift. För vård- och omsorgsnämnden kan det 
betyda något ökade intäkter. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden § 122/19. 

Kommunstyrelsens förslag 

kronor per månad och avgiften för enstaka besök av hälso- och sjukvårdspersonal höjs från 
150 kronor till 200 kronor från och med 1 januari 2020. 

Avgiften räknas in i äldreomsorgens maxtaxa. 

Yrkanden 
Mikael Loberg (SD) föreslår att förslaget antas förutom att avgiften för hemsjukvård går från 
300 till 350 kr. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Mikael Lobergs ändringsförslag. 

Anders Bengtsson (M) och Lennart Lööw (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/317 

Vetlanda kommun har ansvar för hemsjukvården sen 2013, och 2017 infördes det en avgift för 

En höjning av avgiften bedöms inte påverka den enskilde patienten då det alltid tas hänsyn till 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att avgiften för hemsjukvård höjs från 300 kronor till 400 
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§ 146

 Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mikael Lobergs 

förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Mikael Lobergs ändringsförslag. 

Omröstningsresultat 
Med 30 ja-röster mot 14 nej-röster och en nedlagd röst beslutar kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/317 

ändringsförslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

§ 147 Ärendenr KLF 2019/281 

Upphävande av del av vattenskyddsområde 

Kommunfullmäktiges beslut 
Gettinge vattenskyddsområde upphävs i enlighet med ansökan. 

Jäv 
Kjell Sandahl (M) anmäler delikatessjäv i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Njudung Energi AB har ansökt om att upphäva Gettinge vattenskyddsområde med tillhörande 
vattenskyddsföreskrifter. Gettinge och Upplanda har gemensamma föreskrifter och ett 
upphävande av delen Gettinge innebär att det geografiska området tas bort, i övrigt ändras 
inget i föreskrifterna. 

Ärende är kommunicerat med Sveriges geologiska undersökning, som valt att avstå från att 
lämna yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden 2019-09-03 § 212 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Gettinge 
vattenskyddsområde i enlighet med ansökan. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

29



  

  
 

 

 
 

 
   

 

 

§ 148 

Trafikstrategi för Vetlanda kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Trafikstrategin antas. 

Ärendebeskrivning 
Upprättat förslag till trafikstrategi för Vetlanda kommun föreligger i bilaga. 

Syftet med trafikstrategin är att den ska utgöra ett dokument som samlar trafikfrågor och 
skapar en gemensam målbild av trafikens utveckling i Vetlanda kommun. Trafikstrategin ska 
ge vägledning och vara ett underlag vid framtagande av andra planer såsom översiktsplan, 
fördjupade översiktsplaner, detaljplaner m.fl. Trafikstrategin kommer även vara vägledande 
för satsningar inom kommunens trafikmiljö. Vidare kommer den användas för att tydliggöra 
Vetlanda kommuns viljor med trafiken i olika kontakter med regionen, Trafikverket, 
länstrafiken m.fl. 

synpunkter har sammanställts och trafikstrategin har reviderats. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges föreslås anta trafikstrategin. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår följande tillägg i texten under avsnittet Kommunal styrning 
Vetlanda tätort: Det är av särskilt stor vikt att i Vetlanda som är en småstad icke försvåra eller 

snarare stärkas. Ett införande av föreslagna gångfartsgator på Storgatan, Vitalagatan och 
Lasarettsgatan kräver särskilt beslut i kommunfullmäktige och ska föregås av ordentligt 
beslutsunderlag med konsekvensanalyser gjorda i samråd med våra affärsinnehavare. 

Dan Ljungström (C) yrkar avslag på Jan Johanssons tilläggsförslag. 

Mikael Loberg (SD) tillstyrker Jan Johanssons tilläggsförslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan Johanssons 
tilläggsförslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2018/235 

Förslag till Trafikstrategi har varit ute på remiss under tiden 7 februari - 4 mars 2019. Inkomna 

begränsa tillgängligheten för handel och övrigt affärsliv. Centrumhandelns förutsättningar bör 
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§ 148 

Omröstning begärs 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Jan Johanssons tilläggsförslag. 

Omröstningsresultat 
Med 32 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktiges bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2018/235 

31



§ 149 

Redovisning av ej slutförda motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

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

Beslutsunderlag 
Redovisning av ej slutförda motioner, daterad 2019-11-11. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/312 
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§ 150 

Val av ersättare i miljö- och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Arne Hägg (C) utses till ny ersättare i miljö- och byggnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Tommy Bohman uppger att valberedningen till ny ersättare i 
miljö- och byggnämnden efter Mikael Persson (C) föreslår Arne Hägg (C) för återstående 
mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Beslutet skickas till 
Valberedningen 
Miljö- och byggnämnden 
Löner 
Elected 
Arne Hägg 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Ärendenr KLF 2019/284 
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