
 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-05-02 1 (17) 

Plats och tid Stadshuset kl. 14.00-17.15 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S) (§ 47-49) kl. 14.00-15.50, 
Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF),  
Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M),  
Ingemar Sturesson (KD) och Björn Fälth (SD). 

Tjänstgörande ersättare Almuth Holmqvist (MP), Lennart Lööw (S) (§ 49-60) kl. 15.50-17.15, 
Anders Gustavsson (VF) (jäv § 53), Tommy Glans (VF) (§ 53) och  
Andreas Elamsson. 

Ersättare Tommy Glans (VF) (§ 47-52, 54-60 ), Henrik Freij (M), Hans Svensson (KD), 
Lennart Lööw (S) (§ 47-49) kl. 14.00-15.50 och Ejlon Johansson (L) (§47-59) 
kl. 14.00-17.00. 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlson, Pierre Thorell (§ 47), 
Jan-Åke Johansson (§47-48), Linda Serrander (§ 47) och Eva-Marie Tikkanen  
(§ 47). 

Utses att justera Nils-Erik Olofsson (S) och Ingemar Sturesson (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 47-60 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Henrik Tvarnö 

 
 Nils-Erik Olofsson Ingemar Sturesson 

Anslag av protokollet 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget:  

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):  

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 
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§ 47 Dnr 2018/KA0150 

Uppföljning av projektet ”Aktiv matchning” 
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Rekryterare Linda Serrander berättar om projektet ”Aktiv matchning” som syftar till att 
matcha i första hand utrikesfödda mot kommunal anställning. Rekryteringsbaserna kan variera 
men samarbetet med Arbetsförmedlingen är självklart. För den enskilde börjar det med en 
intresseanmälan som följs av en intervju och därefter kan det bli fråga om insatser för att 
förbättra språket innan vederbörande är anställningsbar. Olika insatser kan vara aktuella, till 
exempel praktik. Under projektets första nio månader har 40-45 personer fått anställning, 
vilket är över målsättningen. Projektet är också positivt för att det tillför ny kompetens och 
nya medarbetare i kommunens verksamheter. Det är viktigt att våra nyanlända integreras och 
kommer ut i egen försörjning. Vi har mellan 25-85 möten per månad. 
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§ 48 Dnr 2018/KA0052 

Träbyggnadsstrategi i Jönköpings län 
Kommunstyrelsens beslut 

Remissen ”Sätt trä på kartan – Träbyggnadsstrategi för ett Plusenergilän” bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Klimatrådet bildade 2016 en arbetsgrupp med syfte att bidra till att utveckla och öka 
träbyggandet i Jönköpings län. Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag ”Träbyggnadsstrategi 
för Jönköpings län”, vilket Vetlanda kommun har möjlighet att yttra sig över senast den 18 maj 
2018. Hela strategin föreligger i bilagan. 

Trä i husproduktion ökar och gäller idag inte bara småhus utan även större flerbostadshus. Trä 
som byggnadsmaterial gynnar vårt lokala näringsliv och skapar nya marknader för skogs- och 
träindustrin. Vetlanda kommuns näringsliv har en stor del i träindustrin. Syftet med strategin 
är att bidra till att uppnå hållbarhetsmålen och utveckla lokalt näringsliv.  

Synpunkter har begärts in från planavdelningen, fastighetsavdelningen, räddningstjänsten, 
upphandlingsavdelning och miljö- och byggförvaltningen. En sammanställning av resultatet av 
det interna remissförfarandet framgår av bilaga.  

Arbetsutskottets förslag  

Remissen ”Sätt trä på kartan – Träbyggnadsstrategi för ett Plusenergilän” bifalls. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Lars Brihall (VF), Almuth Holmqvist (MP),  
Björn Fälth (SD), Andreas Elamsson (C), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF),  
Anders Gustavsson (VF) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Anders Bernberg 
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§ 49 Dnr 2018/KA0054 

Yttrande över PM ”Ökad styrning av myndigheternas 
lokalisering” 
Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat förslag till yttrande över PM ”Ökad styrning av myndigheternas lokalisering” 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 

PM ”Ökad styrning av myndigheternas lokalisering” från Finansdepartementet föreligger i 
bilaga. Vetlanda kommun har möjlighet att yttra sig senast den 18 maj 2018. Förslag till 
yttrande har upprättats och föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag  

Upprättat förslag till yttrande över PM ”Ökad styrning av myndigheternas lokalisering” 
godkänns. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Björn Fälth (SD) och  
Almuth Holmqvist (MP) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till: 
Finansdepartementet 
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§ 50 Dnr 2018/KA0136 

Bokslutsprognos per den 31 mars 2018 
Kommunstyrelsens beslut 

Upprättad bokslutsprognos per den 31 mars 2018 läggs till handlingarna. 

Arbetsutskottet får uppdraget att välja ut de kommuner Vetlanda kan jämföra sig med och 
som kan bli föremål för fördjupade studier. Nämnderna uppmanas dessutom att själva också 
hitta lämpliga jämförbara kommuner inom sitt eget verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 

Bokslutsprognos per den 31 mars 2018 föreligger i bilaga.  

Det beräknade årsresultatet uppgår till -39 600 000 kr. Måltidsservice har halverat sitt 
prognostiserade överskridande sedan den senaste prognosen. Inom barn- och 
utbildningsnämnden är det framförallt gymnasiet och Navet som svarar för överskridandena. 
Nämnden planerar att dra in vissa utbildningar från gymnasieskolan. Vård- och 
omsorgsnämndens prognos är relativt oförändrad. Det som framförallt bidrar till 
överskridandena är externa placeringar och personlig assistans genom LSS. De åtgärder som 
man räknar med att vidta är reducerad bemanning i olika avseenden. Socialnämnden har ett 
ökat överskridande bland annat till följd av ökade kostnader för försörjningsstöd.  

Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 136 000 000 kr.  

Arbetsutskottets förslag  

Upprättad bokslutsprognos per den 31 mars 2018 läggs till handlingarna. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att arbetsutskottet får uppdraget att välja ut de kommuner 
Vetlanda kan jämföra sig med och som kan bli föremål för fördjupade studier. Nämnderna 
uppmanas dessutom att också hitta lämpliga jämförbara kommuner inom sina respektive 
verksamhetsområden. 

Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF) och Almuth Holmqvist (MP) tillstyrker Henrik Tvarnös 
förslag. 

Beslutet skickas till: 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomikontoret 
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§ 51 Dnr 2018/KA0039 

Redovisning av intern kontroll 2017 – socialnämnden, 
ekonomikontoret, tekniska kontoret samt HR-kontoret 
Kommunstyrelsens beslut 

Upprättade redovisningar av intern kontroll 2017 för ekonomikontoret, socialnämnden, 
tekniska kontoret samt HR-kontoret godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av intern kontroll för socialnämnden, ekonomikontoret, tekniska kontoret samt 
HR-kontoret föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden § 163/18. 

Tekniska nämnden § 21/18. 

Arbetsutskottets respektive personal- och organisationsutskottets förslag  

Upprättade redovisningar av intern kontroll 2017 för ekonomikontoret, socialnämnden, 
tekniska kontoret samt HR-kontoret godkänns. 

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 
Tekniska kontoret 
HR-kontoret 
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§ 52 Dnr 2018/KA0105 

Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamheter 
Kommunstyrelsens beslut 

Erik Selander, Höglandsförbundet, utses till kommunstyrelsens dataskyddsombud  
fr.o.m. 25 maj 2018. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingar inom nämndens 
verksamhetsområden. En fysisk person ska enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) utses till 
dataskyddsombud. Höglandskommunerna har tillsammans med Höglandsförbundet anställt 
ett gemensamt dataskyddsombud. Ombudet ska utföra de arbetsuppgifter som finns 
specificerade i den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. 

Arbetsutskottets förslag  

Erik Selander, Höglandsförbundet, utses till kommunstyrelsens dataskyddsombud  
fr.o.m. 25 maj 2018. 

Beslutet skickas till: 
Höglandsförbundet 
Datainspektionen 
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§ 53 Dnr 2018/KA0074 

Skrivelse från kommunrevisionen angående hantering av jäv i 
tekniska nämnden 
Kommunstyrelsens beslut 

Mot bakgrund av kommunstyrelsens uppsiktsplikt så uppdrar kommunstyrelsen till tekniska 
nämnden att redovisa hur man tänker hantera eventuella jävsituationer. 

Jäv 

Anders Gustavsson (VF) 

Ärendebeskrivning 

Skrivelse har inkommit från kommunens revisorer angående hantering av jäv i tekniska 
nämnden, bilaga. 

Av skrivelsen framgår att kommunens revisorer med stor tydlighet vill råda tekniska nämnden 
och Anders Gustavsson (VF) att vara mycket observanta i den fortsatta hanteringen och 
redovisningen av pågående projekt och att man hittar en säker form för hanteringen av det 
jäv som finns. Att redovisa jäv är en förtroendeskapande åtgärd. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att mot bakgrund av kommunstyrelsens uppsiktsplikt så uppdrar 
kommunstyrelsen till tekniska nämnden att redovisa hur man tänker hantera eventuella 
jävsituationer. 

Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), Ingemar Sturesson (KD), Carina Bardh (M),  
Nils-Erik Olofsson (S) och Almuth Holmqvist (MP) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
Tekniska nämnden 

 

 

 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-05-02 9 (17) 

§ 54 Dnr 2018/KA0149 

Redovisning av delegations beslut för 1:a kvartalet 2018 
Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 1, 2018 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till: 
Jan-Åke Johansson 
Magnus Färjhage 
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§ 55 Dnr 

Anmälan om utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 
Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 

Personal- och organisationsutskottet 2018-03-21. 
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§ 56 Dnr 

Delgivningar 
Kommunstyrelsens beslut 

Följande delgivningar noteras till protokollet: 

1. Protokoll 2018-03-21, från Svea Hovrätt, mark- och miljödomstolen gällande fråga om 
prövningstillstånd för tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för vindkraft på 
fastigheterna Åmjölkesbo 4:2 och Överhult 1:19. 
Dnr 2013/KA0193 

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till dräneringsarbeten vid Bäckaby kyrka 
Dnr 2018/KA0120 

3. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till dräneringsarbeten vid Fröderyds kyrka 
Dnr 2018/KA0119 

4. Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 2018-01-25 
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om dammsäkerhetsklass för dammarna i Ädelfors 

dammanläggning. 
Dnr 2018/KA0118 

6. Skrivelse från Bertil Ståhl gällande förskola i Bäckseda 2018-04-09 och 2018-04-22 
Dnr 2018/KA0348 

7. Protokollsutdrag från fullmäktige i Uppvidinge kommun gällande antagande av fördjupad 
översiktsplan för Åseda samhälle 
Dnr 2017/KA0299 

8. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Brantås och Lida i 
Nässjö och Vetlanda kommuner 
Dnr 2018/KA0111 

9. Dom 2018-04-04 från Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt gällande tillstånd till 
anläggning av ytbehandling på fastigheten Brudabäck 3 och Föreda 5:8 i Vetlanda 
kommun 
Dnr 2018/KA0420 

10. Sammanträdesprotokoll Höglandsförbundet 2018-03-29 
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om avverkning av träd m.m. på fastigheten Holsby 

8:3 i Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0106 

12. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Redovisning av miljöteknisk markundersökning enligt 
MIFO fas 2 vid f.d. Hoorns mekaniska verkstad på fastigheterna Stämpeln 4, 5 och 6, 
Vetlanda kommun 
Dnr 2017/KA0199 

13. Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2018:1 
14. Styrelseprotokoll Witalabostäder AB 2018-03-01 
15. Styrelseprotokoll Vetlanda Industrilokaler 2018-03-02 
16. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på 

fastigheten Puketorp 1:4, Vetlanda kommun 
Dnr 2018/KA0122 
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§ 56 forts. Dnr 

17. Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Tillstånd till kameraövervakning, nu fråga om 
utvidgning 
Dnr 2018/KA0103 
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§ 57 Dnr 2018/KA0059 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns- 
och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa med giltighet  
2017-10-31 t.o.m. 2018-12-31 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Upprättat förslag till länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns- och ungas 
psykiska, sociala och fysiska hälsa med giltighet 2017-10-31 t.o.m. 2018-12-31 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Överenskommelse om samverkan för barns- och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa har 
upprättats, bilaga. Överenskommelsen ska tydliggöra huvudmännens uppdrag och ansvar 
samt verksamheternas åtaganden gällande samverkan när barns- och ungas behov kräver det 
för sin psykiska, sociala och fysiska hälsa. 

Till överenskommelsen har bilagts riktlinjer för ansvarsfördelning mellan psykologer i skolan 
och psykologer inom regionen.  

Beredningsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden § 39/18. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till länsövergripande 
överenskommelse om samverkan för barns- och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa med 
giltighet 2017-10-31 t.o.m. 2018-12-31. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Andreas Elamsson (C), Ingemar Sturesson (KD),  
Almuth Holmqvist (MP) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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§ 58 Dnr 2018/KA0133 

Gemensam överförmyndarnämnd 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Vetlanda kommun bildar tillsammans med Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö kommuner en 
gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt överförmyndarkansli fr.o.m. 1 januari 2019. 

Vetlanda kommun utses till värdkommun för nämnd och kansli. Kansliet lokaliseras till 
Vetlanda. Varje kommun utser en ledamot och en ersättare till den gemensamma nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Kraven på överförmyndarverksamheten är höga, såväl kompetensmässigt som resursmässigt. 
Ärendena blir alltmer komplicerade och handläggarna arbetar ofta ensamma och på deltid. 
Behovet av samverkan är därför stort för att minska sårbarheten och upprätthålla hög 
kompetens samt en effektiv och rättsäker hantering. 

Under 2017 har Höglandsförbundet undersökt möjligheterna att skapa en gemensam 
organisation för överförmyndarverksamheten fr.o.m. nästa mandatperiod. En sådan 
organisation kan inte, av juridiska skäl, inordnas under Höglandsförbundet. 

Närmare beslutsunderlag framgår av separat bilaga daterad 2018-03-20. 

Beredningsbeslut 

Höglandsförbundets direktion § 8/18. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att tillsammans med Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö 
kommuner bilda en gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt överförmyndarkansli 
fr.o.m. 1 januari 2019. 

Vetlanda kommun utses till värdkommun för nämnd och kansli. Kansliet lokaliseras till 
Vetlanda. Varje kommun utser en ledamot och en ersättare till den gemensamma nämnden. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Anders Bengtsson (M), Carina Bardh (M) och  
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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§ 59 Dnr 2018/KA0056 

Årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun (koncernen) 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun inklusive koncernen godkänns. 

Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 17 387 649,51 kr. 

Kommunen har uppnått balanskravet. 

I samband med bokslutet ges ett ökat medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund 
för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för 2017. 
Totalt uppgår det ökade bidraget till 984 480 kr. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att de av Vetlanda kommun helägda bolagen under 2017 
bedrivit verksamhet som är förenlig med det kommunala ändamålet och inom ramen för de 
kommunala befogenheter som fastställs för respektive bolag i bolagsordningen.  

Beslutet delges fullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun inklusive koncernen föreligger i bilaga. Som bilagor 
föreligger dessutom ett personalbokslut och ett miljöbokslut. 

Kommunens årsresultat uppgår till 17 400 000 kr. Stadshuskoncernen redovisar 28 500 000 kr. 
Njudung Energi (koncernen) redovisar 34 200 000 kr i resultat. Witalabostäder AB redovisar 
2 400 000 kr och Vetlanda Industrilokaler 1 300 000 kr. Sävsjö Energi redovisar 10 900 000 kr 
men ingår dock inte i Vetlanda kommunkoncern. Årets resultat i hela Vetlanda 
kommunkoncern uppgår till 45 600 000 kr. 

Delar av personalbokslutet redovisas och därvid framgår bland annat följande: 

Antalet årsarbetare har ökat mellan 2016 och 2017 med 42,3. Tillsvidareanställda har minskat 
med 14 årsarbetare. Mest personalökning har skett inom barn- och utbildningsnämnden och 
den största minskningen inom socialnämnden. Ökad frånvaro kostar 6 900 000 kr. Övertid och 
mertid har ökat inom barn- och utbildningsnämnden medan inom vård- och 
omsorgsnämnden, övertiden har ökat och mertiden har minskat. Tidsbegränsade anställningar 
ökar mest inom barn- och utbildningsnämnden. 39 % av personalen jobbar deltid. Den totala 
sjukfrånvaron har minskat från 6,9 till 6,6 %, men korttidsfrånvaron ökar. Deltidsanställda är 
mer sjuka än heltidsanställda. Personalomsättningen bland chefer är hög. 

Enligt reglerna i kommunallagen ska kommunstyrelsen som ett uttryck för sin uppsiktsplikt i 
årliga beslut bedöma dels om bolagen bedrivit sin verksamhet i enlighet med de av fullmäktige 
beslutade ändamålet och dels ska verksamheten bedömas i förhållande till de kommunala 
befogenheterna som skrivits in i respektive bolagsordning. 
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§ 59 forts. Dnr 2018/KA0056 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna årsredovisning 2017 för Vetlanda kommun 
inklusive koncernen. 

Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 17 387 649,51 kr. 

Kommunen har uppnått balanskravet. 

I samband med bokslutet ges ett ökat medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund 
för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för 2017. 
Totalt uppgår det ökade bidraget till 984 480,00 kr. 

Kommunstyrelsen föreslås konstatera att de av Vetlanda kommun helägda bolagen under 
2017 bedrivit verksamhet som är förenlig med det kommunala ändamålet och inom ramen för 
de kommunala befogenheter som fastställs för respektive bolag i bolagsordningen.  

Beslutet delges fullmäktige. 

 
  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-05-02 17 (17) 

§ 60 Dnr 2018/KA0135 

Reviderat ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB,  
Njudung Energi Vetlanda AB, Witalabostäder AB och  
AB Vetlanda Industrilokaler 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reviderat ägardirektiv för respektive bolag, Vetlanda Stadshus AB, Njudung Energi Vetlanda 
AB, Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler antas och ska gälla fr.o.m. 1 juni 2018. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda Stadshus AB har anlitat Mats Landén för att lämna förslag på finansiella mål och mål 
för vinstöverföring i respektive bolag. Förslag till förändringar i ägardirektiven redovisas i 
bilagor. Föreslagna ändringar gjorda utifrån det PM som Mats Landén på styrelsens uppdrag 
tagit fram om finansiella mål och vinstöverföringar. Det enda som i förslaget avviker från 
Landéns PM är att solidaritetsmålet inte är ändrat för Witalabostäder. Det kan bli aktuellt att 
höja det vid senare tillfälle. Ett höjt solidaritetsmål stämmer inte överens med det 
nybyggnadsprojekt som bolaget nu driver.  

Förslag till nya ägardirektiv föreligger i bilaga. Efter kommunfullmäktiges beslut ska respektive 
bolagsstämma anta de nya ägardirektiven. Avkastningskraven ska gälla för bokslut 2018. 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige föreslås anta reviderat ägardirektiv för respektive bolag, Vetlanda 
Stadshus AB, Njudung Energi Vetlanda AB, Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler 
att gälla fr.o.m. 1 juni 2018. 

Yrkanden 

Nils-Erik Olofsson (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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