Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2019-06-05

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 17.19
Sammanträdet ajourneras kl. 16.39-16.43

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S),
Carina Bardh (M), Douglas Thor (M), Dan Ljungström (C),
Andreas Elamsson (C) (§ 88-99) kl. 14.00-16.49, Lola Frödeberg (VF) och
Björn Fälth (SD).

Tjänstgörande
Ersättare

Hans Svensson (KD), Carina Strömbäck (S) (§ 88-99) kl. 14.00-16.49
Tommy Glans (VF), Mikael Loberg (SD), Nils-Erik Olofsson (S) (§ 100-101)
kl. 16.49-17.19, Anton Sigfridsson (M) (§ 100-101) kl. 16.49-17.19.

Ersättare

Nils-Erik Olofsson (S) (§ 88-99) kl. 14.00-16.49, Anton Sigfridsson (M),
(§ 88-99) kl. 14.00-16.49, Michael Hellqvist (V) och Willis Josefsson (L).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlson, Malena Tovesson
(§ 88), Katarina Ljungren (§ 88), Anders Saldner (§ 88-89), Marianne Karlsson
(§ 88-89), Carin Johansson (§ 88-89) Henrik Wågesson (§ 88-89), Maria
Gromer (§ 88-99), Pär-Olof Högstedt (§ 100-101) och Maria Isacsson.

Utses att justera

Dan Ljungström (C) och Lola Frödeberg (VF)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 88-101
Maria Isacsson

Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerings
personer

Dan Ljungström

Lola Frödeberg

Anslag av protokollet
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala
anslagstavla.
Anslaget:
Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):
Förvaringsplats för protokollet:

Just sign

Kommunkansliet
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§ 88

Ärendenr KLF 2019/207

Samråd med Höglandsförbundet angående budget 2020
Kommunstyrelsens beslut
Samrådet godkänns och informationen noteras till protokollet.
Det är angeläget att även Höglandsförbundet är återhållsamma med utökningar och även
fortsättningsvis jobbar med effektiviseringar i verksamheten.

Ärendebeskrivning
Budget 2020 för Höglandsförbundet samt verksamhetsplan 2021-2022 föreligger i bilaga.
Höglandsförbundet består av medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och
Vetlanda. Syftet är att utveckla och fördjupa samarbetat mellan medlemmarna för att
åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande. Verksamheten är organiserad i tre
avdelningar: Höglandets IT, Höglandets familjerätt och Höglandets Kompetens. Förbundet har
sammanlagt 78 tillsvidareanställda. I budgetdokumentet presenteras verksamhetens mål och
hur dessa ska följas upp. Vetlanda kommuns kostnad för medlemskapet i förbundet uppgår
för 2020 till totalt 2 934 000 kr exklusive Höglandets IT.
Enligt förbundsordningen ska förbundet samråda med medlemskommunerna innan budgeten
fastställs.

Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandsförbundet 2019-05-24, § 29.

Beslutet skickas till
Höglandsförbundet
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 89

Ärendenr KLF 2019/202

Bokslutsprognos per den 30 april 2019
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 30 april 2019 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 30 april 2019 föreligger i bilaga.
Ekonomikontoret lämnar ett relativt stort överskott på grund av flera vakanta tjänster både på
upphandlings- och ekonomisidan samt ett överskott på försäkringar. Måltidsservice går från
en tidigare minusprognos till ett överskott. Överförmyndarnämnden uppvisar ett minus, vilket
kan härledas till engångskostnader i samband med uppstart av verksamheten. Vård- och
omsorgsnämnden prognostiserar ett överskridande till följd av bland annat en ökning av
antalet timmar inom hemtjänsten, externa placeringar samt nya platser på Bäckagården. Inom
socialnämnden har det skett en försämring sedan föregående prognos. Största underskottet
återfinns inom HVB-vården för barn- och unga, våld i nära relationer och försörjningsstöd.
Även barn- och utbildningsnämnden påvisar en negativ avvikelse mot budget på grund av
ökade IKT-kostnader, minskade asylbidrag samt ökade kostnader för skolskjutsar. Tekniska
nämnden uppvisar ett överskott mot föregående prognos, vilket är ett resultat av vidtagna
åtgärder samt gynnsamma väderförhållanden. Totalt räknar nämnderna med ett underskott i
förhållande till budget på -35,4 mnkr. Det totala beräknade årsresultatet uppgår till -6,6 mnkr.
Finansförvaltningen visar ett positivt resultat på 4.9 mnkr. Den beräknade
investeringsvolymen uppgår till 177 mnkr.

Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 30 april 2019 läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 90

Ärendenr KLF 2019/142

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan med planbeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
Svar lämnas enligt ”Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
med planbeskrivning, dnr: 6352/2018”.

Ärendebeskrivning
Boverket har idag utfärdade allmänna råd som i sig inte är tvingande, det som nu är aktuellt är
en föreskrift som är tvingande att följa. Föreskrifterna blir en standard och ses som en
förutsättning för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.
Boverket har tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med
planbeskrivning samt en konsekvensbeskrivning gällande detta förslag, bilaga.
Planavdelningen har gått igenom förslaget och konsekvensutredningen och delar Boverkets
analys att det behövs föreskrifter för både plankarta med bestämmelser samt planbeskrivning.
Idag finns allmänna råd för plankartan med bestämmelser men inte för planbeskrivningen.
Förslaget innebär en standardisering av detaljplaner vilket bedöms som en förutsättning för
digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Förslaget i sig innebär inga ekonomiska
konsekvenser förrän kravet på lagring av digital planinformation kommer. Vetlanda kommun
bedöms idag inte ha möjlighet till den digitala framställningen och lagring som förväntas
komma att krävas i framtiden. Investering av programvara för detta behov kommer att vara
nödvändigt.

Arbetsutskottets förslag
Svar lämnas enligt ”Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
med planbeskrivning, dnr: 6352/2018”.

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
Boverket

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 91

Ärendenr KLF 2019/141

Ny finansieringsmodell för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
Finansieringsmodellen accepteras och finansieras inom kommunstyrelsens ram.
Kommunstyrelsen uttalar till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att rabatten för de
största kommunerna tas bort och motsvarande reduktion görs på övrigas avgift.

Ärendebeskrivning
Alla människor vill bli och förväntar sig att bli behandlade i enlighet med bästa tillgängliga
kunskap. Kvalitetsregister och brukarenkäter ger kommunerna en unik möjlighet att säkra
kunskap och lärandet i sina verksamheter.
Det råder en bred enighet om vikten av en kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunerna,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten har därför under lång tid samverkat för
kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Till stora delar har arbetet finansierats inom ramen
för överenskommelser mellan staten och SKL. Medlen som förut var riktade statsbidrag är nu
generella statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska användas.
Statsbidragen till kommunerna har inte blivit mindre men generella statsbidrag förutsätter att
kommunerna aktivt prioriterar att avsätta medel till gemensam utveckling inom
kunskapsstyrningsområdet, kvalitetsregister och brukarundersökningar.
Kommunerna strävar generellt efter att få generella istället för specialdestinerade bidrag.
Förslaget innebär att 1.95 kr per invånare skall betalas till SKL för att fortsätta det arbete som
tidigare bedrivits med specialdestinerade bidrag. Avtalet skall gälla från år 2020 till år 2023.
För Vetlanda kommun innebär det ca 54 tkr. Rabatten för de fyra största kommunerna är
provocerande. De största kommunerna har inte sämre förutsättningar än andra att bidra till
denna utvecklingsinsats.
Kvalitetsregister och brukarundersökningar är väldigt viktiga för verksamhetens utveckling.
Berörda verksamheter är socialtjänst, vård och omsorg och regional sjukvård.
Skrivelse från SKL med förslag till gemensam finansieringsmodell föreligger i bilaga. SKL vill ha
svar senast 15 juni 2019.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 154/19.
Vård- och omsorgsnämndens § 91/19.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 91

Ärendenr KLF 2019/14

Arbetsutskottets förslag
Finansieringsmodellen accepteras och finansieras inom kommunstyrelsens ram.
Kommunstyrelsen uttalar till SKL att rabatten för de största kommunerna tas bort och
motsvarande reduktion görs på övrigas avgift.

Yrkanden
Lennart Lööw (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
SKL

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 92

Ärendenr KLF 2019/179

Fastighetsförsäljning, del av Korsberga-Löneberg 3:48
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun säljer del av fastigheten Korsberga-Löneberg 3:48, ca 3500 m2, till
Bengtssons Cykel & Service Förvaltning AB till ett pris av 100 000 kr i enlighet med upprättat
avtal.

Ärendebeskrivning
Bengtssons Cykel & Service Förvaltning AB, nedan kallad köparen, har kontaktat kommunen
för intresse av att förvärva ett stycke tomtmark i centrala Korsberga för att uppföra lokaler för
handel. Köparen äger granntomten, Löneberg 3:96, som föreslaget markstycke är tänkt att
regleras till.
I föreslaget område fanns tidigare Wallanders handelsträdgård och här har man påträffat
föroreningar från bekämpningsmedel som härrör från den gamla handelsträdgården.
Granntomten, Löneberg 3:96, är också förorenad. För att exploatera marken så måste den
saneras. Inför diskussion av en eventuell försäljning har en grundligare utredning av
föroreningssituationen utförts genom kommunens försorg i samråd med miljö- och
byggförvaltningen. 1820 m2 av den förslagna tomtmarken måste saneras till en beräknad
kostnad av ca 230 000 kr. Då granntomten också måste saneras så föreslås en
överenskommelse i förslaget till köpeavtal att kommunen överlåter marken i befintligt skick
där köparen förbinder sig att på egen bekostnad sanera och grundbereda området inför
kommande exploatering. Köpeskillingen är anpassad efter detta. Köparen har beretts tillfälle
att undersöka fastigheten och är medveten om föroreningen och de kostnader som en
sanering innebär och frånsäger sig enligt avtalet alla eventuella anspråk mot kommunen.
Köparen bekostar även lantmäteriförrättning för fastighetsreglering.
Försäljningen bokförs på verksamhet köp och försäljning av fastigheter.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av
fastigheten Korsberga-Löneberg 3:48, ca 3500 m2, till Bengtssons Cykel & Service Förvaltning
AB till ett pris av 100 000 kr.

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M) och Tommy Glans (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
P-O Högstedt
Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 93

Ärendenr KLF 2019/203

Stipendium till elev på restaurang- och livsmedelsprogrammet
Njudungsgymnasiet
Kommunstyrelsens beslut
Ett stipendium på 2 000 kr delas ut till elev som avslutar restaurang- och
livsmedelsprogrammet på Njudungsgymnasiet och som uppfyller fastställda kriterier.
Stipendiaten utses av lärare vid restaurang- och livsmedelsprogrammet, Njudungsgymnasiet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen föreslås dela ut ett stipendium till elev i årskurs 3 på restaurang- och
livsmedelsprogrammet på Njudungsgymnasiet. Kriterier för stipendiet är att eleven ska vara
godkänd i kurserna som ingår i restaurang- och livsmedelsprogrammet samt väl genomförda
APL-perioder inom kommunal verksamhet. Lärarna i arbetslaget utser stipendiat.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen delar ut ett stipendium på 2 000 kr till elev som avslutar restaurang- och
livsmedelsprogrammet på Njudungsgymnasiet och som uppfyller fastställda kriterier.
Stipendiaten utses av lärare vid restaurang- och livsmedelsprogrammet, Njudungsgymnasiet.

Yrkanden
Carina Bardh (M), Andreas Elamsson (C ), Tommy Glans (VF), Hans Svensson (KD) och
Mikael Loberg (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Lena Ottosson
Barn- och utbildningsförvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 94

Ärendenr KLF 2019/198

Avveckling av idé och utvecklingsgrupp
Kommunstyrelsens beslut
Idé och utvecklingsgruppen avslutas och därmed avslutas också valda ledamöters uppdrag i
denna grupp i förtid.

Ärendebeskrivning
Idé och utvecklingsgruppen är en partssammansatt grupp som är rådgivande till Vetlanda
Lärcentrum. Representationen i gruppen består av kommunledning, skolledning och
näringsliv. Vid senaste mötet 2019-05-15 diskuterade gruppen sitt fortsatta arbete. Slutsatsen
blev att gruppen avvecklas. Tillfällig grupp kan skapas om det finns särskilda behov. Uppgiften
att skapa en förankring hos näringslivet gällande behov av vuxenutbildning,
yrkeshögskoleutbildning m.m. hanteras istället genom befintliga kontakter med programråden
och att kontakt skapas med Nuvabs kompetensnätverk.
Kommunstyrelsen gjorde val till Idé och utvecklingsgruppen 2019-01-09, § 13, enligt följande:
Henrik Tvarnö (S), Mikael Hahn (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C) och Jan Johansson
(VF).

Arbetsutskottets förslag
Idé och utvecklingsgruppen avslutas och därmed avslutas valda ledamöters uppdrag i denna
grupp i förtid.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Elected

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 95

Ärendenr KLF 2019/176

Riktlinjer för varumärken
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för varumärken antas.

Ärendebeskrivning
De senaste åren har kommunen, tillsammans med näringsliv och föreningar, jobbat intensivt
med Vetlandas platsvarumärke ”Vänliga Vetlanda”. Vi behöver vara aktiva, offensiva och bli
bättre på att berätta om allt det goda som präglar Vetlanda. Skapa en gemensam bild som vi
kan kommunicera på olika sätt. För att skapa tillväxt, få fler invånare, fler besökare och nya
företag. Det vi säger och det vi gör skapar bilden av kommunen och vårt platsvarumärke.
2018 togs det fram en grafisk profil för platsvarumärket som är helt fri för alla att använda. I
och med det så finns det numera två olika grafiska profiler vi som kommun behöver förhålla
oss till - profilen för platsvarumärket och profilen för kommunen som organisation. Ibland
behöver dessa kombineras.

Arbetsutskottets förslag
Riktlinjer för varumärken antas.

Beslutet skickas till
Kommunikation och medborgarservice

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 96

Ärendenr KLF 2019/185

Redovisning av intern kontroll 2018 - kultur- och
fritidsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av intern kontroll 2018 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2018 för kultur- och fritidsnämnden föreligger i bilaga.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 43/19.

Arbetsutskottets förslag
Redovisning av intern kontroll 2018 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 97

Ärendenr KLF 2019/206

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Följande meddelanden noteras till protokollet:
a) Protokoll från bolagsstämma med Vetlanda Stadshus AB 2019-04-23
KLF 2019/196
b) Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan 2019-03-14
KLF 2019/180
c) Beslut om bidrag till kunskapsunderlag gällande kulturreservatet Högarps by.
Länsstyrelsen i Jönköpings län
KLF 2019/181
d) Fullmäktigebeslut från Värnamo kommun gällande avtal avseende kommunal och regional
medfinansiering av järnvägen Jönköping – Vaggeryd – Värnamo – Näs
KLF 2019/184
e) Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län angående f.d. Hoorns mekaniska verkstad
KLF 2019/44
f) Socialnämndens svar på revisionsrapport ”Institutionsplaceringar av barn/unga”
KLF 2019/136

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 98

Ärendenr KLF 2018/193

Information om integrationspris
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-27, § 82 att Integrationspriset 2019
tilldelas Trycket, Landsbro; Tillsammans för Vetlanda; Equmeniakyrkan, Ekenässjön samt
Röda Korset, Pauliström för det stora inkluderande arbete organisationerna bedrivit under
lång tid, riktat mot asylsökande i Vetlanda kommun.
Tillsammans för Vetlanda har meddelat att de avstår från att ta emot prispengarna.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 99

Ärendenr KLF 2019/197

Mål och budget 2020-2022 inklusive vision samt
investeringsplan 2020-2024 för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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

Utdragsbestyrkan
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Reservationer
Lola Frödeberg (VF), Tommy Glans (VF), Mikael Loberg (SD) och Björn Fälth (SD).

Ärendebeskrivning
Förslag till mål och budget 2020-2022 inklusive vision samt investeringsplan 2020-2024 för
Vetlanda kommun föreligger i bilaga. Beträffande resultatbudget, driftramar, prioritering inom
driftramarna, investeringsplan och finansieringsbudget finns såväl majoritetens som Vetlanda
Framåtandas förslag redovisat. Sverigedemokraterna Vetlandas visionsförslag föreligger också
i bilaga.

Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M) tillstyrker majoritetens förslag.
Björn Fälth (SD) yrkar bifall till Vetlanda Framåtandas förslag.
Hans Svensson (KD) tillstyrker majoritetens budgetförslag men med följande förändringar:


Ingen central pott för senare fördelning (10 396 tkr).



Avkastningskrav om 3 000 tkr ges till de kommunala bolagen.



Sparkrav på central administration inom kommunstyrelsens verksamheter (2 000 tkr).

Vilket tillsammans ger 15 396 tkr som fördelas till socialnämnden 5 396 tkr och vård- och
omsorgsnämnden 10 000 tkr.

Propositionsordning
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden ställer först proposition på Kristdemokraternas förslag och Vetlanda
Framåtandas förslag. Han finner att kommunstyrelsens beslutar tillstyrka Vetlanda
Framåtandas förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på majoritetens förslag och Vetlanda Framåtandas
förslag. Han finner att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka majoritetens förslag.
Omröstnings begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för majoritetens förslag.
Nej-röst för Vetlanda Framåtandas förslag
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Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 4 nej röster och en nedlagd röst beslutar kommunstyrelsen tillstyrka
majoritetens förslag.

Sammanträdet ajourneras kl. 16.39-16.43.
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Tillägg och revidering av taxa för prövning, tillsyn och kontroll
av detaljhandel.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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

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.
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Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tillägg och revidering av taxan för
prövning, tillsyn och kontroll av detaljhandel att gälla från och med den 1 juli 2019 samt att
höja timavgiften 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
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Förändring av timkostnad för miljötillsyn och
livsmedelskontroll samt revidering av plan- och bygglovstaxa
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.

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.
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Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar en revidering av plan-och
bygglovstaxan samt 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.
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