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Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-20.00 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Douglas Thor (M), Björn Fälth (SD), 
Dan Ljungström (C), Lola Frödeberg (VF), Mikael Hahn (S), Carina Bardh (M), 
Mikael Loberg (SD), Martina Jansson (S), Lars Brihall (VF), Hans Svensson (KD), 
Nils-Erik Olofsson (S), Viveka Jarflod (V), Maria Forsberg Brihall (VF),  
Lennart Lööw (S), Arne Zetterberg (SD), Anders Bengtsson (M),  
Jan-Erik Josefsson (KD), Roger Eriksson (VF), Aneth Amundsson (S),  
Tommy Bohman (S), Malin Brihall (VF), Arne Larsson (SD), 
Carina G Hördegård (C), Carina Strömbäck (S), Madelene Palmgren (KD),  
Sofie Schiller (M), Tommy Glans (VF), Caesar Friberg Jonsson (S),  
Pia Fälth (SD), Andreas Granlöf (S), Monica Högberg (VF), Annica Brihall (C),  
Oliwer Hultkvist (M), Anders Rodewald (KD) och Michael Hellqvist (V). 

Tjänstgörande ersättare Rolf Axelsson (S) för Johanna Haraldsson (S) 
Ingemar Sturesson (KD) för Monica Samuelsson (KD) 
Alf Tagesson (C) för Andreas Elamsson (C) 
Magdalena Andersson (M) för Robin Wallén Nilsson (M) 
Rune Solid (L) för Ejlon Johansson (L) 
Stig-Göran Fransson (C) för Pia Lindell (C) 
Henrik Freij (M) för Kjell Sandahl (M) 
Percy Karlsson (S) för Andreas Granlöf (S) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Hugo Svensson, Tommy Bengtsson, Anton Sigfridsson, 
Petra Brannestam, Andreas Eliasson och Kristina Odelberg. 

Utses att justera Lennart Lööw (S) och Anders Rodewald (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 106-117 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Carina G Hördegård  

 Lennart Lööw Anders Rodewald 
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Anslag av protokollet 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-11-29 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-12-20 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 
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Musik 
Orkestern Blåsbusarna som består av: Ella Alsäter, Ebba Sundling, Henry Wahlström,  
Nellie Lander, Agnes Dahlskog, Jeva Linday, Sira Hård, Joel Berner, Elias Lindberg, Ellen Uggla, 
Christoffer Engkvist och Isak Haraldsson underhåller närvarande ledamöter, ersättare och 
åhörare under ledning av Sören Bernhardsson och Mikael Stenäng. Samtliga representerar 
den kommunala musikskolan. 
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§ 106   

Delgivningar 
Länsstyrelsens protokoll 2018-10-31, där man utser ny ersättare i kommunfullmäktige t.o.m. 
14 oktober 2022. Ny ersättare är Cathrine Löfstedt (VF). Cathrine Löfstedt blir ersättare 
nummer 4 för Vetlanda Framåtanda. 
Dnr 2018/KA0243 

Länsstyrelsens protokoll 2018-10-31, där man utser ny ersättare i kommunfullmäktige t.o.m. 
14 oktober 2022. Ny ersättare är Marianne Fagerberg (M). Marianne Fagerberg blir ersättare 
nummer 4 för Moderaterna. 
Dnr 2018/KA0262 

Lagakraftbevis 2018-10-19 avseende detaljplan för Himlabackarna, etapp 3, Vetlanda.  
Dnr 2017/KA0020 

Lagakraftbevis 2018-10-19 avseende detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, 
Ringvägen Vetlanda.  
Dnr 2017/KA0406 
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§ 107 Dnr 2018/KA0626 

Avsägelse från uppdrag – Marianne Fagerberg (M) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Marianne Fagerberg för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse har kommit in från Marianne Fagerberg (M) där hon avsäger sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till: 
Marianne Fagerberg 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Löner 
Troman 
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§ 108 Dnr 2018/KA0185 

Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda 
beslut kvartal 3, 2018 
Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporten noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska vård- och 
omsorgsnämnden rapportera till kommunfullmäktige statistik över hur många av nämndens 
gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
Motsvarande redovisning ska ske avseende beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
som inte har verkställts inom tre månader. Redovisningen ska ange vilka typer av bistånd 
beslutet gäller och hur lång tid som har förflutit från dagen för beslutet. 

Nämnden rapporterar att för 3:e kvartalet 2018 finns 14 beslut som är äldre än tre månader 
och inte är verkställda. Se vård- och omsorgsnämnden protokoll 2018-10-25, § 128. 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 109 Dnr 2018/KA0162 

Svar på motion om att Växjölöftet blir Vetlandalöftet 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får anses besvarad med den information som redovisas av socialnämnden i deras 
yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om att 
Växjölöftet blir Vetlandalöftet och med följande förslag: 

1. Vetlanda kommun tar fram och implementerar en liknande modell som Växjölöftet. 

2. Vetlanda kommun automatiserar handläggningen för försörjningsstöd. 

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande. Yttrandet föreligger i bilaga. 

Beredningsbeslut 

Socialnämnden 2018-08-28, § 362. 

Kommunstyrelsens förslag  

Motionen får anses besvarad med den information som redovisas av socialnämnden i deras 
yttrande. 

Yrkanden 

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

Beslutet skickas till: 
Carina Bardh  
Anders Bengtsson 
Socialnämnden 
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§ 110 Dnr 2018/KA0102 

Utökad investeringsbudget – skolprojekten 
Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare beslut om investeringar för renovering/ombyggnation/nyproduktion av 
grundskolefastigheterna Mogärde, Withala och Landsbro (Kf § 128/15) revideras till en 
investeringsvolym om totalt 284 000 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17, § 128, att när det gäller investeringar i 
grundskolefastigheter ska renovering/ombyggnation/nyproduktion ske med 
prioritetsordningen: Mogärde, Withala, Landsbro till en investeringsvolym om totalt 
250 000 000 kr. Vid en lägesbeskrivning av de tre skolprojekten Mogärde, Withala och 
Landsbro redovisas en ekonomisk målbild samt en bedömd projektkostnad. Total bedömd 
projektkostnad utifrån nu kända fakta är 284 000 000 kr, vilket är 34 000 000 kr mer än 
beslutad investeringsvolym.  

Bakgrunden till kostnadsökningen är åtgärder som i samverkan med skolverksamheten anses 
nödvändiga att utföra, kostnadsökningar i branschen och resultatet vid genomförda 
upphandlingar.  

Beredningsbeslut 

Tekniska nämnden § 68/18. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige föreslås besluta revidera beslutet om investeringar för 
renovering/ombyggnation/nyproduktion av grundskolefastigheterna Mogärde, Withala och 
Landsbro (Kf § 128/15) till en investeringsvolym om totalt 284 000 000 kr. 

Yrkanden 

Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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§ 111 Dnr 2018/KA0102 

Mål och budget 2019-2021 inklusive vision samt 
investeringsplan 2019-2023 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner och beslutar enligt följande förslag till mål och budget  
2019-2021 inklusive vision samt investeringsplan 2019-2023. 

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision. 

2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen. 

3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2019 enligt bilagt förslag, externa 
nettokostnader 1 511 800 000 kr. 

4. Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2018 respektive 2019 är klara. 

5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2019 till 22,01 %. 

6. Låneram för 2019 uppgår till 150 000 000 kr vartill kommer lån som omsätts/konverteras. 

7. Investeringsbudget 2019-2023 enligt bilagd sammanställning. 
För år 2019 uppgår investeringsvolymen till 238 892 000 kr. I samband med beslut om 
budgetram för investeringar 2019 beslutas också att justera ned 2018 års  
investeringsbudget med 85 334 000 kr (vilket motsvarar bedömd ombudget till 2019). 

8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina 
eventuella avgifts-/taxeförändringar. 

9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2019 till 30 161 000 kr. 

10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2019 till 2 891 000 kr. 

11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2019 en budget på 1 154 000 kr. 

12. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om ramar för de olika nämndernas verksamheter. 
Eftersom 2018 är ett valår ska den nya fullmäktigeförsamlingen på nytt fastställa budgeten 
och besluta om skattesatsen för nästkommande budgetår.  

Budgetberedningen har haft uppdraget att utarbeta förslag till mål och budget 2019-2021 
inklusive vision samt investeringsplan 2019-2023. Budgetberedningen har efter 
kommunfullmäktiges junibeslut i ärendet haft ett sammanträde den 21 september 2018 och 
utarbetat förslag till nya reducerade ramar som blev föremål för kommunstyrelsens beslut i 
november. De reviderade ramarna har i sin tur inverkan på siffrorna i punkterna 3, 6, 9, 10 och 
11 som justerats i jämförelse med junibeslutet.  
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§ 111 forts. Dnr 2018/KA0102 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag i alla delar, det vill säga så väl juni- som novemberförslaget. 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningarna 
Kommunrevisionen 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Höglandsförbundet 
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§ 112 Dnr 2018/KA0180 

Utökat uppdrag för Nuvab 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tillväxt Vetlanda läggs ner. 

2. Befintligt avtal med Nuvab utökas med ett nytt verksamhetsområde som omfattar handel 
och besöksnäring. 

3. De frågor som rör stöd till affärsutveckling för företag inom besöksnäringen flyttas från 
Kommunikation och medborgarservice till näringslivsutvecklingsbolaget Nuvab. 

4. Kommunikation och medborgarservice har ansvar för turistbyrån och marknadsföring av 
besöksmål. 

5. Den finansiering som kommunen idag avsätter för Tillväxt Vetlanda (340 000 kr per år) 
överförs till Nuvab från och med 1 januari 2019. 

6. Nytt avtal med Nuvab antas (bilaga 1). 

Ärendebeskrivning 

Förslag till nytt avtal mellan Vetlanda kommun och Näringslivsutveckling i Vetlanda AB 
(Nuvab), rörande bolagets uppdrag för samverkan och utveckling av näringslivet i Vetlanda 
kommun, föreligger i bilaga. I samband med att Nuvab under 2017 reviderade sitt 
näringslivsprogram har även en uppdatering av kommunens näringslivspolicy genomförts 
under 2017. Vetlanda kommun ska arbeta för att hela tiden förbättra förutsättningarna för 
företagen. Genom att handel och besöksnäringen samlas inom Nuvab innebär detta 
möjligheter till synergieffekter inom de båda näringsgrenarna. Arrangemang och event kan 
breddas, tätortens handel har fördel av en mer aktiv besöksnäring och såväl handel som 
operatörer inom besöksnäringen kan dra nytta av den kompetens som finns inom Nuvab.  

Förändringarna syftar till att skapa en tydligare struktur avseende roller, utveckling, 
besöksnäring och handel. InfoCenter blir även i fortsättningen ett skylt- och 
informationscenter för marknadsföring och frågor relaterade till besöksnäring/turism. 
Samverkan och samordning av besöksnäring och handel kopplat till varumärkesarbetet ger en 
stärkt kommunprofil. Handeln och inte minst fastighetsägarna blir en mer naturlig del av 
näringslivet, där det sammantaget läggs grunden för en större vi-känsla.  

Nuvabs styrelse har behandlat ärendet den 5 oktober 2018 med positivt resultat. 
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§ 112 forts. Dnr 2018/KA0180 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Tillväxt Vetlanda läggs ner. 

2. Befintligt avtal med Nuvab utökas med ett nytt verksamhetsområde som omfattar handel 
och besöksnäring. 

3. De frågor som rör stöd till affärsutveckling för företag inom besöksnäringen flyttas från 
Kommunikation och medborgarservice till näringslivsutvecklingsbolaget Nuvab. 

4. Kommunikation och medborgarservice har ansvar för turistbyrån och marknadsföring av 
besöksmål. 

5. Den finansiering som kommunen idag avsätter för Tillväxt Vetlanda (340 000 kr per år) 
överförs till Nuvab från och med 1 januari 2019. 

6. Nytt avtal med Nuvab antas (bilaga 1). 

Yrkanden 

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

Beslutet skickas till: 
Nuvab 
Kommunikation och medborgarservice 
Ekonomikontoret 
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§ 113 Dnr 2018/KA0293 

Länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege 
Kommunfullmäktiges beslut 

Följande förslag från Primärkommunal samverkan (PKS) godkänns: 

1. PKS presidiums förslag avseende den fortsatta processen med att etablera ett 
länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege godkänns. 

2. Ikraftträdande för ett länsövergripande vård- och omsorgscollege i Kommunal utvecklings 
regi verkställs senast 2018-12-31. 

3. Erforderliga MBL-förhandlingar ska genomföras. 

Ärendebeskrivning 

Primärkommunal samverkan (PKS) har utarbetat ett förslag till hur den fortsatta processen 
med att etablera ett länsgemensamt vård- och omsorgscollege ska genomföras. Uppdraget 
omfattar även val av ny styrgrupp. Processen ser ut enligt följande: 

1. Ny länsgemensam styrgrupp bildas. 

2. Kommunal utveckling rekryterar, i samverkan med styrgruppen, processledare. 

3. Styrgruppen säkerställer att nödvändiga styrdokument skickas till riksföreningen för vård- 
och omsorgscollege. 

4. Lokala ansökningar skickas till samma riksförening för certifiering. 

Ikraftträdande senast 2018-12-31. Kostnadsfördelning redovisas i bilaga och innebär för 
Vetlanda kommun 61 449 kr för 2019. 

Beredningsbeslut 

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 2018-05-17, § 31. 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-02, § 82. 

Kommunstyrelsens förslag  

Följande förslag från Primärkommunal samverkan (PKS) godkänns: 

1. PKS presidiums förslag avseende den fortsatta processen med att etablera ett 
länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege godkänns. 

2. Ikraftträdande för ett länsövergripande vård- och omsorgscollege i Kommunal utvecklings 
regi verkställs senast 2018-12-31. 

3. Erforderliga MBL-förhandlingar ska genomföras. 
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§ 113 Dnr 2018/KA0293 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Primärkommunalt samverkansorgan 
Barn- och utbildningsnämnden 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-11-21 15 (18) 

§ 114 Dnr 2018/KA0133 

Samverkansavtal för Höglandets överförmyndarnämnd och 
överförmyndarverksamhet 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till samverkansavtal för Höglandets överförmyndarnämnd och 
överförmyndarverksamhet godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner har kommit överens om att från och 
med den 1 januari 2019 inrätta 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. 

Samverkansavtal mellan berörda kommuner föreligger i bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag 

Upprättat förslag till samverkansavtal för Höglandets överförmyndarnämnd och 
överförmyndarverksamhet godkänns. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Överförmyndarverksamheten 
Aneby kommun 
Eksjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
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§ 115 Dnr 2018/KA0133 

Reglemente för Höglandets överförmyndarnämnd 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till reglemente för Höglandets överförmyndarnämnd godkänns. 

Protokollsanteckning 

Anders Bengtsson (M) vill ha noterat till protokollet att han är positiv till de synpunkter som 
framförs från Eksjö kommun i särskild tjänsteskrivelse daterad 2018-11-19 angående vissa 
redaktionella justeringar i reglementet i samband med nästa revidering. 

Ärendebeskrivning 

Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner har kommit överens om att från och 
med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd och ett gemensamt kansli för 
överförmyndarverksamheten. För den gemensamma nämnden ska det finnas ett reglemente. 
Reglementet ska antas av respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. 

Förslag till reglemente har upprättats och föreligger i bilaga. 

Skrivelse har inkommit från Eksjö kommun daterad 2018-11-19 där man framför förslag till 
redaktionella justeringar i reglementet i samband med nästa revidering, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag  

Upprättat förslag till reglemente för Höglandets överförmyndarnämnd godkänns. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Överförmyndarverksamheten 
Aneby kommun 
Eksjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
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§ 116 Dnr 2018/KA0280 

Justering i kommunfullmäktiges arbetsordning 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till justerad arbetsordning för kommunfullmäktige godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Det finns behov av att placera gruppledarna i fullmäktige jämte varandra i sessionssalen med 
hänsyn tagen till aktuell valteknisk samverkan. Det är en förändring i förhållande till vad som 
gäller idag. Övriga ledamöter placeras som tidigare, det vill säga i den ordning de tilldelas plats 
enligt länsstyrelsens protokoll vid röstsammanräkningen. Förslag till justering i reglementet 
framgår av bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag  

Upprättat förslag till justerad arbetsordning för kommunfullmäktige godkänns. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) och Dan Ljungström (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Maria Forsberg Brihall (VF) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Jan Johansson (VF) och Björn Fälth (SD) tillstyrker avslagsyrkandet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Maria Forsberg Brihalls 
avslagsyrkande. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Maria Forsberg Brihalls avslagsyrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 30 ja-röster mot 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Vetlanda.se 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-11-21 18 (18) 

§ 117 Dnr 2018/KA0281 

Val av ersättare i valberedningen 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till valberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ersättare i 
valberedningen föreslår 

S Lennart Lööw, Takstigen 8, 574 50 Ekenässjön 
VF Lars Brihall, Skirö-Byestad 6, 574 96 Vetlanda 
SD Björn Fälth, Emåvägen 19, 574 55 Kvillsfors  

för återstående mandattid t.o.m. 14 oktober 2022. 

Till vice ordförande utses Lars Brihall. 

Beslutet skickas till: 
De valda 
Troman 
Löner 
Valberedningen 


	Musik
	Delgivningar
	Avsägelse från uppdrag – Marianne Fagerberg (M)
	Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda beslut kvartal 3, 2018
	Svar på motion om att Växjölöftet blir Vetlandalöftet
	Utökad investeringsbudget – skolprojekten
	Mål och budget 2019-2021 inklusive vision samt investeringsplan 2019-2023
	Utökat uppdrag för Nuvab
	Länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege
	Samverkansavtal för Höglandets överförmyndarnämnd och överförmyndarverksamhet
	Reglemente för Höglandets överförmyndarnämnd
	Justering i kommunfullmäktiges arbetsordning
	Val av ersättare i valberedningen

