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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.06-17.05

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S) kl. 14.06-16.35 (§ 160-184),
Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF),
Dan Ljungström (C), Helena Stålhammar (C), Klas Håkanson (M),
Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD), Björn Fälth (SD) och
Carina Strömbäck (V) kl. 14.06-16.30 (§ 160-178).

Tjänstgörande
ersättare

Almuth Holmqvist (MP) kl. 16.30-17.05 (§ 178-187)

Ersättare

Lennart Lööw (S), Camilla Stenlöv (S) kl. 14.06-16.00 (§ 160-174),
Anders Gustavsson (VF) kl. 14.06-16.35 (§ 160-184), Tommy Glans (VF),
Anders Bengtsson (M), Hans Svensson (KD), Rune Solid (L) och
Almuth Holmqvist (M) kl. 14.06-16.30 (§ 160-178).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Lola Frödeberg (VF) och Ingemar Sturesson (KD)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 160-187

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Lola Frödeberg

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-12-07

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

Ingemar Sturesson
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Plats och tid

Stadshuset kl. 14.00-14.06

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Dan Ljungström (C),
Helena Stålhammar (C), Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M),
Ingemar Sturesson (KD), Björn Fälth (SD) och Carina Strömbäck (V).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lennart Lööw (S), Camilla Stenlöv (S), Anders Gustavsson (VF),
Tommy Glans (VF), Anders Bengtsson (M), Hans Svensson (KD), Rune Solid (L)
och Almuth Holmqvist (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Christina Carlson, Andreas Eliasson, Maria Isacsson och
Maria Gromer.
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Lola Frödeberg (VF) och Ingemar Sturesson (KD)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragraf 159

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Lola Frödeberg

Ingemar Sturesson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-12-07

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2016-12-08

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

2017-01-02

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 159

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-07
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Dnr 2016/KA0380

Befullmäktigande av ombud
Kommunstyrelsens beslut
Amber advokater erhåller fullmakt att företräda Vetlanda kommun i ärende mot
Nya Vetlanda Stadshotell AB angående tillsyn enligt alkohollagen, se bifogad fullmakt.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-09 att utdela varning till
Nya Vetlanda Stadshotell AB eftersom alkohol serverats till underårig. Beslutet har
överklagats av motparten och förvaltningsdomstolen har kallat till muntlig förhandling
den 13 december 2016. Vetlanda kommun behöver anlita ett ombud att föra
kommunens talan i ärendet.

Beslutet skickas till
Amber advokater

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 160

Sammanträdesdatum
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Dnr 2016/KA0385

Information om Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas
tillämpning av regler gällande olika typer av tillsyn
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Näringslivets Regelnämnd är en ideell förening med arton medlemmar bestående av
svenska näringslivsorganisationer och branschförbund. Deras uppgift är att förespråka
och verka för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens
uppgiftlämnande i Sverige och EU.
Föreningen har genomfört en undersökning av Sveriges kommuners tillämpning av lagar
och praxis inom sex områden: företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd,
bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet. Föreningen har mot bakgrund av
resultatet presenterat ett antal rekommendationer inom framförallt områdena
företagslotsar och offentlig upphandling.
Vetlanda kommuns resultat relaterat till länet och riket presenteras. Vetlanda kommun
står sig relativt väl i jämförelse.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0387

Svar på fråga om trygghetslarm
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Vid ett tidigare sammanträde har en fråga ställts om hur trygghetslarmen fungerar när
det saknas mobiltäckning. Svaret är att vi för närvarande inte har någon möjlighet att
nyttja samtliga operatörers nät i en krissituation (såsom till exempel gäller för 112).
Avgiften bedöms för hög. Idag löses problemet istället med antennförstärkare eller
operatörsbyte.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0366

Bokslutsprognos per den 31 oktober 2016
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 31 oktober 2016 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 oktober 2016 föreligger i bilaga.
HR-kontoret lämnar ett överskott på 2,6 mnkr, vilket är en följd av att lönerevisionen nu
är avslutad och pengarna inte är förbrukade. Tekniska nämnden prognostiserar ett
överskridande på nästan 1 mnkr, bland annat till följd av kostnader i
parkeringsverksamheten. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett bättre resultat
med ca 500 tkr jämfört med förra prognosen. Socialnämnden försämrar sin prognos
något till följd av ökade IT-kostnader m.m.
Finansförvaltningen förbättrar sin prognos eftersom nettopensionskostnaderna blir
något lägre än tidigare prognostiserat.
Det beräknade årsresultatet efter ianspråktagande av utvecklingsreserven uppgår nu till
10,5 mnkr. Investeringsvolymen relativt oförändrad.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 31 oktober 2016 läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0169

Kommunstyrelsens detaljbudget 2017
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2017 godkänns med följande
tillägg under rubriken Näringsliv, Samhällsbyggnad och Miljö:
”Navets verksamhet breddas till att omfatta upprättande och stödjande av nätverk
mellan föreningar, organisationer och näringsliv.”
Ärendebeskrivning
Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2017 föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2017 godkänns.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) föreslår att textdelen i dokumentet kompletteras under rubriken
Näringsliv, Samhällsbyggnad och Miljö enligt följande:
”Navets verksamhet breddas till att omfatta upprättande och stödjande av nätverk
mellan föreningar, organisationer och näringsliv.”
Helena Stålhammar (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Ingemar Sturessons förslag.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0370

Firmatecknare för Vetlanda kommun 2017
Kommunstyrelsens beslut
Till firmatecknare fr.o.m. 2017-01-01 för Vetlanda kommun utses kommunstyrelsens
ordförande Henrik Tvarnö eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Jan Johansson eller dess 2:e vice ordförande Dan Ljungström i förening med
kommunchef Magnus Färjhage eller ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe
biträdande ekonomichef Christina Carlson.
Fr.o.m. 2017-01-01 utses ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef
Christina Carlson till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och
utmätning, samt att företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där
gäldenären haft invändningar mot fordran.
Fr.o.m. 2017-01-01 utses ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef
Christina Carlson till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser
som förvaltas av Vetlanda kommun.
Ärendebeskrivning
Firmatecknare för Vetlanda kommun ska utses för 2017.
Arbetsutskottets förslag
Till firmatecknare fr.o.m. 2017-01-01 för Vetlanda kommun utses kommunstyrelsens
ordförande Henrik Tvarnö eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Jan Johansson eller dess 2:e vice ordförande Dan Ljungström i förening med
kommunchef Magnus Färjhage eller ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe
biträdande ekonomichef Christina Carlson.
Fr.o.m. 2017-01-01 utses ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef
Christina Carlson till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och
utmätning, samt att företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där
gäldenären haft invändningar mot fordran.
Fr.o.m. 2017-01-01 utses ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef
Christina Carlson till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser
som förvaltas av Vetlanda kommun.

Beslutet skickas till
Henrik Tvarnö
Jan Johansson
Dan Ljungström
Magnus Färjhage
Andreas Eliasson
Christina Carlson
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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Dnr 2016/KA0371

Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden fr.o.m.
2017-01-01
Kommunstyrelsens beslut
Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar fr.o.m. 2017-01-01 ska ske av
ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i förening
med ekonomiadministratör Frida Peterson eller ekonomihandläggare Annelie Peterson
eller ekonomiadministratör Linda Nilsson, eller i händelse av förhinder för endera av
dem kommunchef Magnus Färjhage i den förhindrades ställe.
Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnd eller
förvaltning, ställd check, postväxel, giro- eller postanvisning, ska tillkomma
ekonomikontoret på samma sätt som ovan beskrivs.
Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen
eller någon nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av
kontorsvaktmästare Kristina Gustavsson med Lotta Bynert, Margareta Darell,
Magnus Färjhage eller Kristina Odelberg som ersättare.
Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med HR-chef, ekonomichef eller biträdande
ekonomichef som ersättare, äger rätt att beslutsattestera löneutbetalningar.
Ärendebeskrivning
Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden fr.o.m. 2017-01-01 ska utses.
Arbetsutskottets förslag
Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar fr.o.m. 2017-01-01 ska ske av
ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i förening
med ekonomiadministratör Frida Peterson eller ekonomihandläggare Annelie Peterson
eller ekonomiadministratör Linda Nilsson, eller i händelse av förhinder för endera av
dem kommunchef Magnus Färjhage i den förhindrades ställe.
Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnd eller
förvaltning, ställd check, postväxel, giro- eller postanvisning, ska tillkomma
ekonomikontoret på samma sätt som ovan beskrivs.
Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen
eller någon nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av
kontorsvaktmästare Kristina Gustavsson med Lotta Bynert, Margareta Darell,
Magnus Färjhage eller Kristina Odelberg som ersättare.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 165 forts.
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Dnr 2016/KA0371

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med HR-chef, ekonomichef eller biträdande
ekonomichef som ersättare, äger rätt att beslutsattestera löneutbetalningar.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Löneavdelningen
HR-kontoret
Kommunkansliet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0368

Avtal om utbyggnad av bredbandsnät i Vetlanda kommun – av
annan kommuns nätägare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunens bredbandssamordnare Joachim Winther får uppdraget att ansvara för och
teckna avtal om utbyggnad av bredbandsnät i Vetlanda kommun, av annan kommuns
nätägare.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har långa kommungränser i alla riktningar och förutsättningarna för
bredbandsutbyggnad vid gränserna är inte alltid de bästa för kommunen. Vid tidigare
tillfällen har vi betraktat kommungränsen som ganska otydlig i bredbandssammanhang
och den som har den bästa ekonomiska lösningen för att bygga ett bredbandsnät i de
aktuella områdena ska göra detta.
Aktuellt för närvarande är ett byalag norr om Björköby, där det lämpar sig bättre för
Eksjö Energi ELIT AB att svara för bredbandsutbyggnaden. Eksjö Energi ELIT AB önskar
därför teckna avtal med Vetlanda kommun över ägandet av nät i Vetlanda kommun.
Arbetsutskottets förslag
Kommunens bredbandssamordnare Joachim Winther får uppdraget att ansvara för och
teckna avtal om utbyggnad av bredbandsnät i Vetlanda kommun, av annan kommuns
nätägare.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Björn Fälth (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Joachim Winther

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0354

Samverkansavtal med Science Park
Kommunstyrelsens beslut
Samverkansavtal med Science Park godkänns enligt bifogat förslag.
Science Park nod Vetlanda finansieras med 200 tkr i kommunstyrelsens budget,
utvecklingsprojekt.
Ärendebeskrivning
Science Park arbetar för att stödja nya företag med tillväxtpotential till bra utveckling.
Science Park noden i Vetlanda har under 2015 och 2016 finansierats via projektmedel,
men från och med 2017 har Science Park grundfinansiering från regionen.
Verksamheten bedöms vara en viktig insats för att utveckla nya företag i alla regionens
kommuner. Samarbetsavtalet innebär att 50 % affärsutvecklare finns i varje kommun. I
Vetlanda är AnnKatrin Karlberg anställd som affärsutvecklare.
Arbetsutskottets förslag
Samverkansavtal med Science Park godkänns enligt bifogat förslag.
Science Park nod Vetlanda finansieras med 200 tkr i kommunstyrelsens budget,
utvecklingsprojekt.
Yrkanden
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Science Park
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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Dnr 2016/KA0098

Disponering av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagandet
Kommunstyrelsens beslut
Det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagning fördelas på följande sätt (i vissa fallen
en revidering av tidigare beslut):
Hyror, mottagningsenheten Navet 2016

1 153 tkr

Anpassning av lokaler, HVB Smedjevägen

1 200 tkr

Reviderad fördelning mellan åren för samordnare av insatser,
Kultur-och fritidsnämnden, totalt 2016 och 2017

600 tkr

Inventarier, mottagningsenheten upphävs

0 kr

Del av driftkostnad, mottagningsenheten Navet för 2016
upphävs

0 kr

Aktieägartillskott Witalabostäder, kommunstyrelsen upphävs

0 kr

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun fick i slutet av 2015 ett tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning.
Bidraget fördelades till kommunerna utifrån antalet mottagna flyktingar. Regeringen har
inte reglerat användning och ändamål. Det finns många angelägna
användningsområden. Den tänkta inriktningen är att i huvudsak prioritera insatser som
är kopplade till flyktingmottagning och som inte ökar de löpande kostnaderna i
verksamheten.
Kommunfullmäktige har beslutat att delegera till kommunstyrelsen respektive
kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om medlens fördelning.
Finansieringen av mottagningsenheten Navet för 2016 har preciserats och barn- och
utbildningsförvaltningen beräknar täcka kostnaderna inom egen ram. När
flyktingströmmen minskade blev inte insatserna från Witalabostäder så stora som det
såg ut våren 2017 och Witalabostäder har inte utökat sin grundorganisation.
Det är i dagsläget svårt att veta vilken användning av lokalerna, som Witalabostäder
iordningsställt, för HVB Smedjevägen som blir aktuell. Av den anledningen är det
förenligt med försiktighetsprincipen att kostnadsföra anpassningen och finansiera
kostnaderna via tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning.
En samordnare för ideella föreningars insatser i mottagande och integration har anställts
men anställningen drog ut på tiden och kostnaderna för 2016 blir ca 100 000 kr.
Tjänstgöringsgraden höjs under 2017 och den totala summan fördelas fritt mellan åren.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0098

Arbetsutskottets förslag
Det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagning fördelas på följande sätt (i vissa fallen
en revidering av tidigare beslut):
Hyror, mottagningsenheten Navet 2016

1 153 tkr

Anpassning av lokaler, HVB Smedjevägen

1 200 tkr

Reviderad fördelning mellan åren för samordnare av insatser,
Kultur-och fritidsnämnden, totalt 2016 och 2017

600 tkr

Inventarier, mottagningsenheten upphävs

0 kr

Del av driftkostnad, mottagningsenheten Navet för 2016
upphävs

0 kr

Aktieägartillskott Witalabostäder, kommunstyrelsen upphävs

0 kr

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen
Witalabostäder AB
Socialförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 169

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-07

15 (38)

Dnr 2016/KA0341

Yttrande över ledningssystem för samverkan inom regionens och
kommunernas hälsa, vård och omsorg
Kommunstyrelsens beslut
”Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och
omsorg”, daterat 2016-05-27, godkänns.
Ärendebeskrivning
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2016-05-19 att komplettera
ledningssystemet för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och
omsorg med att strategigruppens årliga handlingsplan anmäls till PKS samt att i övrigt
godkänna ledningssystemet. Region Jönköpings län rekommenderar därmed även länets
kommuner att godkänna bifogat ”Ledningssystem för samverkan”.
Ledningssystemet är ett dokument som beskriver den gemensamma värdegrunden samt
strukturen för ledning och styrning i samverkan mellan kommunernas socialtjänst och
skola samt regionens folkhälsa och sjukvård. Systemet har sin utgångspunkt i en
sammanhållen vård och omsorg som utgår från invånarnas behov och fokuserar på att
uppnå bästa möjliga kvalitet.
Beredningsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden § 89/16.
Vård- och omsorgsnämnden § 121/16.
Socialnämnden § 505/16.
Arbetsutskottets förslag
”Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och
omsorg”, daterat 2016-05-27, godkänns.
Yrkanden
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Region Jönköpings län
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0276

Budget 2017 samt plan för 2018-2019, Höglandets
räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens beslut
Budget 2017 samt plan för 2018-2019, Höglandets räddningstjänstförbund godkänns.
Ärendebeskrivning
Budget 2017 samt plan för 2018-2019 Höglandets räddningstjänstförbund föreligger i
bilaga.
Förslaget för 2017 ryms inom de av Vetlanda kommun beslutade medlemsbidraget,
28 596 000 kr. Investeringsbudgeten uppgår till 4 810 000 kr för 2017. Den enskilt
största investeringen är ett tankfordon.
Beredningsbeslut
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2016-09-07, § 33.
Arbetsutskottets förslag
Budget 2017 samt plan för 2018-2019, Höglandets räddningstjänstförbund godkänns.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Höglandets räddningstjänstförbund

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0369

Ansökan om medel till SFI med räddningstjänstinriktning
Kommunstyrelsens beslut
Höglandets räddningstjänstförbunds begäran om finansiering av SFI med
räddningstjänstinriktning beviljas med 404 574 kr.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.
Reservationer
Björn Fälth (SD)
Ärendebeskrivning
Höglandets räddningstjänstförbund har ansökt hos Nässjö och Vetlanda kommuner om
finansiering av projekt SFI Räddningstjänst. Projektet är beslutat av direktionen och
finansiering har sökts hos Skolverket men ansökan beviljades inte. Den totala kostnaden
är beräknad till 863 000 kr, varav Vetlanda kommun andel skulle motsvara 404 574 kr.
Syftet med utbildningen är dels att bidra till integrationsarbetet men också att
kompentensförsörja Höglandets räddningstjänstförbund.
De ekonomiska förutsättningarna var inte klarlagda när projektet startade. Samtliga
deltagare i utbildningen är från Nässjö kommun, vilket gör det svårt för Vetlanda att
bidra med finansieringen. Nässjö kommun har ställt sig bakom finansieringen för sin del
under förutsättning att Vetlanda kommun medverkar.
Bedömningen är att utbildningen är bra och positivt för de medverkande men eftersom
det inte finns någon deltagare från Vetlanda kommun är det inte rimligt att kommunen
medfinansierar.
Arbetsutskottets förslag
Höglandets räddningstjänstförbunds begäran om finansiering av SFI med
räddningstjänstinriktning avslås.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Höglandets räddningstjänstförbunds begäran om
finansiering av SFI med räddningstjänstinriktning beviljas med 404 574 kr och att
finansiering sker genom kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.
Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S) och Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker
Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2016/KA0369

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Henrik Tvarnös förslag.
Han finner att kommunstyrelsen besluta i enlighet med Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Höglandets räddningstjänstförbund
Nässjö kommun
Margareta Darell
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 och 2016-11-07.
Personal- och organisationsutskottet 2016-10-19.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 173

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-07

20 (38)

Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
1.

Bergsstaten: Förlängning av giltighetstid för undersökningstillståndet Holmasjön
nr 1 i Vetlanda kommun, Jönköpings län.
Dnr 2012/KA0310
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan
Germunderyd och Uvanäs, Emhult i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0329
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan
Rödjenäs 4:18 och väg 3147 i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0336
4. Region Jönköpings län: Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt
samverkansorgan 2016-09-05.
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till anläggande av askgravplatser på
Alseda, Skede samt Skirö kyrkogård, Vetlanda kommun i Jönköpings län,
Växjö stift.
Dnr 2016/KA0343
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Hagelsås 1:9
och Nävelsjö-Kärr 1:2 i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0345
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan
Stenberga-Haga 1:1 och Stenberga-Haga 1:2 i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0351
8. Kommunrevisionen: Granskning av miljö- och byggnämndens styrning och
uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen - revisionsrapport 2016.
Dnr 2016/KA0350
9. Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund: Sammanträdesprotokoll
2016-11-09, budgetuppföljning 2016-09-30.
Dnr 2016/KA0194
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner.
Dnr 2016/KA0302
11. Svar på anhållan om kommunal medfinansiering av bredbandsutbyggnad gällande
Fröderyds fiber ekonomisk förening.
Dnr 2016/KA0266
12. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
Restaurering av äldre magasin på fastigheten Gölberga 1:1, Skirö socken, Vetlanda
kommun.
Dnr 2016/KA0360
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Dnr

13. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
Lagning/konservering av inre tak i stora rummet (salongen), Sollinska villan,
fastigheten Trasten 5, Vetlanda. Byggnadsminne.
Dnr 2016/KA0359
14. Länsstyrelsen Jönköpings län: Överklagande av länsstyrelsen beslut den 18 oktober
2016 angående samråd om husbehovstäkt på fastigheten Hökatorp 1:10, Vetlanda.
Dnr 2016/KA0316
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Dnr 2016/KA0275

Taxor inom Höglandets räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande angående taxor inom Höglandets
räddningstjänstförbund:
Rådgivning ska ingå i taxan. Taxan som debiteras vid rådgivning är densamma som
timtaxan vid tillsyn.
Taxan för tillsyn och tillstånd justeras till 800 kr/timma fr.o.m. 1 januari 2017. Därefter
justeras taxan enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) varje år från 1 januari
2018.
Grundavgiften för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) eller lagen om brand
och explosiva varor (LBE) justeras till 2 264 kr samt för samordnad tillsyn enligt LSO och
LBE justeras till 2 864 kr från 1 januari 2017. Därefter justeras grundavgiften enligt PKV
varje år från 1 januari 2018.
Automatlarmstaxan justeras enligt PKV i januari varje år fr.o.m. 2017.
Ärendebeskrivning
Inom funktionen Myndighet genomför medarbetare idag rådgivning både via telefon
och via besök i verksamheter som inte debiteras. Höglandets räddningstjänstförbund
bör i större utsträckning debitera för den expertkunskap som efterfrågas.
Enligt förvaltningslagen finns en serviceskyldighet gentemot den enskilde men
serviceskyldigheten är inte obegränsad utan ska ske i den utsträckning som är lämpligt
med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Förslag till övriga taxeförändringar framgår av bilaga.
Beredningsbeslut
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2016-09-07, § 34.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande angående taxor inom Höglandets
räddningstjänstförbund:
Rådgivning ska ingå i taxan. Taxan som debiteras vid rådgivning är densamma som
timtaxan vid tillsyn.
Taxan för tillsyn och tillstånd justeras till 800 kr/timma fr.o.m. 1 januari 2017. Därefter
justeras taxan enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) varje år från 1 januari
2018.
Grundavgiften för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) eller lagen om brand
och explosiva varor (LBE) justeras till 2 264 kr samt för samordnad tillsyn enligt LSO och
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Dnr 2016/KA0275

LBE justeras till 2 864 kr från 1 januari 2017. Därefter justeras grundavgiften enligt PKV
varje år från 1 januari 2018.
Automatlarmstaxan justeras enligt PKV i januari varje år fr.o.m. 2017.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S) och Björn Fälth (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 175

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-07

24 (38)

Dnr 2016/KA0301

Reviderade riktlinjer för avgifter i vård- och omsorgsförvaltningen
(Avgiftstaxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderade riktlinjer för avgifter, inklusive ändring av avgifter för vård- och
omsorgsförvaltningens insatser gäller fr.o.m. 2017-01-01.
Omräkning av belopp gällande avgifter för vård- och omsorgsförvaltningens insatser sker
årligen enligt beräkningar som anges i riktlinjerna.
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har haft tillämpningsanvisningar antagna 2003-01-01 och
reviderade 2006-01-01. Vissa belopp har inte uppdaterats på 10 år, vissa anvisningar har
också saknats i dokumentet.
Förslag till uppdaterade och reviderade tillämpningsanvisningar föreligger i bilaga och
benämns nu ”Avgiftstaxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen”.
De nya reglerna ska gälla fr.o.m. 1 januari 2017.
Beredningsbeslut
Vård- och omsorgsnämnden § 135/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att reviderade riktlinjer för avgifter, inklusive
ändring av avgifter för vård- och omsorgsförvaltningens insatser gäller
fr.o.m. 2017-01-01.
Omräkning av belopp gällande avgifter för vård- och omsorgsförvaltningens insatser sker
årligen enligt beräkningar som anges i riktlinjerna.
Yrkanden
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0388

Svar på motion om att sätta Vetlanda på kartan som en
husbilsvänlig kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 19 oktober 2015 lämnade Monica Samuelsson (KD), Jan-Erik Josefsson (KD),
Ingemar Sturesson (KD) och Hans Svensson (KD) in en motion om att sätta Vetlanda på
kartan som en husbilsvänlig kommun och med förslaget att möjligheten att upprätta
uppställningsplatser utreds, såväl i centralorten som i kommunens övriga tätorter med
tillgång till el, vatten och möjlighet att tömma avlopp.
Motionen remitterades till tekniska nämnden, Tillväxt Vetlanda och turistcenter för
yttrande. Ett gemensamt yttrande lämnades in, men ärendet blev återremitterat till
remissinstanserna av fullmäktige 2016-02-17. Återremissen motiverades med att
förslaget om utredning av uppställningsplatser ”verkligen utreds”.
Nytt gemensamt yttrande har därför inkommit och föreligger i bilaga.
Av detta senare yttrande framgår en redovisning av de platser som finns idag och de
faciliteter som erbjuds på respektive plats.
Med syfte att ta reda på var husbilarna finns fick alla kommundelsrådsordförande ett
brev inför säsongen. Olika synpunkter framkom vilken i sin tur föranledda tekniska
kontoret och InfoCenter att arbeta vidare med frågorna. Inför årets säsong
iordningställde tekniska kontoret en central parkeringsplats i kv Stocken.
Ingen entreprenör har visat intresse att driva uppställningsplats centralt.
Från campingplatserna rapporteras att antalet husbilar ökar. Målgruppen har förändrats
och det blir allt fler barnfamiljer. Dessa kräver mer service och fler aktiviteter.
Beredningsbeslut
Gemensamt yttrande från remissinstanserna daterat 2016-10-07.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen får anses behandlad med hänvisning
till den utredning som genomförts och de åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) yrkar avslag på motionen.
Jan Johansson (VF) och Björn Fälth (SD) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
Ingemar Sturesson (KD), Dan Ljungström (C) och Helena Stålhammar (C) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0388

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Henrik Tvarnös förslag
att avslå motionen. Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka avslagsyrkandet.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Henrik Tvarnös avslagsyrkande. Nej-röst för arbetsutskottets förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster besluta kommunstyrelsen tillstyrka Henrik Tvarnös
förslag att avslå motionen.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 177

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-07

27 (38)

Dnr 2016/KA0036

Svar på motion om att synliggöra kommunens klimatpolitik
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen får anses behandlad och föranleder inte några ytterligare åtgärder än de som
redan planeras.
Ärendebeskrivning
Den 9 februari 2016 lämnade Almuth Holmqvist (MP) in en motion om synliggörande av
kommunens klimatpolitik och med förslaget att man på ett effektivare sätt via sociala
medier och tidningar synliggör redan genomförda, pågående och kommande
klimatförbättringsåtgärder inom kommunen.
Motionen remitterades till miljösamordnaren och kommunikationsavdelningen för
yttrande. Ett gemensamt yttrande har kommit in och föreligger i bilaga.
Av yttrandet framgår att miljösamordnaren och kommunikationsavdelningen kommer
att arbeta med att lyfta hållbarhetsfrågorna på ett mer strukturerat och synligt sätt än
tidigare. Sedan hösten 2016 finns ett nyöppnat InfoCenter som ger nya möjligheter till
just detta.
Beredningsbeslut
Skrivelse från remissinstanserna daterat 2016-09-30.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen får anses behandlad och inte
föranleder några ytterligare åtgärder än de som redan planeras.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0229

Svar på motion om skydd för omklädning vid de kommunala
badplatserna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 27 juli 2016 lämnade Anders Bengtsson (M) in en motion om skydd för omklädning
vid de kommunala badplatserna och med förslaget att kommunen uppför enklare skydd
för omklädning vid de kommunala badplatserna.
I Vetlanda kommun finns 23 kommunala badplatser som sköts av tekniska kontoret. 18
av dessa har någon form av omklädningsutrymmen av olika standard. I de fall detta
saknas kan man skapa enkla omklädningsutrymmen för en person.
Yrkanden
Klas Håkanson (M) yrkar bifall till motionen.
Henrik Tvarnö (S) yrkar avslag på motionen.
Dan Ljungström (C), Helena Stålhammar (C) och Carina Bardh (M) tillstyrker
Klas Håkansons bifallsyrkande.
Jan Johanson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös avslagsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Klas Håkansons förslag att bifalla motionen och
Henrik Tvarnös förslag att avslå motionen. Han finner att kommunstyrelsen besluta
tillstyrka Henrik Tvarnös avslagsyrkande.
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Dnr 2016/KA0018

Bolagsordning för Njudung Avfallshantering AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till bolagsordning för Njudung Avfallshantering AB (f.d. Avfallskemi Sydost AB)
daterad 2016-11-30, godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-15 om namnbyte för Vetlanda Energi och
Tekniks dotterbolag, enligt nedan:
Njudung Vetlanda Elnät AB, 556819-4749, (f.d. Vetlanda Elnät AB)
Njudung Avfallshantering AB, 556672-7235), (f.d. Avfallskemi Sydost AB)
För att registrera detta hos bolagsverket krävs ny uppdaterad bolagsordning med det
nya namnet för respektive bolag. Av bolagsordningen framgår att ändring i densamma
ska godkännas av kommunfullmäktige i Vetlanda.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) föreslår att förslaget till bolagsordning för Njudung Avfallshantering
AB (f.d. Avfallskemi Sydost AB) godkänns.
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Dnr 2016/KA0018

Bolagsordning för Njudung Vetlanda Elnät AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till bolagsordning för Njudung Vetlanda Elnät AB (f.d. Vetlanda Elnät AB) daterad
2016-11-30, godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-15 om namnbyte för Vetlanda Energi och
Tekniks dotterbolag, enligt nedan:
Njudung Vetlanda Elnät AB, 556819-4749, (f.d. Vetlanda Elnät AB)
Njudung Avfallshantering AB, 556672-7235), (f.d. Avfallskemi Sydost AB)
För att registrera detta hos bolagsverket krävs ny uppdaterad bolagsordning med det
nya namnet för respektive bolag. Av bolagsordningen framgår att ändring i densamma
ska godkännas av kommunfullmäktige i Vetlanda.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) föreslår att förslaget till bolagsordning för Njudung Vetlanda Elnät
AB (f.d. Vetlanda Elnät AB) godkänns.
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Dnr 2016/KA0362

Taxa – vatten och avlopp
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
VA-taxans brukningsdel höjs med 3 %.
Ett förtydligande av texten för anläggningsavgifter under punkt 5.1 införs enligt följande:
”Avgift enligt 5.1d, reduktion för fler lägenheter gäller inte vid en- och tvåfamiljhus.”
Den nya taxan ska gälla från 1 januari 2017.
Ärendebeskrivning
Det finns en ambition hos Vetab att öka reinvesteringstakten i VA-verksamheten, för att
även i framtiden kunna vidmakthålla ett hållbart system. Det finns även ambitioner att
genomföra rationaliseringar. Dagens utbytestakt av VA-nätet uppgår till ca 300 år och
ambitionen är att kunna etablera en takt på 100 år.
En ökad reinvesteringstakt innebär ökade kostnader för avskrivningar och kapital. För att
möta kostnadsökningen föreslås en höjning av brukningstaxan med 3 %. En sådan
taxeökning förstärker kollektivets ekonomi med ca 1,3 mnkr per år och innebär en
kostnadsökning för en normalvilla på 143 kr per år. Dessutom föreslås ett förtydligande i
texten för anläggningsavgiften under punkt 5.1. ”Avgift enligt 5.1 d, reduktion för fler
lägenheter gäller inte vid en- och tvåfamiljshus.”
Beredningsbeslut
Vetabs styrelse 2016-10-20, § 102.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att VA-taxans brukningsdel höjs med 3 % och att ett
förtydligande av texten för anläggningsavgifter under punkt 5.1 införs enligt följande:
”Avgift enligt 5.1d, reduktion för fler lägenheter gäller inte vid en- och tvåfamiljhus.”
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2013/KA0395

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten –
Kristinelund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
En utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten fastställs att även gälla
Lilla Sjöhagen 5:5 och att en särtaxa på 220 000 kr kommer att gälla för denna
anslutning.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har upprättat ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten för
Kristinelundsområdet. Efter kontakt med fastighetsägaren på Lilla Sjöhagen 5:5 har det
framkommit att han är mycket angelägen om att få en utökning av verksamhetsområdet
att omfatta den egna fastigheten. Bedömningen är att detta är möjligt, men eftersom
fastigheten ligger ca 200 meter från närmaste anslutningspunkt är bedömningen att det
inte kan anslutas enligt gällande normala taxa. Fastighetsägaren får i detta fallet en
anslutningsavgift till en kostnad av 220 000 kr.
Beredningsbeslut
Vetabs styrelse 2016-10-20, § 106.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa en utökning av verksamhetsområde för vatten
och spillvatten att även gälla Lilla Sjöhagen 5:5 och att en särtaxa på 220 000 kr kommer
att gälla för denna anslutning.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2013/KA0395

Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten – Hallsnäs,
Ramkvilla
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Hallsnäs, Ramkvilla fastställs enligt
bifogat förslag daterat 2016-08-18.
Ärendebeskrivning
Området Hallsnäs bedöms falla under lagen om allmänna vattentjänster och
VA-huvudmannen har därmed skyldighet att bygga ut det allmänna VA-nätet till
området. Hallsnäs närhet till Ramkvillas befintliga verksamhetsområde och närheten till
Klockesjön samt att flertalet av de enskilda avloppsanläggningarna är undermåliga
understryker behovet. Kommunal anslutning har dessutom efterfrågas från en del av
fastighetsägarna. En del av fastigheterna är dessutom belägna inom Örkens
vattenskyddsområde.
Skriftligt samråd har hållits med berörda fastighetsägare. En av dem motsätter sig
anslutning. Geografisk utbredning framgår av bifogad karta.
Beredningsbeslut
Vetabs styrelse 2016-10-20, § 106.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Hallsnäs, Ramkvilla enligt bifogat förslag daterat 2016-08-18.
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Dnr 2016/KA0363

Nytt verksamhetsområde för spillavlopp i Näshult
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för spillavlopp i Näshult fastställs enligt bifogat förslag.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun föreslås upprätta verksamhetsområde för spillavlopp med stöd av
vattentjänstlagen. Idag sker spillvattenreningen i området genom enskilda
avloppsanläggningar. Vid inventering 2016 har det konstaterats att samtliga enskilda
anläggningar är underkända. Utsläppen av otillräckligt renat spillvatten är en källa till
föroreningar. Dessutom finns det av hälso- och miljöskäl behov av en lösning i ett större
sammanhang.
Den samlade bebyggelsen utgörs av 5 fastigheter med behov av VA-tjänster. Området
anses ligga så pass nära samlad bebyggelse att det är lämpligt att upprätta ett
verksamhetsområde. Förslaget har utarbetats i samråd med berörda fastighetsägare.
Anslutning av området finansieras med anslutningsavgifter enligt gällande taxa.
Sträckningen framgår av bifogad karta.
Beredningsbeslut
Vetabs styrelse 2016-10-20, § 106.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa verksamhetsområde för spillavlopp i Näshult
enligt bifogat förslag.
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Dnr 2016/KA0169

Förändringar inom resultatbudgeten för åren 2017-2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Den antagna driftbudgeten för åren 2017-2019 justeras. Justeringarna innebär ingen
förändring av nämndernas ramar, men en sänkning av kommunens budgeterade
resultat.
Förändringen sker inom områdena befolkningsmängd, löneutrymme, avskrivningar samt
kapitalkostnader.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i juni om driftbudgeten för de kommande tre åren,
2017-2019. Därefter delges kommunfullmäktige i december de enskilda nämndernas
detaljbudgetar. Under augusti och oktober 2016 har det kommit nya skatteprognoser
från SKL som innebär kraftigt försämrade förutsättningar för kommunen jämfört med
den prognos som låg till grund för rambeslutet i juni månad. Allt annat oförändrat får vi
resultat för de kommande tre åren som inte är acceptabla och ligger långt ifrån det
förväntade utfallet. En justering av kommande års resultatbudget bör därför
genomföras.
Några parametrar som förändrats sedan juni kan justeras så att resultatbudgeten får ett
mer positivt utseende. Aktuella områden är:
1.
2.
3.
4.

Befolkningsmängden
Budgeten för lönerevision
Budgeten för avskrivningar - finansförvaltningen
Budgeten för kapitalkostnader – övriga förvaltningar

Sammantaget innebär dessa förändringar att det budgeterade resultatet kan förbättras
med 5-6 mnkr. Resultatnivån kommer även med dessa justeringar att vara mycket låg
och inga marginaler finns för att exempelvis tillskjuta ytterligare medel till nämndernas
verksamheter. Kommunen hamnar också långt från den målsättning om ett resultat som
motsvarar 1 % av skatter och bidrag.
Med nämnda justeringar kommer det budgeterade resultatet för de kommande åren att
bli enligt följande:
2017
2018
2019
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Dnr 2016/KA0169

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta justera antagen driftbudget för åren 2017-2019.
Justeringarna innebär ingen förändring av nämndernas ramar, men en sänkning av
kommunens budgeterade resultat.
Förändringen sker inom områdena befolkningsmängd, löneutrymme, avskrivningar samt
kapitalkostnader.
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Dnr 2016/KA0388

Föreningen Svenskt Aluminium
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun är medlem i föreningen Svenskt Aluminium. Föreningen har framfört
önskemål om en träff med kommunens representanter angående det fortsatta
engagemanget. Föreningen uppmanas kontakta Henrik Tvarnö.

Beslutet skickas till
Svenskt Aluminium
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Dnr 2016/KA0303

Regnbågsveckan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen informerar sig om den fortsatta handläggningen av ärendet genom
kultur- och fritidsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Fråga ställs om när kommunstyrelsen har för avsikt att ta ställning till Regnbågsveckan,
som är ett ärende överlämnat till kommunstyrelsen från kultur- och fritidsnämnden.
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