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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-20.50

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),
Arne Larsson (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Lars Brihall (VF), Klas Håkanson (M),
Carina Strömbäck (V), Ingemar Sturesson (KD), Anders Gustavsson (VF),
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), 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

Madelene Palmgren (KD) för Monica Samuelsson (KD)
Stig-Göran Fransson (C) för Andreas Elamsson (C)
Rune Solid (L) för Siv Fransson (L)
David Lundström (S) för Lennart Lööw (S)
Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD)
Thor-Erik Rydén (VF) för Niklas Hugosson (VF)
Kristian Andersson (VF) för Monica Högberg (VF)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Britt-Marie Vidhall, Ola Rosander,
Kjell Hörnstein (L), Roger Eriksson (VF), Gunnel Bjäde (M), Tommy Glans (VF),
Carl-Axel Bengtsson (M), Tommy Bengtsson (V) och Kristina Odelberg.

Utses att justera

Conny Axelsson (S) och Carina Strömbäck (V)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 111-119

Kristina Odelberg
Ordförande

Lola Frödeberg
Justerare

Conny Axelsson
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Musik
Följande elever från den kommunala musikskolan underhåller närvarande ledamöter,
ersättare och åhörare:
Ling Svahn, Arvid Selhorst, Amir Mohammadi, Klara Dahlén, Louise Lindell,
Alexandra Persson, Adelia Kraft, Olivia Elamsson och Leila Grebic.
Medverkar gör även deras lärare Ulviyya Ahmedova.
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Dnr 2017/KA377

Avsägelse från uppdrag Carina Strömbäck (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Anhållan hos länsstyrelsen för röstsammanräkning av framtagande av ny ledamot efter
Carina Strömbäck för tiden 1 januari 2018 t.o.m. 14 oktober 2018.
Ärendebeskrivning
Avsägelse har kommit in från Carina Strömbäck (V) där hon avsäger sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige fr.o.m. 2017-12-31.

Beslutet skickas till:
Carina Strömbäck
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Löner
Troman
Valberedningen

Just sign
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Dnr 2017/KA0372
2017/KA0373

Allmänhetens frågestund
Birgitta Sigfridsson ställer följande fråga till kommunfullmäktige:
Hur planerar kommunens politiker när det gäller fiberutbyggnaden på landsbygden och
vilken tidplan har man för detta?
S.O. Sandberg ställer följande fråga till kommunfullmäktige:
Kan vi i rättvisans namn räkna med att bli erbjudna fibernät till samma pris som de boende i
tätorten, 7 500 kr, och i så fall när?
VD för Njudung Energi AB, Ola Rosander, ger följande bakgrund:
Man kan konstatera att bredband inte är rättvist men Njudung Energi AB bygger ut så
mycket som möjligt. Det finns en bredbandsstrategi från 2011 som styr utbyggnaden och
villkoren, framförallt beträffande prioriteringar och finansiering. Njudung Energi AB har
uppdraget att bygga ut fibernätet i Vetlanda kommun. För närvarande finns inga statsbidrag
tillgängliga. Under de senaste två åren har därför särskilda medel avsatts av det som annars
har varit bolagets vinst, för att ändå klara en viss utbyggnad. Nyligen har bolagets styrelse
fattat beslut att avsätta 15 000 000 kr per år av investeringsmedel under en treårsperiod för
ytterligare utbyggnad. Att anslutningsavgiften blir ca 25 000 kr på landsbygden beror på att
kostnaden helt enkelt är högre där hushållen ligger glesare och längre bort. Det kommer
dock att behövas ännu mer resurser för att klara regeringens mål. Priset för att ansluta sig
på landsbygden kommer alltså inte att bli detsamma som i Vetlanda tätort. Man ska också
veta att privata aktörer som erbjuder bredband villkorar utbyggnaden med att man får ett
statligt bidragsstöd, vilket inte alltid framgår så tydligt.
Henrik Tvarnö (S) konstaterar att det är svårt med rättvisebegreppet. Vad är egentligen
rättvist ur ekonomisk synpunkt? En sak är dock alla överens om, det är viktigt att vi klarar
utbyggnaden så långt det är möjligt, men det kan ta längre tid än till 2020.

Just sign
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Dnr 2017/KA0378

Information från Höglandets samordningsförbund (Finsam)
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Förbundschef Britt-Marie Vidhall beskriver verksamheten i Höglandets samordningsförbund
och berättar bland annat följande:
Finsam står för finansiell samverkan kring personer vid sidan av arbetsmarknaden. De som
samverkar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och regionen. Förbundet
bildades 2011 och uppgiften är således i första hand att verka för att personer ska få stöd
och rehabilitering som ger dem möjlighet till egen försörjning.
Verksamheten leds av en styrelse och finansieras till 50% av staten, kommunerna till 25%
och 25% av regionen. Vetlanda kommun bidrar för 2017 med 312 000 kr. Härefter följer en
beskrivning av de olika projekt som bedrivs inom förbundet. Under den senaste
treårsperioden har 51 personer kommit ut i arbete och 16 personer har börjat studera.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0334

Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Enligt Lagen om stöd och service till vissa 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. Rapporteringen 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.
Nämnden rapporterar för kvartal 2, 2017, att det finns 25 beslut som är äldre än 3 månader
och som inte är verkställda, därtill finns två gynnande beslut där verkställigheten avbrutits
eller inte kunnat återupptas inom tre månader. För kvartal 3, 2017, finns det 14 beslut som
är äldre än tre månader och inte är verkställda. Vilken typ av beslut som omfattas framgår
av bilaga.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0346

Tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Miljö- och byggnämnden får ansvaret för tillsyn enligt lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Upprättat förslag till ny taxa för tillsyn och kontroll över detaljhandel med försäljning
av folköl, tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare godkänns.

Ärendebeskrivning
Ny lagstiftning om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde ikraft
1 juli 2017. Det innebär bland annat att en näringsidkare inte får tillhandahålla
e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha
anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
Miljö- och byggnämnden har redan idag tillsynen inom detaljhandel där man säljer folköl,
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel. Det är därför naturligt att miljö- och
byggnämnden även utövar tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
För att täcka kostnaderna för tillsynen krävs en taxa. Nu gällande taxa är från 2013. Bifogat
finns därför ett nytt förslag till taxa baserat på den tidigare, men där även elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare finns med. Taxan baseras på en timavgift som för 2017
är 925 kr. I taxan föreslås en årlig uppräkning med ett prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) och att beloppet rundas av till närmaste 25-tal kronor. För 2018 blir då timkostnaden
950 kr. Har man flera varuslag som ska kontrolleras samtidigt blir avgiften per varuslag
lägre. Förslag till taxa föreligger i bilaga.
Kommunstyrelsens förslag
1.
2.

Miljö- och byggnämnden får ansvaret för tillsyn enligt lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Upprättat förslag till ny taxa för tillsyn och kontroll över detaljhandel med försäljning
av folköl, tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare godkänns.

Beslutet skickas till:
Miljö- och byggnämnden
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Dnr 2017/KA0278

Digital nämndadministration i Vetlanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda kommun går över till digital nämndadministration under nästa mandatperiod i
samband med införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem.
Ärendebeskrivning
Frågan om digitalisering av kommunens nämndadministration har varit aktuell under en
längre tid. En del nämnder har tagit egna initiativ och skickar möteshandlingar digitalt redan
idag men något kommunövergripande lösning som bygger på gemensamma processer finns
inte. Grunden för digitalisering av nämndadministrationen förbättras väsentligt när ett nytt
dokument- och ärendehanteringssystem (DÄHS) kommer på plats. Systemet ska stödja
gemensamma processer och kvalitetssäkra ärendehanteringen. Införandet kommer att
kräva enhetliga och gemensamma arbetssätt. Upphandling och införande är ett pågående
samverkansprojekt med 6 kommuner i länet. En övergång till digital nämndadministration
erbjuder många fördelar för såväl förtroendevalda som medborgare och kommunens
personal. Samtliga berörda förtroendevalda ska från och med nästa mandatperiod vara
beredda att anamma digital nämndadministration. Det är inte försvarbart att parallellt
fortsätta med manuella rutiner.
Kommunstyrelsens förslag
Vetlanda kommun går över till digital nämndadministration under nästa mandatperiod i
samband med införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Samtliga förvaltningar
Thomas Sandh

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0311

Delårsbokslut per den 30 juni 2017 – Höglandets kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Delårsrapport per 2017-06-30 för Höglandets kommunalförbund godkänns.
Ärendebeskrivning
Delårsrapport per 2017-06-30 avseende Höglandets kommunalförbund föreligger i bilaga.
Under året har man genomfört en enkät om kundnöjdheten inom IT-området, vilket visar
på fortsatt förbättrade värden jämfört med tidigare mätningar. En undersökning om hur
nöjda medarbetarna är har också genomförts, vilken visar på samma resultat som tidigare
mätningar.
Det ekonomiska driftresultatet per halvåret 2017 uppgår till 0,6 mnkr. För hela året 2017
redovisas ett prognostiserat resultat på 1,8 mnkr. Den största delen av det prognostiserade
positiva resultatet är att hänföra till ett bättre utfall inom IT-området.
Förbundets investeringar uppgår under första halvåret 2017 till ca 4,2 mnkr. För hela året
2017 är prognosen en total volym om 13,3 mnkr.
Kommunstyrelsens förslag
Delårsrapport per 2017-06-30 för Höglandets kommunalförbund godkänns.

Beslutet skickas till:
Höglandsförbundet
Ekonomikontoret

Just sign
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Dnr 2017/KA0315

Svar på interpellation om vård- och omsorgsnämndens ekonomi
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen och svaret noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Dan Ljungström (C) har framställt interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande
Tommy Bohman (S) med följande frågeställning:
1.
2.

Hur ska vård- och omsorgsnämnden komma tillrätta med det beräknade underskottet
för innevarande år?
Hur ska nämnden förändra verksamheten inför 2018 så att beslutad budget räcker?

Tommy Bohman (S) har lämnat in ett skriftligt svar, bilaga. Av svaret framgår följande:
Det är alldeles uppenbart att nämnden inte kommer att klara ett nollresultat 2017. Det
framgår tydligt av de prognoser som lämnats under året. När det gäller 2018 så kan
nämnden göra ett acceptabelt resultat genom olika insatser. Dels om nämnden genomför
förslag till besparingar som redan utarbetats och även ytterligare som kan tillkomma.
Därutöver krävs att ökade kostnader som tillkommit till följd av Försäkringskassans nya
biståndsbedömningar (LSS) kommer att kompenseras i nämndens budget via statliga medel
under 2018. Inom ramen för kommunens samlade budget måste möjligheter också finnas
att göra besparingar som medverkar till att kommunen klarar det uppsatta budgetmålet för
2018. Besparingsförmågan måste prövas i alla kommunens verksamheter, inte bara vårdoch omsorg. Vård- och omsorgsnämnden har ansvaret att hantera nya uppdrag som
uppstår under budgetåret, men har inte mandat att under löpande år med nya medel möta
de nya kostnaderna. Inte ens när uppdragen är lagstadgade.

Beslutet skickas till:
Dan Ljungström
Vård- och omsorgsnämnden
Tommy Bohman
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Dnr 2017/KA0123

Justeringar i kommunfullmäktiges budgetbeslut 2017-06-21, § 69
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 69, angående mål och budget ska gälla med
följande justeringar:
1 500 000 kr tillförs kommunstyrelsens budget att disponeras med 1 350 000 kr för utökad
busstrafik samt 150 000 kr till utökat anslag för ytterligare ett elitbidrag. Detta innebär att
budgetresultatet sänkts med motsvarande belopp.
Skattesatsen ska vara oförändrad i förhållande till junibeslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog i juni 2017 driftbudget och plan för åren 2018-2020. I beslutet
fastställdes nämndernas budgetramar samt en resultatbudget för att finansiera dessa.
Under tiden därefter har ett antal förutsättningar förändrats, vilket föranleder en översyn
av såväl driftramar som finansieringar. Den beslutade resultatbudgeten för år 2018-2020,
innehöll bland annat en förväntad ökning av antalet invånare. För närvarande ser det inte
ut som om vi kommer uppfylla den nivån. Det innebär i sin tur minskade intäkter med 3 700
000 kr. Den nya skatteprognosen innebär också minskade intäkter i jämförelse med
junibeslutet, ca 3 500 000 kr.
I budgeten finns vidare ett ospecificerat intäktsutrymme om 7 000 000 kr. Detta skulle
kunna kompenseras med bland annat högre fastighetsavgifter. Därutöver förväntas
ytterligare tillskott från staten i form av ökade statsbidrag som sannolikt blir riktade men
kanske inte till alla delar. Storleken är i dagsläget oklar. Vidare har det under hösten fattats
beslut som ytterligare ökar på kostnadsbilden. Ett exempel är att köpa kompletterande
busstrafik av länstrafiken på ett par linjer inom kommunen,
1 300 000 kr. Ytterligare ett idrottslag är berättigat till elitbidrag om 150 000 kr.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21, § 69, angående mål och budget ska gälla med
följande justeringar:
1 500 000 kr tillförs kommunstyrelsens budget att disponeras med 1 350 000 kr för utökad
busstrafik samt 150 000 kr till utökat anslag för ytterligare ett elitbidrag. Detta innebär att
budgetresultatet sänkts med motsvarande belopp.
Skattesatsen ska vara oförändrad i förhållande till junibeslutet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ingemar Sturesson (KD) föreslår att vård- och omsorgsnämnden tillförs 10 000 000 kr i
driftbudgeten för 2018 och att årsresultatet totalt höjs med 5 000 000 kr. För att finansiera
förslaget föreslås en skattehöjning med 30 öre.
Just sign
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Dnr 2017/KA0123

Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag och yrkar avslag på
Ingemar Sturessons förslag.
Carina Strömbäck (V), Viveka Jarflod (V), Hans Svensson (KD) och Almuth Holmqvist (MP)
tillstyrker Ingemar Sturessons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ingemar Sturessons
förslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Ingemar Sturessons förslag.
Omröstningsresultat
Med 35 ja-röster mot 9 nej-röster och en nedlagd röst beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

