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Plats och tid

Nävelsjö bygdegård, kl. 18.30-22.05
Sammanträdet ajourneras kl. 21.50-21.55

Beslutande

Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Carina G Hördegård (C), Mikael Hahn (S),
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M),
Monica Samuelsson (KD), Arne Larsson (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Lars Brihall (VF),
Andreas Elamsson (C), Klas Håkanson (M), Carina Strömbäck (V), Anders Gustavsson
(VF), Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD), Ibrahim Hajomar (MP), Conny Axelsson (S),
Helena Stålhammar (C), Anders Bengtsson (M), Percy Karlsson (S), Sven-Olov Karlsson
(VF), Jan-Erik Josefsson (KD), Martina Jansson (S), Niklas Hugosson (VF), Ejlon
Johansson (L), Tommy Bohman (S), Viveka Jarflod (V), Monica Högberg (VF),
Camilla Stenlöv (S), Almuth Holmqvist (MP), Malin Brihall (VF), Kjell Åke Nottemark (M),
Anker Iskov Christensen (SD), Rolf Axelsson (S) och Lola Frödeberg (VF).
Carina Bardh, Anders Bengtsson, Lars Brihall, Andreas Elamsson, Lola Frödeberg,
Björn Fälth, Anders Gustavsson, Almuth Holmqvist, Klas Håkanson, Martina Jansson,
Jan Johansson, Arne Larsson, Dan Ljungström, Lennart Lööw, Nils-Erik Olofsson,
Rune Solid, Camilla Stenlöv, Carina Strömbäck, Helena Stålhammar och Henrik Tvarnö
(ej § 55 avseende kommunstyrelsen p.g.a. jäv).
Anders Bengtsson, Malin Brihall, Andreas Elamsson, Pia Fälth, Mikael Hahn,
Viveka Jarflod och Monica Samuelsson (ej § 55 avseende barn- och
utbildningsnämnden p.g.a. jäv).
Carina Hördegård (ej § 55 avseende kultur- och fritidsnämnden p.g.a. jäv).
Sven-Olof Karlsson (ej § 55 avseende miljö- och byggnämnden p.g.a. jäv).
Niklas Hugosson och Ejlon Johansson (ej § 55 avseende socialnämnden p.g.a. jäv).
Conny Axelsson, Anders Gustavsson, Percy Karlsson, Sven Leek, Pia Lindell, Kjell-Åke
Nottemark och Thor-Erik Rydén (ej § 55 avseende tekniska nämnden p.g.a. jäv).
Arne Larsson och Nils-Erik Olofsson (ej § 55 avseende valnämnden p.g.a. jäv).
Carina Bardh, Tommy Bohman, Almuth Holmqvist, Monica Högberg, Jan-Erik Josefsson,
Lennart Lööw, Rune Solid och Carina Strömbäck (ej § 55 avseende vård- och
omsorgsnämnden p.g.a. jäv).
Mona-Lisa Hagström Svensson (ej § 55 avseende överförmyndare p.g.a. jäv).
Tommy Bohman, Lars Brihall, Björn Fälth, Almuth Holmqvist, Jan Johansson,
Jan-Erik Josefsson, Arne Larsson, Kjell Åke Nottemark och Carina Strömbäck
(ej § 55 avseende valberedningen p.g.a. jäv)
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Tjänstgörande
ersättare

Rune Solid (L) för Bahmeta Ajkunic (L)
Adel Källkrans (KD) för Ingemar Sturesson (KD)
Thor-Erik Rydén (VF) för Inge Bengtsson (VF)
Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD)
Gunnel Bjäde (M) för Kjell Sandahl (M)
Pia Lindell (C) för Ingvar Andersson (C)
Sven Leek (S) för Andreas Granlöf (S)

Övriga deltagare

Tommy Bengtsson (V), Carl-Axel Bengtsson (M), Tommy Glans (M), Paula Claesson,
Robin Andersson, Jonas Petri, Caroline Carlheim, Hans Andersson, Anton Halldén,
Karl-Magnus Johansson, Andreas Eliasson, Sven-Åke Karlsson, Magnus Färjhage
och Peter Lundgren.

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson (S) och Viveka Jarflod (V)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2017-05-24

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 49-59

Peter Lundgren
Ordförande

Lola Frödeberg
Justerare

Nils-Erik Olofsson
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-17

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2017-05-24

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Peter Lundgren
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Musik
Kasper Björnlund från musikskolan spelar piano för närvarande ledamöter, ersättare
och åhörare.
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§ 49

Delgivningar
Lagakraftbevis 2017-05-02 avseende ändring av detaljplan för ändring av stadsplan för
kvarter Brogärde Vetlanda.
Dnr 2017/KA0111
Lagakraftbevis 2017-05-03 avseende detaljplan för del av Brunnsgård 6:1 m.fl. fastigheter
Vetlanda.
Dnr 2015/KA0176
Lagakraftbevis 2017-05-03 avseende detaljplan för Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter
Ekenässjön.
Dnr 2016/KA0106
Revisionsrapport ”Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2016”
Dnr 2017/KA0067
Granskningsrapport för år 2016 från lekmannarevisorerna
Dnr 2017/KA0067
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Dnr 2017/KA0154

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Frågorna besvaras i samband med att kommunfullmäktige behandlar ärendet
fastighetsförvärv Vetlanda Huskvarn 1:44.
Ärendebeskrivning
Per-Olof Gustafsson ställer angående ärendet fastighetsförvärv Vetlanda Huskvarn 1:44
följande frågor:
Är det kommunens uppdrag att förstöra närmiljön för de boende i Holsby?
Har kommunen gjort en miljökonsekvensbeskrivning?
Vad innehållet bottenslammet som kommer upp i dagen vid en utrivning?
Har man gjort en grundlig ekonomisk analys/kalkyl?
Har en objektiv utredning gjorts?
Hur drabbas befintligt djurliv med fiskebeståndet i dammen, Utter, Fiskgjuse och sjöfågel?
Hur kommer miljön att se ut då inget vatten släpps vid Sjunnen?
Hur lätt blir det att sälja kvarnen då den kommer att ligga vid en brunsvart illaluktande och
till stor del torrlagd å-fåra?
Hur tänker man ersätta drabbade för den vackra miljön som förstörs då vattenspegeln
försvinner?
Har man tittat på alternativet med omlöp via ombyggnad av den gamla kanalen?
Katarina Bodén Lager ställer med anledning av samma ärende följande frågor:
Är det kommunens uppdrag att köpa kraftverk?
Har man gjort en MKB?
Finns det en utförlig ekonomisk kalkyl och i så fall hur ser den ut?
Om man river ut fördämningen så försvinner vattenspegeln. Vet ni att ni kan då komma bli
skadeståndsskyldiga gentemot fastighetsägare runtom, om deras fastigheter blir mindre
värda på grund av eventuella förändringar?
Förändrar detta vattenförsörjningen eller grundvattennivån?
Vill kommunen ta ställning i denna fråga?
Hur påverkar detta kulturmiljön samt miljön?
Försvinner möjlighet till båt eller kanot?
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Dnr 2017/KA0154

Frigörs det eventuellt föroreningar?
Om kommunen tycker att Holsby kraftverk är deras uppdrag att köpa och riva ut, vilket
ansvar har då kommunen för övriga vattenhinder i kommunen?
Kommer fullmäktiges ledamöter lägga ner sin röst på grund av att de anses sig kunna för
lite eller inte våga/vill gå emot sina partikamrater?

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 51

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-17

8 (18)

Dnr 2017/KA0031

Information från Björkö kommundelsråd
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Hans Andersson från Björkö kommundelsråd uppger att i området ingår bland annat
orterna Björköby och Nävelsjö. I Björköby finns tre större företag samt ett antal mindre.
I Nävelsjö består företagen av lantbruk. I Björköby finns även förskola samt grundskola upp
till årskurs 6.
Det finns ett aktivt föreningsliv. I Nävelsjö finns bygdegårdsföreningen och i Björköby finns
en rad föreningar exempelvis sockenföreningen, hembygdsföreningen, jaktvårdsföreningen
och idrottsföreningen samt en enduroklubb.
Det byggs i området, totalt har åtta fastigheter tillkommit den senaste tiden, vilket även
innebär att befolkningen ökar.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 52

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-17

9 (18)

Dnr 2017/KA0196

Trygghetsbokslut 2016 för Vetlanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Notera redovisningen av trygghetsbokslut 2016 till protokollet.
Ärendebeskrivning
Höglandets räddningstjänstförbund gör årligen en uppföljning av uppsatta mål.
I handlingsprogrammet för 2016-2019 finns följande effektmål:
Antalet suicider och försök till suicider ska inte öka under perioden 2016-2019 i jämförelse
med 2012-2015.
Antalet fallolyckor hos personer som är 65 och äldre ska minska med minst 1 % under
perioden under 2016-2019 i jämförelse med 2012-2015.
Antalet brott ska minska med 5 % under perioden 2016-2019 i jämförelse med 2012-2015.
I kommunal verksamhet ska antalet situationer som upplevs innehålla våld eller hot om
våld minska.
Konsekvensen av värmebölja för personer som omfattas av kommunal omvårdnad ska
minska.
Antalet suicider ökade i Vetlanda under åren 2002-2013 och har därefter minskat. Antalet
fallolyckor är i Vetlanda något över riksgenomsnittet. Utvecklingen visar på en relativt stabil
kurva för åren 2009-2015. Brotten visar på en nedåtgående trend och ligger långt under
riksgenomsnittet. Antal tillbud gällande hot och våld i kommunal verksamhet har varit 23 st
med frånvaro utan skada och en frånvaro med skada. När det gäller målet om att
konsekvensen av en värmebölja pågår ett arbete med att ta fram underlag för
klimatanpassning samt ett delmål om att identifiera värmeöar i centralorten. När det gäller
händelsebaserat arbete för yt- och grundvatten finns i Vetlanda en dricksvattensgrupp med
uppgift att inhämta information och planera åtgärder.
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Dnr 2017/KA0067

Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun godkänns.
Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 19 178 045, 74 kr.
Kommunen har uppnått balanskravet.
Protokollsanteckning
Helena Stålhammar (C) menar att uppgifterna i det separata personalbokslutet måste
synkroniseras med motsvarande uppgifter i den samlade årsredovisningen. Som det är nu
redovisas inte likalydande uppgifter, vilket skapar förvirring.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun inklusive koncernen föreligger i bilaga, som
bilagor föreligger dessutom ett personalbokslut och ett miljöbokslut.
Kommunens årsresultat uppgår till 19,2 mnkr. Stadshuskoncernen redovisar 31,6 mnkr och
hela kommunkoncernen 51,6 mnkr. Njudung Energi Vetlanda redovisar 37,6 mnkr i resultat
och Njudung Energi Sävsjö 10 mnkr. Witalabostäder AB redovisar 2,2 mnkr och Vetlanda
Industrilokaler inklusive Muttern 1,9 mnkr.
Kommunrevisionen föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisningen för 2016
godkänns.
Kommunstyrelsens förslag
Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun inklusive koncernen godkänns med de
justeringar som föreslås av Henrik Tvarnö (S) och Ingemar Sturesson (KD).
Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 19 178 045, 74 kr.
Kommunen har uppnått balanskravet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Strömbäck (V), Monica Samuelsson (KD) och
Almuth Holmqvist (MP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Kommunrevisionen
EY
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Dnr 2017/KA0067

Yttrande från revisionen angående årsredovisning
Kommunfullmäktiges beslut
Att notera revisionsberättelse för år 2016 till protokollet.
Ärendebeskrivning
Revisionsberättelse för 2016 med följande bilagor föreligger:
•
•
•

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2016
De sakkunnigas rapporter
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna

Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelsen och nämnderna
och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag.
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut
och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Bedömningen är att styrelse och nämnder i Vetlanda kommun i allt väsentligt har bedrivit
verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Bedömningen är att räkenskaperna är rättvisande med följande undantag:
Generella bidrag och schablonbidrag för flyktingar har inte redovisats enligt gällande
redovisningsrekommendationer och yttrande från Rådet för Kommunal Redovisning. Det
innebär att resultatet i årsredovisningen är 40 mnkr för lågt redovisat.
Bedömningen är att styrelse och nämndernas interna kontroll varit tillräcklig och att
resultatet enligt årsredovisningen är förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål
som kommunfullmäktige uppställt.
Kommunrevisionen tillstyrker därför att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dess organ för verksamhetsåret 2016.

Beslutet skickas till
Revisionen, Ekonomikontoret
EY, Styrelse och nämnder
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Dnr 2017/KA0067

Beviljande av ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
P.g.a. jäv deltar inte Carina Bardh, Anders Bengtsson, Lars Brihall, Andreas Elamsson,
Lola Frödeberg, Björn Fälth, Anders Gustavsson, Almuth Holmqvist, Klas Håkanson,
Martina Jansson, Jan Johansson, Arne Larsson, Dan Ljungström, Lennart Lööw,
Nils-Erik Olofsson, Rune Solid, Camilla Stenlöv, Carina Strömbäck, Helena Stålhammar och
Henrik Tvarnö i handläggningen av denna punkt.
Barn- och utbildningsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
P.g.a. jäv deltar inte Anders Bengtsson, Malin Brihall, Andreas Elamsson, Pia Fälth,
Mikael Hahn, Viveka Jarflod och Monica Samuelsson i handläggningen av denna punkt.
Kultur- och fritidsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
P.g.a. jäv deltar inte Carina Hördegård i handläggningen av denna punkt.
Miljö- och byggnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
P.g.a. jäv deltar inte Sven-Olof Karlsson i handläggningen av denna punkt.
Socialnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
P.g.a. jäv deltar inte Niklas Hugosson och Ejlon Johansson i handläggningen av denna punkt.
Tekniska nämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
P.g.a. jäv deltar inte Conny Axelsson, Anders Gustavsson, Percy Karlsson, Sven Leek,
Pia Lindell, Kjell Åke Nottemark och Thor-Erik Rydén i handläggningen av denna punkt.
Valnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
P.g.a. jäv deltar inte Arne Larsson och Nils-Erik Olofsson i handläggningen av denna punkt.
Vård- och omsorgsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
P.g.a. jäv deltar inte Carina Bardh, Tommy Bohman, Almuth Holmqvist, Monica Högberg,
Jan-Erik Josefsson, Lennart Lööw, Rune Solid och Carina Strömbäck i handläggningen av
denna punkt.
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Dnr 2017/KA0067

Överförmyndarnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
P.g.a. jäv deltar inte Mona-Lisa Hagström Svensson i handläggningen av denna punkt.
Valberedningen samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
P.g.a. jäv deltar inte Tommy Bohman, Lars Brihall, Björn Fälth, Almuth Holmqvist,
Jan Johansson, Jan-Erik Josefsson, Arne Larsson, Kjell Åke Nottemark och Carina Strömbäck i
handläggningen av denna punkt.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Kommunrevisionen
EY
Styrelser och nämnder
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Dnr 2017/KA0173

Organisationsförändring bemanningscenter
Kommunfullmäktiges beslut
Bemanningscenter övergår till HR-kontoret 1 september 2017.
Bemanningscenter blir en ny avdelning på HR-kontoret.
Ärendebeskrivning
Bemanningscenter i sin nuvarande form startade 2010 och betjänade i första hand
vård- och omsorgsförvaltningen. Därefter har verksamheten utvecklats till att nu även
omfatta måltidsservice, sektionen för ensamkommande barn och ungdomar, förskolan och
städet. Ca 60 000 vakanser per år hanteras och verksamheten är öppen alla dagar året runt.
I gällande HR-strategi framgår att all korttidsrekrytering ska ske inom ramen för
bemanningscenter. När grundskolan nu tydligt visar att man vill kopplas till centret finns ett
behov av att se över den organisatoriska tillhörigheten och arbetssätt inom
bemanningscenter.
Förslag till ny organisation föreligger i bilaga. Förslaget innebär att bemanningscenter
organiseras under HR-kontoret tillsammans med befintliga löneavdelningen och
HR-avdelningen.
Kommunstyrelens förslag
Bemanningscenter övergår till HR-kontoret 1 september 2017.
Bemanningscenter blir en ny avdelning på HR-kontoret.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
HR-kontoret
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Dnr 2017/KA0104

Erbjudande om förvärv av aktier i INERA AB
Kommunfullmäktiges beslut
5 aktier i Inera AB förvärvas från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för en köpeskilling
av 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtal.
Redovisat aktieägaravtal godkänns och kommunen inträder som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal
Förvärvet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital
Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner. Verksamheten
har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Genom bolaget sker samverkan kring
gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Under flera år
har det diskuterats en förändring i ägarstrukturen och verksamhetsinriktningen. Resultatet
har blivit att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting
och regioner har fattat beslut om att sälja merparten av sina aktier i Inera AB.
Härefter kan landets kommuner nu erbjudas att köpa 5 aktier vardera och på det sättet bli
delägare på samma villkor som landsting och regioner. Den förändrade inriktningen för
bolaget är formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Verksamhet
kommer att breddas till att även omfatta t.ex. skola, omsorg och samhällsbyggnad. Genom
att kommunen blir delägare i företaget blir det möjligt att köpa tjänster utan föregående
upphandling. Kommunerna kan också vara med och påverka utvecklingen av
digitaliseringen i offentlig sektor.
Kommunstyrelsens förslag
5 aktier i Inera AB förvärvas från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för en köpeskilling
av 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtal.
Redovisat aktieägaravtal godkänns och kommunen inträder som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.
Förvärvet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital,

Beslutet skickas till:
Sverige Kommuner och Landsting
Ekonomikontoret
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Dnr 2017/KA0154

Fastighetsförvärv Vetlanda Huskvarn 1:44
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda kommun avstår från att förvärva fastigheten Vetlanda Huskvarn 1:44.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län uppger att det finns en rad skäl till att miljöanpassa kraftverk
och dammar. Bland annat nämns EU:s vattendirektiv, miljömålen samt att det är
samhällsekonomiskt lönsamt att restaurera vattendrag. Tänkta åtgärder vid Holsbybrunn är
en öppning och avsänkning samt iordningställande av indämningsområdet.
Förväntade nyttor av åtgärderna är bland annat att det bidrar till god ekologisk status,
återställer strömmande vatten och stärker hotade arter.
Förväntade effekter uppges bland annat vara minskad risk för översvämning, minskad risk
för dammbrott och att förbättrad miljö gynnar besöksnäringen.
Henrik Tvarnö (S) svarar på de frågor som ställdes vid allmänhetens frågestund enligt
följande:
”Det kan vara kommunens ansvar att genomföra fastighetsförvärv av detta slag, då
kommunen har ett miljöansvar och ett samhällsansvar. Miljökonsekvensbeskrivning har
inte utförts. Att det varit en soptipp vid fastigheten innebär att man måste hantera den
frågan i vilket fall som helst. Vem som tar saneringskostnaden får utredas. Det finns statliga
medel för sanering. Det är länsstyrelsens uppgift att hantera frågor om att ersätta
fastighetsägare. Kommunen gör det så attraktivt som möjligt i området för att på så vis
underlätta för en försäljning av fastigheten.”
Fastigheten Vetlanda Huskvarn 1:44 har varit ute till försäljning under en längre tid.
Länsstyrelsen och kommunen är båda intresserade av att frigöra fiskvägar inom Emåns
avrinningsområde. Det dammfäste som finns vid nämnda fastighets kraftverk borde
avlägsnas enligt en projektplan som länsstyrelsen och kommunen är överens om. Förslaget
är därför att Vetlanda kommun köper fastigheten. Staten löser därefter in fallrätten och
Vetlanda kommun kan sälja fastigheten vidare till högstbjudande. Förslag till köpekontrakt
har upprättats och innebär bl.a. följande:
Dinant AB såsom säljare överlåter till Vetlanda kommun fastigheten Vetlanda Huskvarn
1:44 till en köpeskilling av 3 700 000 kr. Tillträdesdag 2017-06-15. Köpet gäller under
förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun.
Kommunstyrelsens förslag
Vetlanda kommun förvärvar fastigheten Vetlanda Huskvarn 1:44 till ett pris av
3 700 000 kr.
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Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) yrkar återremiss av ärendet.
Almuth Holmqvist (MP), Carina Strömbäck (V), Tommy Bohman (S), Nils-Erik Olofsson (S)
tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
Jan Johansson (VF) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag om att förvärva fastigheten
Vetlanda Huskvarn 1:44.
Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Jan-Erik Josefsson (KD), Conny Axelsson (S),
Kjell Åke Nottemark (M), Niklas Hugosson (VF), Björn Fälth (SD) och Ejlon Johansson (L)
tillstyrker Jan Johanssons förslag.
Sammanträdet ajourneras kl. 21.50-21.55
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Henrik Tvarnös återremissyrkande vilket hon finner
kommunfullmäktige besluta avslå.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på återremissyrkandet.
Nej-röst för återremiss enligt Henrik Tvarnös förslag.
Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan Johanssons
förslag om att kommunfullmäktige avstår från att köpa fastigheten Vetlanda Huskvarn 1:44.
Hon finner kommunfullmäktige besluta bifalla Jan Johanssons förslag.
Omröstningsresultat
Med 30 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Henrik Tvarnös
återremissyrkande.

Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret
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Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter
Laila Ahlgren (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare
i barn- och utbildningsnämnden föreslår
S

Klara Forsén, Gränsgatan 6c, 574 35 Vetlanda

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018.

Beslutet skickas till:
Klara Forsén
Barn- och utbildningsnämnden
Troman
Lönekontoret
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