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Voteringslista nr. 1

Vetlanda kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2019 klockan 21:30:52.

§ 112, Mål- och budget 2020-2022 inklusive investeringsplan 2020-2024 för Vetlanda kommun Ja för
KD+L budget, Nej för VF budget
Ledamöter
Henrik Tvarnö
Jan Johansson
Douglas Thor
Björn Fälth
Dan Ljungström
Percy Karlsson
Monica Samuelsson
Lola Frödeberg
Mikael Hahn
Carina Bardh
Mikael Loberg
Martina Jansson
Lars Brihall
Andreas Elamsson
Hans Svensson
Robin Wallén Nilsson
Nils-Erik Olofsson
Viveka Jarflod
Maria Forsberg Brihall
Ejlon Johansson
Lennart Lööw
Arne Zetterberg
Anders Bengtsson
Pia Lindell
Jan-Erik Josefsson
Roger Eriksson
Aneth Amundsson
Tommy Bohman
Kjell Sandahl
Malin Brihall
Arne Larsson
Carina G Hördegård
Carina Strömbäck
Ingemar Sturesson
Sofie Schiller
Tommy Glans
Caesar Friberg Jonsson
Pia Fälth
Rolf Axelsson
Monica Högberg
Annica Brihall
Magdalena Andersson
Anders Rodewald
Madelen Kohut
Michael Hellqvist

Parti
(S)
(VF)
(M)
(SD)
(C)
(S)
(KD)
(VF)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(VF)
(C)
(KD)
(M)
(S)
(V)
(VF)
(L)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(KD)
(VF)
(S)
(S)
(M)
(VF)
(SD)
(C)
(S)
(KD)
(M)
(VF)
(S)
(SD)
(S)
(VF)
(C)
(M)
(KD)
(S)
(V)

Kret
-

Ersättare

Ja
X
X

Alf Tagesson

X
X
X
X
X

Ingrid Holm

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cathrine Löfstedt

X
X
X
X
X
X
X

Conny Axelsson

Sven-Åke Karlsson

X
X
X
X
X
X
X

Jessica Nilsson
SUMMA:

31

Nej

Avst

Frånv

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

13

1

0

Voteringslista nr. 2

Vetlanda kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2019 klockan 21:33:59.

§ 112, Mål- och budget 2020-2022 inklusive investeringsplan 2020-2024 för Vetlanda kommun ja för
majoritetens förslag till budget och nej för Kd+L förslag
Ledamöter
Henrik Tvarnö
Jan Johansson
Douglas Thor
Björn Fälth
Dan Ljungström
Percy Karlsson
Monica Samuelsson
Lola Frödeberg
Mikael Hahn
Carina Bardh
Mikael Loberg
Martina Jansson
Lars Brihall
Andreas Elamsson
Hans Svensson
Robin Wallén Nilsson
Nils-Erik Olofsson
Viveka Jarflod
Maria Forsberg Brihall
Ejlon Johansson
Lennart Lööw
Arne Zetterberg
Anders Bengtsson
Pia Lindell
Jan-Erik Josefsson
Roger Eriksson
Aneth Amundsson
Tommy Bohman
Kjell Sandahl
Malin Brihall
Arne Larsson
Carina G Hördegård
Carina Strömbäck
Ingemar Sturesson
Sofie Schiller
Tommy Glans
Caesar Friberg Jonsson
Pia Fälth
Rolf Axelsson
Monica Högberg
Annica Brihall
Magdalena Andersson
Anders Rodewald
Madelen Kohut
Michael Hellqvist

Parti
(S)
(VF)
(M)
(SD)
(C)
(S)
(KD)
(VF)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(VF)
(C)
(KD)
(M)
(S)
(V)
(VF)
(L)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(KD)
(VF)
(S)
(S)
(M)
(VF)
(SD)
(C)
(S)
(KD)
(M)
(VF)
(S)
(SD)
(S)
(VF)
(C)
(M)
(KD)
(S)
(V)

Kret
-

Ersättare

Ja
X
X

Alf Tagesson

X
X
X
X
X
X

Ingrid Holm

X
X
X
X
X
X
X
Cathrine Löfstedt

X
X
X
X
X

Conny Axelsson

X
Sven-Åke Karlsson

X
X
X
X
X
X

Jessica Nilsson
SUMMA:

27

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

16

2

0
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Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 107

Meddelanden
Länsstyrelsens beslut 2019-06-03, där man utser ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 14 oktober 2022.
Ny ledamot är Percy Karlsson (S) och ny ersättare är Daniel Lundström (S).
Daniel Lundström blir ersättare nummer 6 för Socialdemokraterna.
Ärendenr KLF 2019/189

Just sign

Utdragsbestyrkan

3

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 108

Ärendenr KLF 2019/230

Motion med förslag på åtgärder med anledning av kommunens
ekonomiska situation
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Den 19 juni 2019 lämnade Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF),
Maria Brihall (VF), Tommy Glans (VF), Monica Högberg (VF), Malin Brihall (VF) och
Cathrine Löfstedt (VF) in en motion om åtgärder med anledning av kommunens
bekymmersamma ekonomiska situation och med följande förslag:
1. Ett omedelbart anställningsstopp införs för administrativa tjänster.
2. En sänkning av de politiska arvodena med 5 % sker under år 2020 för samtliga
kommunalråd inklusive särskild arvoderad gruppledare.
3. Utskotten i samtliga nämnder skall bestå av presidierna. Detta innebär en minskning med
en politiker i utskotten för tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Minskningen föreslås ske från och med den 1 januari 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 109

Ärendenr KLF 2019/137

Avsägelse från uppdrag - Dan Borg (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ersättare efter
Dan Borg för tiden t.o.m. 14 oktober 2022.

Ärendebeskrivning
Avsägelse har kommit in från Dan Borg (KD) där han avsäger sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Lönekontoret
Elected
Dan Borg

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 110

Ärendenr KLF 2018/121

Rapport från socialnämnden om ej verkställda beslut kvartal 4,
2018
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskilda avgifter i socialtjänstlagen ska
nämnden rapportera ej verkställda beslut till kommunfullmäktige. Socialnämnden har fem
beslut att rapportera för kvartal 4, perioden 2018-10-01-2018-12-31. Två verkställda beslut
och tre ej verkställda beslut.
Två verkställda gynnande beslut avseende beviljande av kontaktperson enligt
4 kap 1 § socialtjänstlagen.
Två ej verkställda gynnande beslut avseende beviljande av öppenvård enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen.
Ett ej verkställt gynnande beslut avseende beviljande av öppenvård enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen.

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 111

Ärendenr KLF 2019/213

Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda
beslut kvartal 1, 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) ska vård- och omsorgsnämnden
rapportera till kommunfullmäktige statistik över hur många av nämndens gynnande beslut
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska
vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från
dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Motsvarande
redovisning ska ske avseende beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och som inte har
verkställts inom tre månader. Redovisningen ska ange vilka typer av bistånd beslutet gäller
och hur lång tid som har förflutit från dagen för beslutet.
För första kvartalet 2019 finns det beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda:





Elva beslut särskilt boende för äldre enligt SoL. I samtliga fall har boende ej kunnat
erbjudas.
Ett beslut om dagverksamhet för äldre enligt SoL. Orsaken är att plats ej kunnat erbjudas.
Ett beslut om särskilt boende för psykiska funktionshinder enligt SoL. Orsaken är att
boende inte kunnat erbjudas.
Två beslut om kontaktperson enligt SoL där kontaktperson har saknats för uppdragen.

Totalt antal inrapporterade ärenden som inte ännu kunnat verkställas:







Sjutton beslut särskilt boende för äldre enligt SoL, varav en har tackat nej till erbjudande.
Ett beslut om dagverksamhet för äldre enligt SoL.
Ett beslut om särskilt boende för psykiska funktionshinder enligt SoL.
Fem beslut om kontaktperson enligt SoL.
Fyra beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9.9 § LSS.
Två beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 112

Ärendenr KLF 2019/197

Mål och budget 2020-2022 inklusive vision samt
investeringsplan 2020-2024 för Vetlanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner och beslutar enligt följande förslag till Mål & Budget
2020-2022 inklusive vision samt investeringsplan 2020-2024:
1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision.
2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen.
3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2020 enligt bilagt
förslag, externa nettokostnader 1 567 800 tkr.
4. Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2019 respektive 2020 är klara.
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2020 till 22,01 %.
6. Låneram för 2020 uppgår till 155 miljoner kronor vartill kommer lån som
omsätts/konverteras.
7. Investeringsbudget 2020-2024 enligt bilagd sammanställning,
För år 2020 uppgår investeringsvolymen till 257 010 tkr. I samband med beslut om
budgetram för investeringar 2020 beslutas också att justera ned 2019 års
investeringsbudget med 65 423 tkr (vilket motsvarar bedömd ombudget till 2020).
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina
eventuella avgifts-/taxeförändringar.
9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2020 till 31 006 tkr.
Anslaget kan komma att justeras i november efter samråd med Nässjö kommun.
10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2020 till 2 903 tkr.
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2020 en budget på 1 157 tkr.
12. Till kommunstyrelsen tillförs ett utrymme 15 394 tkr att användas för att kompensera för
tillkommande kostnader inom LSS och externa placeringar.
13. Borgensavgift för koncernens bolag bibehålls på nivån 0,4%.
14. Inriktningen att Njudung Energi Vetlanda AB fortsatt skall arbeta med bredbandsutbyggnad i icke-kommersiella områden i nivån 2 mnkr/år bibehålls.
15. Investeringsbudget utökas med 1 mnkr/år 2021 och 2022 för utbyggnad av bredband
inom särskilt boende.
16. 4 mnkr inom tekniska nämndens driftbudget för utökade underhållsåtgärder förs till
investeringsbudget. Detta medför ett ökat resultat med motsvarande belopp.
17. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.

Just sign
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 112

Ärendenr KLF 2019/197

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft uppdraget att utarbeta förslag till mål och budget 2020-2022
inklusive vision samt investeringsplan 2020-2024 för Vetlanda kommun. Resultatet framgår av
bilagan. Beträffande resultatbudget, driftramar, prioritering inom driftramarna,
investeringsplan och finansieringsbudget finns såväl majoritetens som Vetlanda Framåtandas
förslag redovisat i bilagan. Budgetförslag från Kristdemokraterna och Liberalerna redovisas.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner och beslutar enligt följande förslag till Mål & Budget
2020-2022 inklusive vision samt investeringsplan 2020-2024:
1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision.
2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen.
3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2020 enligt bilagt
förslag, externa nettokostnader 1 567 800 tkr.
4. Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2019 respektive 2020 är klara.
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2020 till 22,01 %.
6. Låneram för 2020 uppgår till 155 miljoner kronor vartill kommer lån som
omsätts/konverteras.
7. Investeringsbudget 2020-2024 enligt bilagd sammanställning,
För år 2020 uppgår investeringsvolymen till 257 010 tkr. I samband med beslut om
budgetram för investeringar 2020 beslutas också att justera ned 2019 års
investeringsbudget med 65 423 tkr (vilket motsvarar bedömd ombudget till 2020).
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina
eventuella avgifts-/taxeförändringar.
9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2020 till 31 006 tkr.
Anslaget kan komma att justeras i november efter samråd med Nässjö kommun.
10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2020 till 2 903 tkr.
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2020 en budget på 1 157 tkr.
12. Till kommunstyrelsen tillförs ett utrymme 15 394 tkr att användas för att kompensera för
tillkommande kostnader inom LSS och externa placeringar.
13. Borgensavgift för koncernens bolag bibehålls på nivån 0,4%.
14. Inriktningen att Njudung Energi Vetlanda AB fortsatt skall arbeta med bredbandsutbyggnad i icke-kommersiella områden i nivån 2 mnkr/år bibehålls.
15. Investeringsbudget utökas med 1 mnkr/år 2021 och 2022 för utbyggnad av bredband
inom särskilt boende.
16. 4 mnkr inom tekniska nämndens driftbudget för utökade underhållsåtgärder förs till
investeringsbudget. Detta medför ett ökat resultat med motsvarande belopp.
Just sign
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§ 112

Ärendenr KLF 2019/197

17. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Andreas Elamsson (C), Douglas Thor (M), Mikael Hahn (S),
Robin Wallén Nilsson (M) och Pia Lindell (C) tillstyrker kommunstyrelsens tillika majoritetens
förslag.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Vetlanda Framåtandas förslag med följande korrigeringar:
Budgetramen för kommunstyrelsen minskas med ytterligare 1 mnkr (till 2 mnkr), vilket
innebär att höjningen av fastighetsavgiften på 1 mnkr utgår.
Björn Fälth (SD), Lars Brihall (VF), Tommy Glans (VF) tillstyrker Vetlanda Framåtandas förslag
med Jan Johanssons korrigeringar.
Monica Samuelsson (KD) tillstyrker majoritetens förslag men med följande ändringar:
De kommunala bolagen åläggs ett avkastningskrav på 3 mnkr.
Sparkrav på 2 mnkr läggs på den centrala administrationen inom kommunstyrelsens
verksamheter.
Någon ”central pott” behålls inte som i majoritetens förslag utan medel fördelas till
nämnderna som på så sätt får bättre förutsättningar att planera och bedriva sina
verksamheter. Här handlar det totalt om 15 396 tkr (10 396 tkr från LSS utjämningssystem,
3 mnkr från bolagen samt 2 mnkr från besparingar i centrala administrationen). Dessa
15 396 tkr ska fördelas enligt följande:
10 mnkr till vård- och omsorgsnämnden
5 396 tkr till socialnämnden
Skulle ytterligare medel komma kommunen till godo genom exempelvis LSS utjämningssystem
ska medel också tillskjutas barn- och utbildningsnämnden för mindre barngrupper i förskolan
samt specialpedagoger och stöd till elever med särskilda behov i skolan.
Ejlon Johansson (L), Hans Svensson (KD) och Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker
Monica Samuelssons förslag (Kristdemokraternas och Liberalernas förslag).

Propositionsordning
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som kommunfullmäktige godkänner.
Ordföranden ställer först proposition på Vetlanda Framåtandas förslag och
Kristdemokraternas och Liberalernas förslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar
tillstyrka Kristdemokraternas och Liberalernas förslag.
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§ 112

Ärendenr KLF 2019/197

Omröstning begärs (1)
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Kristdemokraterna och Liberalernas förslag.
Nej-röst för Vetlanda Framåtandas förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på majoritetens förslag och Kristdemokraterna och
Liberalernas förslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens förslag.
Omröstning begärs (2)
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för majoritetens förslag.
Nej-röst för Kristdemokraterna och Liberalernas förslag.

Omröstningsresultat
Omröstning 1
Med 31 ja-röster mot 13 nej-röster och en nedlagd röst beslutar kommunfullmäktige tillstyrka
Kristdemokraterna och Liberalernas förslag.
Omröstning 2
Med 27 ja-röster mot 16-nej röster och 2 nedlagda röster beslutar kommunfullmäktige enligt
majoritetens förslag.

Beslutet skickas till
Förvaltningarna
Kommunrevisionen
Höglandets räddningstjänstförbund
Höglandsförbundet
Njudung Energi AB

Just sign
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§ 113

Ärendenr KLF 2019/193

Tillägg och revidering av taxa för prövning , tillsyn och kontroll
av detaljhandel.
Kommunfullmäktiges beslut
Tillägg och revidering av taxan för prövning, tillsyn och kontroll av detaljhandel antas att gälla
från och med den 1 juli 2019 samt att timavgiften höjs till 1 000 kronor. Indexuppräkningen
gäller från och med 2020.
Taxan avser försäljning i detaljhandel av:


Folköl



Tobaksvaror och liknande produkter (inklusive e- cigaretter)



Vissa receptfria läkemedel

Ärendebeskrivning
En ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter trädde i vissa delar ikraft redan den
1 april 2019. Bestämmelserna om krav på tillstånd för att få sälja tobaksvaror träder i kraft den
1 juli 2019. Tillstånd till försäljning ska meddelas av den kommun där försäljningen ska ske.
Prövningen inför försäljningstillstånd är lik den inför serveringstillstånd av alkohol. Nuvarande
taxa reglerar inte prövning av försäljningstillstånd för tobaksvaror. Taxan måste därför
kompletteras och i viss mån revideras med avseende på den kommande ökningen av
tidsåtgången för tillsyn av tobaksförsäljning.
För den tidigare tillsynen inom detaljhandeln finns en taxa från 2017. Bifogat finns ett nytt
förslag till taxa, baserat på tidigare, men där även taxa för prövning av försäljningstillstånd för
tobaksvaror finns med. Timavgiften är för närvarande 975 kronor. I taxan föreslås en årlig
uppräkning med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och att beloppet rundas av till
närmaste 25-tal kronor. Har man flera varuslag som kan kontrolleras samtidigt blir avgiften
per varuslag lägre.
Då tillsynen med fördel sker i samband med livsmedelskontrollen bör det vara samma
timkostnad för livsmedelskontroll som för tillsyn av detaljhandel med försäljning av folköl,
tobaksvaror och andra liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel. Timavgiften bör
därför höjas till 1 000 kronor från och med den 1 juli 2019 med fortsatt indexuppräkning med
PKV inför år 2020. Förslaget bygger på att fullmäktige beslutar om en höjning av timkostnaden
för livsmedelskontroll.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 115/19.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 113

Ärendenr KLF 2019/193

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar tillägg och revidering av taxan för prövning, tillsyn och kontroll av
detaljhandel att gälla från och med den 1 juli 2019 samt att timavgiften höjs till 1 000 kronor.
Indexuppräkningen gäller från och med 2020.
Taxan avser försäljning i detaljhandel av:


Folköl



Tobaksvaror och liknande produkter (inklusive e- cigaretter)



Vissa receptfria läkemedel

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 114

Ärendenr KLF 2019/194

Förändring av timkostnad för miljötillsyn och
livsmedelskontroll samt revidering av plan- och bygglovstaxa
Kommunfullmäktiges beslut
En revidering av plan-och bygglovstaxan antas samt att:


PBL-faktorn höjs till 1,0 från och med den 1 juli 2019.



Timavgiften för miljötillsyn höjs till 975 kronor och timavgiften för livsmedelskontroll höjs
till 1 025 kronor från och med den 1 januari 2020.



Indexuppräkningen kvarstår från och med 2021.

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utarbetat förslag till taxor inom nämndens
verksamhetsområden. Fullmäktige har beslutat om taxor i enlighet med SKL:s förslag,
kf 2011 § 105 (Plan- och bygglovstaxa) samt 2015 § 170 (Taxa för miljötillsyn) och § 171
(Taxa för livsmedelskontroll).
Plan- och bygglovstaxan antogs i maj 2011 och har tillämpats sedan dess. Vid tillämpningen
har det uppmärksammats vissa svårigheter då SKL:s förslag inte varit helt komplett. Förslaget
till taxa har därför kompletterats och förtydligats för att handläggningen ska kunna hållas så
kort som möjligt. Förändringarna bygger på den tillämpning som gjorts under åren och som nu
har konkretiserats. SKL rekommenderar kommuner under 20 000 invånare att ha en plan- och
bygglovsfaktor (PBL-faktor) på 0,8 och kommuner mellan 20 000-50 000 invånare en
PBL-faktor på 1,0. Därefter höjs PBL-faktorn fortsättningsvis beroende på invånarantalet.
Vetlanda kommun har hittills haft PBL-faktorn 0,8 men borde ha haft 1,0. För att anpassa oss
till övriga kommuner av liknande storlek bör Vetlanda höja till 1,0.
Taxorna för miljötillsyn och livsmedelskontroll antogs i oktober 2015. Kommunfullmäktige
beslutar om storleken på timavgiften. I båda taxorna står att timavgiften årligen ska räknas
upp med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV), ca 3 % årligen. Miljö- och
byggnämnden har varje år beslutat om att göra detta. Trots det kan man se att Vetlanda
kommun ligger under medelvärdet i länet för båda tillsynsområdena. Medelvärdet 2019 är
940 kr (miljö) respektive 1 052 kr (livsmedel). Eftersom de flesta kommunerna har en liknande
årlig uppräkning med index kommer det år 2020 skilja ännu mer. Ett beslut om att höja mer än
index måste tas av fullmäktige. Miljö- och byggnämnden föreslår därför fullmäktige att höja
timavgiften med 50 kr inom båda tillsynsområdena inför år 2020. Vetlanda kommuns timavgift
skulle då bli 975 kr (miljö) och 1 025 kr (livsmedel) vilket skulle innebära en timavgift som
ligger runt medelvärdet för miljö och något under medelvärdet för livsmedel.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 114/19.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 114

Ärendenr KLF 2019/194

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar en revidering av plan-och bygglovstaxan samt beslutar att höja
PBL-faktorn till 1,0 från och med den 1 juli 2019. Timavgiften för miljötillsyn höjs till
975 kronor och timavgiften för livsmedelskontroll höjs till 1 025 kronor från och med den
1 januari 2020. Indexuppräkningen kvarstår från och med 2021.

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 115

Ärendenr KLF 2019/132

Val av nämndemän 2020-2023
Kommunfullmäktiges beslut
Följande personer utses till nämndemän i Eksjö Tingsrätt för perioden 2020-2023:
Elisabeth Forsen, Ekekull 15, 574 93 Vetlanda
Leif Brandt, Lasarettsgatan 31 D, 574 40 Vetlanda
Daniel Lundström, Syrenvägen 27, 574 50 Ekenässjön
Gunbritt Henriksson, Repperda Hemman 1, 574 54 Holsbybrunn
Ingrid Holm, Tomasgatan 20, 574 38 Vetlanda
Magdalena Andersson, Björnhult 12, 574 76 Korsberga
Klas Håkanson, Nygårdsvägen 18, 574 74 Ramkvilla
Monica Högberg, Skirö-Gatu 3, 574 55 Kvillsfors
Lars-Inge Lundgren, Hökås 2, 574 92 Vetlanda
Dan Borg, Nyhemsvägen 19 A, 574 33 Vetlanda

Ärendebeskrivning
Fullmäktige ska utse 10 nämndemän till Eksjö tingsrätt för perioden 2020-2023.

Beslutet skickas till
de valda
Eksjö Tingsrätt
valberedningen
lönekontoret
Elected

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Avslutning
Ordföranden önskar alla en trevlig sommar!

Just sign
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