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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-21.30

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 (kl. 18.30-21.00, § 120-128), Klas Håkanson (M),
Ingemar Sturesson (KD), Anders Gustavsson (VF), Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD),
Ibrahim Hajomar (MP), Inge Bengtsson (VF), 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), Kjell Sandahl (M), Ejlon Johansson (L), Tommy Bohman (S),
Viveka Jarflod (V), Camilla Stenlöv (S), Hans Svensson (KD), Almuth Holmqvist (MP),
Ingvar Andersson (C), Malin Brihall (VF), Kjell Åke Nottemark (M), Andreas Granlöf (S),
Anker Iskov Christensen (SD), Rolf Axelsson (S) och Lola Frödeberg (VF).

Tjänstgörande
ersättare

Rune Solid (L) för Siv Fransson (L)
Tommy Bengtsson (V) för Carina Strömbäck (V)
Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD)
Kristian Andersson (VF) för Monica Högberg (VF)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Åselotte Andersson, Rikard Lehmann, Andreas Eliasson
Daniel Lundström (S), Gunnel Bjäde (M), Tommy Glans (VF),
Carl-Axel Bengtsson (M), Thor-Erik Rydén (VF) och Peter Lundgren.

Utses att justera

Sven-Olov Karlsson (VF) och Anders Bengtsson (M)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 120-136

Peter Lundgren
Ordförande

Lola Frödeberg
Justerare

Sven-Olov Karlsson

Just sign

Utdragsbestyrkan

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-12-20

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2018-01-03

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Peter Lundgren

Just sign

Utdragsbestyrkan

2018-01-25
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Musik
Följande elever från den kommunala musikskolan underhåller närvarande ledamöter,
ersättare och åhörare:
Filippa Atler, Maja Kurjenkallio Helgesson, Isak Ottosson, Ronja Hultstrand,
Selma Glamocanin, Lowe Bardh, Melker Hedtjärn och Linus Gildert. Medverkar gör även
deras lärare Yvonne Nordström och Sören Bernhardsson.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 120

Delgivningar
Mål och budget 2018-2020 inklusive Investeringsplan 2018-2022.
Dnr 2017/KA0123
Länsstyrelsens protokoll 2017-11-27, där man till ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige för Vänsterpartiet utser Roger Jonasson till ledamot och
Cecilia Dackenberg till ersättare för tiden från och med den 1 januari 2018 till och med den
14 oktober 2018. Cecilia Dackenberg är ersättare nummer 2 för Vänsterpartiet.
Dnr 2017/KA0377
Länsstyrelsens beslut gällande Kommunens indelning i valdistrikt.
Dnr 2017/KA0149

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0405

Information från Navet
Kommunfullmäktiges beslut
Notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Enhetschef Åselotte Andersson uppger att kommunfullmäktige i maj 2016 beslutade att
kommunen inrättar en sammanhållen funktion för att ta emot nya invånare, en
mottagningsenhet/integrationsenhet. Vid integrationsenheten Navet verkar personal från
tre olika förvaltningar, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen
och kommunledningsförvaltningen. Navet har bland annat som uppgift att hjälpa nyanlända
med råd och stöd i olika ärenden, till exempel kontakt med myndigheter, översättning och
att söka bostad.
Alla nyanlända barn och ungdomar som kommer till kommunen ska skolas in på Navet.
Inskolningen underlättar för elever att börja ordinarie skola. Under nästkommande år är
Navet involverade i två olika projekt. Det ena projektet gäller information från
fastighetsägare med flera, vilka villkor som gäller då man söker bostad. Det andra projektet
berör demokratifrågor och har som målsättning att få fler nyanlända att delta i de allmänna
valen.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0395

Platsvarumärke för Vetlanda
Kommunfullmäktiges beslut
Notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunikationschef Rikard Lehmann informerar om platsvarumärket för Vetlanda.
Arbetet inleddes 2016. Ett platsvarumärke är ett varumärke för den geografiska platsen
Vetlanda. I broschyren Kraftsamling Vetlanda, beskrivs platsvarumärket. Tre värdeord
beskriver Vetlanda: vänlighet, lösningsfokus och livskvalitet. Arbetet med att ta fram
platsvarumärket har skett tillsammans med företrädare för närings- och föreningsliv.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0189

Rapport från socialnämnden om ej verkställda beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och särskilda avgifter i socialtjänstlagen
ska nämnden rapportera icke verkställda beslut till kommunfullmäktige. Socialnämnden har
inga icke verkställda beslut för kvartal 3, 2017.

Beslutet skickas till:
Socialnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 124

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-20

8 (26)

Dnr 2017/KA0057

Svar på motion om fler platser inom särskilt boende i Vetlanda
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Vård- och omsorgsnämnden följer utvecklingen på nära håll och aktualiserar frågan om att
skapa fler kortidsplatser och/eller platser i särskilt boende om behovet uppstår. Motionen
får därmed anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Den 17 februari 2017 lämnade Ejlon Johansson (L), Siv Fransson (L) och Rune Solid (L) in en
motion om fler platser i särskilt boende i Vetlanda kommun och med följande förslag:
1. Befintliga lokaler i vår kommun, lämpliga som särskilt boende tillvaratas.
2. Ytterligare boendeplatser utöver de som planeras, tillskapas snarast. Ombyggnation i
de fall lokalerna inte överensstämmer med kraven för omsorgen.
Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnen för yttrande. Yttrande har kommit in
och föreligger i bilaga.
Av yttrandet framgår att nämnden ser positivt på förslaget om ytterligare platser ”vid
behov”. En eventuell utökning sker företrädesvis i anslutning till befintlig verksamhet.
Genom omflyttning inom och från Bäckagården och Norrgården kan fler korttidsplatser och
platser i särskilt boende skapas.
Beredningsbeslut
Vård- och omsorgsnämnden § 145/17.
Kommunstyrelsens förslag
Vård- och omsorgsnämnden följer utvecklingen på nära håll och aktualiserar frågan om att
skapa fler kortidsplatser och/eller platser i särskilt boende om behovet uppstår. Motionen
får därmed anses besvarad.
Yrkanden
Ejlon Johansson (L) yrkar bifall till motionen.
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) och Tommy Bohman (S) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0057

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ejlon Johanssons förslag.
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Ejlon Johansson
Siv Fransson
Rune Solid

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0228

Svar på motion om kameraövervakning i Vetlanda centrum
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Carina Bardh (M) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Den 19 juni 2017 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om
kameraövervakning i Vetlanda centrum och med följande förslag:
1. Vetlanda kommun verkar för att införa kameraövervakningsplatser i Vetlanda centrum
med höga brottssiffror.
2. Vetlanda kommun verkar för att polisen ska få tillstånd av länsstyrelsen att upprätta
kameraövervakningsplatser i Vetlanda centrum med höga brottssiffror.
Motionen remitterades till Höglandets räddningstjänstförbund för yttrande. Som en del i
yttrandet ska polisens synpunkter hämtas in. Yttrande har kommit in och föreligger i bilaga.
Av yttrandet framgår att förbundet inte anser att det finns vetenskapligt material som
stödjer det syfte med kameraövervakning som framförs i motionen. Därför rekommenderas
inte kameraövervakning på allmän plats.
Polismyndigheten uppger att det vanligtvis går till så att polisen yttrar sig till länsstyrelsen
över andras ansökningar, men är inte själva sökande.
Brottförebyggande rådet har gett ut en rapport om kameraövervakning som bland annat
visar att det inte säkert kan fastslås att övervakning innebär minskad brottsfrekvens. Den
avskräckande effekten är begränsad och de som begår brott är oftast maskerade. Filmen
har endast i ett fåtal fall lett till fällande dom. Möjligheten att avbryta brott förutsätter att
kamerorna övervakas av operatör kontinuerligt och att polis finns i närområdet.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen avslås.
Yrkanden
Carina Bardh (M) föreslår att Vetlanda kommun verkar för att införa
kameraövervakningsplatser i Vetlanda centrum med höga brottssiffror.
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.
Anders Bengtsson (M) tillstyrker Carina Bardhs förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0228

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Carina Bardhs förslag.
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Carina Bardhs förslag.
Omröstningsresultat
Med 37 ja-röster mot 6 nej-röster och 2 nedlagda röster, beslutar kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Carina Bardh
Anders Bengtsson
Höglandets räddningstjänstförbund

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0313

Svar på motion om bredband till alla
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till det offensiva arbetet som utförs när det gäller
utbyggnad av bredband. Om förutsättningarna förändras till det bättre, vad gäller tillgången
till statlig finansiering, kan beslutet tas upp till ny prövning.
Ärendebeskrivning
Den 19 oktober 2016 lämnade Ingvar Andersson (C) in en motion om bredband till alla med
följande förslag:
•
•

Vetlanda kommun ska avsätta 10 000 000 kr årligen till utbyggnad av fiberbredband.
Samtliga hushåll i kommunen ska erbjudas fiber till en kostnad jämförbar med
kostnaden i tätorten.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Ekonomichefen har
formulerat ett yttrande som föreligger i bilaga.
Vetlanda kommun bedriver det operativa arbetet med bredbandsutbyggnad inom ramen
för det helägda bolaget Njudung Energi Vetlanda AB. I samband med budgetarbetet och
beslutet om budget för de senaste åren har kommunen valt att ge bolaget en styrning mot
att bedriva bredbandsutbyggnad även i icke kommersiella områden. Under 2018 bedöms ca
15 000 000 kr satsas på investeringar i bolagets bredbandsstruktur, vilket då innebär
satsningar både inom tätorten och på landsbygden. Situationen kompliceras av att
medfinansiering med statliga medel inte finns att tillgå i tillräcklig utsträckning. För att de
nationella målen ska uppnås kommer det att krävas ytterligare statliga medel.
Förläggning av bredband inom tätorten sker till en väsentligt lägre kostnad än motsvarande
på landsbygden. Därför blir kostnaden för den enskilde också väsentligt högre. Idag finns ett
tak på max 25 000 kr per anslutning. Även om den verkliga kostnaden är väsentlig högre.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen avslås med hänvisning till det offensiva arbetet som utförs när det gäller
utbyggnad av bredband. Om förutsättningarna förändras till det bättre, vad gäller tillgången
till statlig finansiering, kan beslutet tas upp till ny prövning.
Yrkanden
Ingvar Andersson (C) yrkar bifall till motionen.
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Lars Brihall (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Carina G Hördegård (C) och Helena Stålhammar (C) tillstyrker Ingvar Anderssons förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0313

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ingvar Anderssons
förslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Ingvar Anderssons förslag.
Omröstningsresultat
Med 36 ja-röster mot 6 nej-röster och 3 nedlagda röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Ingvar Andersson
Ekonomichefen
Njudung Energi AB

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0279

Svar på motion om främjande av en mer offensiv satsning gällande
bredbandssatsningar på landsbygden
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till det offensiva arbete som utförs när det gäller
utbyggnad av bredband. Om förutsättningarna förändras till det bättre, vad gäller tillgången
till statlig finansiering, kan beslutet tas upp till ny prövning.
Ärendebeskrivning
Den 21 oktober 2016 lämnade Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) in en motion för att
främja en mer offensiv satsning gällande bredbandssatsningar på landsbygden med
förslaget att Vetlanda kommun förskottsfinansierar de fiberprojekt som av
jordbruksverket/länsstyrelsen godkänts och beviljats statsbidrag.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Ekonomichefen har
formulerat ett yttrande som framgår av bilaga.
Vetlanda kommun bedriver det operativa arbetet med bredbandsutbyggnad inom ramen
för det helägda bolaget Njudung Energi Vetlanda AB. I samband med budgetarbetet och
beslutet om budget för de senaste åren har kommunen valt att ge bolaget en styrning mot
att bedriva bredbandsutbyggnad även i icke kommersiella områden. Under 2018 bedöms ca
15 000 000 kr satsas på investeringar i bolagets bredbandsstruktur, vilket då innebär
satsningar både inom tätorten och på landsbygden. Situationen kompliceras av att
medfinansiering med statliga medel inte finns att tillgå i tillräcklig utsträckning. För att de
nationella målen ska uppnås kommer det att krävas ytterligare statliga medel.
I dagsläget skulle inte ett beslut om förskottsfinansiering av fiberprojekt som godkänts och
beviljats bidrag från jordbruksverket/länsstyrelsen förändras situationen då det idag inte
finns några bidrag att tillgå.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen avslås med hänvisning till det offensiva arbete som utförs när det gäller
utbyggnad av bredband. Om förutsättningarna förändras till det bättre, vad gäller tillgången
till statlig finansiering, kan beslutet tas upp till ny prövning.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) yrkar bifall till motionen.
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0279

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Dan Ljungströms förslag
att bifalla motionen.
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Henrik Tvarnö
Jan Johansson
Ekonomichefen
Njudung Energi AB

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0400

Utökad borgen – AB Witalabostäder
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda kommun ingår, såsom för egen skuld, solidarisk borgen för
Witalabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
520 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendebeskrivning
Witalabostäder AB som är ett helägt kommunalt bostadsbolag har inkommit med en
skrivelse där bolaget ansöker om ett utökat borgensutrymme. Bolaget har idag en total
borgen beviljad som uppgår till 400 000 000 kr. När det beslutet fattades hade det sin grund
i de planer, dels för nybyggnation av lägenheter i framförallt Ekenässjön men också för
renoveringsåtgärder i befintliga fastigheter. Utökad borgen har den positiva effekten att
bolaget kan låna upp till bättre lånevillkor.
Vetlanda kommun bedöms fortfarande ha ett utrymme att bevilja ytterligare borgen mot
bakgrund av de tillgångar som finns i kommunkoncernen. Att ställa sig positiv till bolagets
begäran är därför naturligt, även om utrymmet inte är obegränsat. Motivet till en höjning
med ytterligare 120 000 000 kr ligger i att renoveringen på Kantarellenområdet blivit
väsentligt dyrare än planerat och att nybyggnationen i Ekenässjön utökas med ytterligare
två våningar, från tre till fem.
Kommunstyrelsens förslag
Vetlanda kommun ingår, såsom för egen skuld, solidarisk borgen för
Witalabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
520 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skickas till:
AB Witalabostäder
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0396

Kulturlokal i Vetlanda
Kommunfullmäktiges beslut
Placeringen av en eventuell framtida kulturlokal reserveras tillsvidare till Kvarngatan i
anslutning till biblioteket.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-04 att tillsätta en politisk styrgrupp för kulturlokal i
Vetlanda. Utredningsarbetet leddes av kultur- och fritidschefen.
2015-12-02 beslutade kommunstyrelsen att finansiera framtagandet av en förstudie med
250 000 kr. 2016-11-02 redovisades resultatet av förstudien för kommunstyrelsen och då
visade det sig att en centralt belägen lokal föreslogs, tillgänglig för alla typer av
kulturaktiviteter. Inte minst skapades en möjlighet att utveckla musikskolan till en
kulturskola. Lokalerna inrymmer i förslaget dessutom konferensmöjligheter. Mer detaljerad
redovisning av hur lokalerna kan disponeras och en kostnadsberäkning framgår av
förstudiens resultat och föreligger i bilaga.
Kommunstyrelsens förslag
Placeringen av en eventuell framtida kulturlokal reserveras tillsvidare till Kvarngatan i
anslutning till biblioteket.
Yrkanden
Carina Bardh (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ingemar Sturesson (KD) föreslår att kommunfullmäktige avvaktar med beslut kring
kulturlokal.
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med tillägget att kommunchefen får
uppdraget att samverka med andra aktörer.
Carina Bardh (M) yrkar avslag på Henrik Tvarnös tilläggsförslag.
Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Sturessons förslag att ärendet inte ska avgöras
idag, vilket hon finner kommunfullmäktige avslå.
Ordföranden ställer därefter proposition på Carina Bardhs förslag om avslag på
kommunstyrelsens förslag, vilket hon finner kommunfullmäktige avslå.
Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på Henrik Tvarnös tilläggsförslag, vilket hon
finner kommunfullmäktige avslå.

Just sign
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Dnr 2017/KA0396

Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordningar:
Ja-röst för att ärendet avgörs idag.
Nej-röst på Ingemar Sturessons förslag om att avvakta med beslut.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Carina Bardhs avslagsförslag.
Ja-röst för Carina Bardhs förslag att avslå Henrik Tvarnös tillägsyrkande.
Nej-röst till Henrik Tvarnös tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 37 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras
idag.
Med 33 ja-röster mot 6 nej-röster och 5 nedlagda röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag.
Med 19 ja-röster och 19 nej-röster och 6 nedlagda röster, beslutar ordföranden med
hänvisning till kommunallagens § 44 om utslagsröst, att avslå Henrik Tvarnös
tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr 2017/KA0404

Köp av byggnad, HVB Smedjevägen i Ekenässjön
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda kommun förvärvar från Witalabostäder AB byggnad uppförd på den tomt där
tidigare servicehuset Ekebo var beläget, till det bokförda värdet per 2017-12-31 som uppgår
till 3 300 000 kr.
Köpet finansieras via posten ”Köp fastigheter, finansförvaltningen”.
Befintlig budget för extern förhyrning finansieras tillsammans med inkommande externa
hyror, de drifts- och kapitalkostnader som tillkommer.
Ärendebeskrivning
På grund av den stora flyktingtillströmningen som skedde under 2015 och 2016 beslutade
Vetlanda kommun att uppföra ett HVB-hem på den tomt i Ekenässjön där tidigare
servicehuset Ekebo var beläget. Uppdraget gavs till det kommunala bostadsbolaget
Witalabostäder AB. Bolaget uppförde byggnaden på kommunens tomt, vilket innebär att
den i nuläget är placerad på ofri grund.
Socialförvaltningen har från juni 2016 hyrt hela byggnaden för att bedriva HVB-hem för
ensamkommande ungdomar. Förvaltningen tecknade ett femårigt hyreskontrakt. Behovet
har minskat snabbt, liksom ersättningar från staten för kostnader med anledning av
flyktingmottagandet. Från månadsskiftet oktober/november 2017 bedrivs därför ingen
verksamhet riktad mot ensamkommande ungdomar längre i det aktuella boendet.
Förvaltningen har därför sett över vilka andra behov som kan finnas och där byggnaden
skulle kunna användas på ett annat sätt. Man har därvid funnit att så kallat
genomgångsboende kan vara aktuellt. Detta innebär i korthet att flyktingar erbjuds boende
i avvaktan på att man kommer in på den allmänna bostadsmarknaden.
Kommunstyrelsens förslag
Vetlanda kommun förvärvar från Witalabostäder AB byggnad uppförd på den tomt där
tidigare servicehuset Ekebo var beläget, till det bokförda värdet per 2017-12-31 som uppgår
till 3 300 000 kr.
Köpet finansieras via posten ”Köp fastigheter, finansförvaltningen”.
Befintlig budget för extern förhyrning finansieras tillsammans med inkommande externa
hyror, de drifts- och kapitalkostnader som tillkommer.

Beslutet skickas till:
Witalabostäder AB, Tekniska kontoret
Ekonomikontoret, Pär-Olof Högstedt
GIS
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Dnr 2017/KA0403

Årsredovisning för stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens
donationsfond 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen 2016 för stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond
godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för donationsfonden har fastställt årsredovisningen för 2016 och överlämnar den
för godkännande och beslut om ansvarsfrihet. Resultatet för år 2016 uppgår till
69 200 kr. Stiftelsen totala tillgångar efter bokslutet för 2016 uppgår till 11 549 000 kr.
Under 2016 delades 180 000 kr ut till fem gifta par och 25 flickor som fick 6 000 kr vardera.
Stiftelsens revisorer föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
Kommunstyrelsens förslag
Årsredovisningen 2016 för stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond
godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond
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Dnr 2017/KA0323

Avgift för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
godkänns.
2. Höglandets räddningstjänstförbund ska årligen justera taxan för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer enligt index för kommunal verksamhet (PKV). Justering sker
alltid 1 januari. Om förändring av index enligt ovan medför negativt utfall sker ingen
förändring av gällande timkostnad. Taxans första justering sker fr.o.m.
2018-01-01.
Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer är det kommunerna som är
tillsynsmyndighet. I Nässjö och Vetlanda kommuner har man enligt förbundsordningen gett
uppdraget till Höglandets räddningstjänstförbund att ansvara för tillsynen.
För att minska möjligheten för terrorister och andra med ont uppsåt att tillverka
sprängämnen har tillgången till vissa utgångsämnen reglerats. Dessa ämnen kallas
sprängämnesprekursorer och förekommer i ett antal produkter.
Medlemskommunernas fullmäktige har att besluta om taxan för tillsynen. Taxan är
konstruerad så att en avgift per timma tas ut för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer. Timkostnaden för 2017 uppgår till 800 kr/tim. Räddningschefen
har rätt att årligen justera timkostnaden i taxan med hänsyn till prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Justering sker alltid fr.o.m. 1 januari.
Beredningsbeslut
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund § 34/17.
Kommunstyrelsens förslag
1. Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
godkänns.
2. Höglandets räddningstjänstförbund ska årligen justera taxan för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer enligt index för kommunal verksamhet (PKV). Justering sker
alltid 1 januari. Om förändring av index enligt ovan medför negativt utfall sker ingen
förändring av gällande timkostnad. Taxans första justering sker fr.o.m.
2018-01-01.

Beslutet skickas till:
Höglandets räddningstjänstförbund
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Dnr 2017/KA0389

Fjärrvärmetaxa från 1 januari 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Fjärrvärmetaxans fasta avgift samt energi- och effektavgift höjs med 2 % fr.o.m.
2018-01-01.
Ärendebeskrivning
Under det senaste decenniet har mycket omfattande investeringar genomförts inom
bolagets fjärrvärmeverksamhet, såväl avseende fjärrvärmenätet som
produktionsanläggningarna. Taxeförändringarna har hittills varit mycket små.
Fjärrvärmeverksamheten binder mycket kapital, vilket innebär att resultatet från
verksamheten behöver stärkas för att över tid ha resurser för refinansiering och
reinvestering.
En höjning av taxan med 2 % föreslås, vilket genererar en intäkt på totalt 1 600 000 kr.
Prisjusteringen innebär en kostnadsökning med 349 kr/år för en villa med en
energiförbrukning på 20 000 kW/år.
Beredningsbeslut
AB Njudung Energis styrelse § 97/17.
Kommunstyrelsens förslag
Fjärrvärmetaxans fasta avgift samt energi- och effektavgift höjs med 2 % fr.o.m.
2018-01-01.

Beslutet skickas till:
Njudungs Energi AB
Vetlanda.se

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 134

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-20

23 (26)

Dnr 2017/KA0388

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn över serveringstillstånd
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till reviderad taxa godkänns enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Kostnaderna för att hantera serveringstillstånd och tillsyn av beviljade tillstånd överstiger
de intäkter som taxan genererar. En jämförelse med kringliggande kommuner visar att det
finns de som ligger både lägre och högre än Vetlanda kommun. För att något förbättra
nettot i verksamheten föreslås en höjning av taxan.
Förändringen ger en total intäktsökning med ca 20 000 kr.
Kommunstyrelsens förslag
Förslag till reviderad taxa godkänns enligt bilaga.

Beslutet skickas till:
Ove Karlsson
Vetlanda.se
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Dnr 2017/KA0387

Annonsering av fullmäktiges sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges sammanträden 2018 annonseras i Vetlanda Posten.
Annonsen kan dock minimeras i storlek.
Ärendebeskrivning
Från och med 1 januari 2018 får vi en ny kommunallag. Den nya lagen kräver inte längre att
kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i någon ortstidning. Det är tillräckligt att
detta sker på kommunens webbplats.
Nya regler kräver däremot att det finns en lättillgänglig anslagstavla på webbplatsen som
ersätter den fysiska, officiella tavla som tidigare funnits i stadshusets entréhall. Tavlans
innehåll ska också finnas lätt tillgänglig på annat sätt, det vill säga via en besöksdator eller i
pappersformat.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges sammanträden 2018 annonseras i Vetlanda Posten. Annonsen kan
dock minimeras i storlek.

Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
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Dnr 2017/KA0386

Fördelningen av det kommunala partistödet
Kommunfullmäktiges beslut
Fördelningen av det kommunala partistödet 2018 sker enligt följande:
(S)

152 880 kr

(SD)

58 800 kr

(VF)

117 600 kr

(V)

35 280 kr

(C)

70 560 kr

(MP)

35 280 kr

(M)

70 560 kr

(L)

35 280 kr

(KD)

58 800 kr

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagens regler (2:12) och reglementet för partistödet ska fullmäktige varje
år fatta beslut om fördelningen av det kommunala partistödet.
Det totala budgetbeloppet att disponera för 2018 uppgår till 635 000 kr.
Grundstödet, liksom mandatstödet uppgår för 2018 till 11 760 kr.
Den fördelningsmodell som tillämpas är den som framgår av reglementet.
Kommunstyrelsens förslag
Fördelningen av det kommunala partistödet 2018 sker enligt följande:
(S)

152 880 kr

(SD)

58 800 kr

(VF)

117 600 kr

(V)

35 280 kr

(C)

70 560 kr

(MP)

35 280 kr

(M)

70 560 kr

(L)

35 280 kr

(KD)

58 800 kr

Beslutet skickas till:
Margareta Darell
Ekonomikontoret
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God jul och gott nytt år
Ordföranden önskar samtliga ledamöter och ersättare en god jul och ett gott nytt år.
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