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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.40

Beslutande

Henrik Tvarnö (S), ordf., Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson
(VF), Lars Brihall (VF)
Tjänstgörande ersättare: Monica Samuelsson (KD)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage kommundirektör, Andreas Eliasson ekonomichef, Leif
Henriksson upphandlingschef §1, Marianne Steene HR-konsult § 1-2, Anna
Flitt sekreterare

Utses att justera

Carina Bardh

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragraf 8

Anna Flitt
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justeringsperson

Carina Bardh

Anslag av protokollet
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala
anslagstavla.
Anslaget:

2020-01-14

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):

2020-02-04

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet
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Föredragningslista
§1

Information från upphandlingsavdelningen "Information till näringslivet –Låna en upphandlare”

2020/2

§2

Redovisning av medarbetarundersökning 2019

2019/414

§3

Fastighetsförsäljning - Rösaberg 12:1 - Fd Sjunnens
förskola

2019/58

§4

Omorganisation av verksamheten vid skolenheten
Navet, från och med 2020-08-01

2019/419

§5

Avveckling av lönesystemet Capella

2019/426

§6

Komplettering med ekonomiredovisning för vård- och
omsorgsnämndens internkontroll 2018

2019/214

§7

Informationshanteringsplan för ekonomikontoret

2019/408

§8

Upphandling av lån

2020/1

§9

Förslag om presentkort på beslutad förtjänstteckengåva

2019/227

§ 10

Motion om att inrätta fixartjänst i Vetlanda kommun

2019/323

§ 11

Protokoll Korsberga kommundelsråd 2019-11-14

2019/405

§ 12

Protokoll Bäckaby komundelsråd 2019-02-11 och 201911-03

2019/409

§ 13

Protokoll från Ekenäs kommundelsråd 2019-12-05

2019/421

§ 14

Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2019-11-28

2019/435
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§8

Ärendenr KLF 2020/1

Upphandling av lån
Arbetsutskottets beslut
Nyupplåning av 60 mnkr godkänns samt att ge ekonomichefen i uppdrag att genomföra
densamma.

Ärendebeskrivning
Kommunen har nyligen genomfört en upphandling av banktjänster. I en situation mot ett mer
normaliserat ränteläge har offererande banker återgått till att införa avgifter på checkkredit
samtidigt som ett nyttjande av densamma numera belastas med ränta vilket inte varit fallet
under den tidigare avtalsperioden.
Kombinationen av svaga resultat och hög investeringsnivå som för närvarande råder innebär
samtidigt att kommunens likviditet påverkas negativt.
Utifrån ovanstående behöver därför Vetlanda kommun utöka upplåningen. I budget-beslutet
för 2020 har ett beslut tagits som anpassar låneramen till detta. Under 2020 kommer med
stor sannolikhet ytterligare nyupplåning att behöva ske under året utifrån rådande
investeringsnivå.
Nyupplåningen kommer att anpassas efter gällande finanspolicy och innehållet i dagens
upplåningsportfölj. Detta innebär att en upplåning kommer att genomföras med rörlig ränta
och med en kapitalbindningstid på 4-5 år.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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