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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 18.06 

Sammanträdet ajourneras kl. 15.01-15.10, kl. 16.07-16.14 och kl. 17.44-17.52. 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Lennart Lööw (S), Daniel Berner (C), 
Andreas Elamsson (C), Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD), 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) ej § 171-177, Lola Frödeberg (VF), 
Carina Bardh (-), Anders Bengtsson (M) och Mikael Loberg (SD). 

Tjänstgörande ersättare Nils-Erik Olofsson (S), Tommy Glans (VF) § 171-177, kl. 16.22-16.31. 

Ersättare Pia Lindell (C), Willis Josefsson (L), Tommy Glans (VF) ej § 171-177 och 
Bruno Pilåsen (VF). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Anders Bernberg § 161, Mikaela Dinu Billström § 161, 
Martina Rasch § 161, Andreas Eliasson § 162-189, Christina Carlsson 
§ 162-189, Pierre Thorell § 162-168, Marcus Tingvall § 180-188, 
Carl-Johan Steifeldt § 180-188 och Maria Isacsson. 

Utses att justera Andreas Elamsson (C) och Lola Frödeberg (VF) 

Justeringens plats och Kommunkansli 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 161-189 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Andreas Elamsson Lola Frödeberg 

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

Datum när protokollet publiceras: 

Datum när anslaget tas bort: 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://16.22-16.31
https://17.44-17.52
https://16.07-16.14
https://15.01-15.10
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Föredragningslista 
§ 161 Information om Forum för social hållbarhet 2022/420 

§ 162 Ansökan om bidrag från Vetlandaortens Ryttarförening 2022/338 

§ 163 Landsbygdsinvesteringar 2023 2022/350 

§ 164 Finansiering av tjänster inom Mörrumsåns vattenråd 2022/305 

§ 165 Återrapportering av Ansökan Kundval Rusta och Matcha 2021/388 
– kompletterande aktör i valfrihetssystem 

§ 166 Återrapportering; rapportering korttidfrånvaro, 2022/343 
sjukdom och vård av sjuktbarn, VAB 

§ 167 Medlemskap i Glokala Sverige 2022/351 

§ 168 Bilersättning till personal i Vetlanda kommun 2022/134 

§ 169 Prognos oktober 2022 2022/357 

§ 170 Detaljbudget för kommunstyrelsen 2023-2025 2022/171 

§ 171 Disposition av bank- och plusgirokonton samt 2022/358 
postärenden från och med 2023-01-01 

§ 172 Kommuntal nyanlända 2023 2022/393 

§ 173 Anstånd med amortering - Vetlanda Arena AB 2022/419 

§ 174 Redovisning av delegationsbeslut 2022/31 

§ 175 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§ 176 Meddelanden 

§ 177 Avgifter inom barnomsorgen 2022/309 

§ 178 Avgift för ansökan om godkännande att starta 2022/353 
fristående pedagogisk omsorg och fritidshem 

§ 179 Fördelning av det kommunala partistödet 2022/335 

§ 180 Mål & Budget 2023-2025 inklusive vision samt 2022/171 
investeringsplan 2023-2027 

§ 181 Delårsrapport per 2022-08-31 - Kretslopp Sydost 2022/319 

§ 182 Begäran om tilläggsbudget - tekniska nämnden 2022/333 

§ 183 Höglandsförbundets delårsrappport 2022 2022/330 

§ 184 Nödvattenplan för Vetlanda kommun 2022/310 

§ 185 Uppdatering Attestreglemente 2022/395 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

§ 186 Taxa 2023 för kommunalt avfall - Kretslopp Sydost 2022/322 

§ 187 Taxejustering fjärrvärme 2022/327 

§ 188 Justering av VA-taxa 2022/328 

§ 189 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings 2022/405 
läns budget 2023 och VP 2024-2025 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

    

 

 
 

 
 

 

 

~ Vetlanda 

§ 161 

Information om Forum för social hållbarhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Mikaela Dinu Billström och Martina Rasch från Länstyrelsen i Jönköpings län informerar om 
Forum för social hållbarhet tillsammans med hållbarhetsstrateg Anders Bernberg. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/420 
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~ Vetlanda 

§ 162 

Ansökan om bidrag från Vetlandaortens Ryttarförening 

Kommunstyrelsens beslut 
Bidragsansökan avslås. 

avtal där förutsättningarna för lånet regleras. 

Ärendebeskrivning 
Vetlandaortens Ryttarförening har i brev daterat 2022-10-06 inkommit till kultur- och 
fritidsförvaltningen med begäran om utökade bidrag. Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin 
tur hänskjutit frågan för vidare behandling till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Ansökan om bidrag, Vetlandaortens Ryttarförening 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att bidragsansökan avslås och att föreningen beviljas ett lån upp till 
max 350 000 kr. Ekonomichefen får i uppdrag att formulera avtal där förutsättningarna för 
lånet regleras. 

Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (-) 
Anders Bengtsson (M), Mikael Loberg (SD) och Lars Brihall (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Vetlandaortens Ryttarförening 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/338 

Föreningen beviljas ett lån upp till max 350 000 kr. Ekonomichefen får i uppdrag att formulera 
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lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

§ 163 Ärendenr KLF 2022/350 

Landsbygdsinvesteringar 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Landsbygdsinvesteringsmedel fördelas på följande förslag för Ökna-Karlstorp 
kommundelsområde: 

• 99 000 kronor: ”Karlstorps bastu” 
• 70 000 kronor: ”Bastutunna Pauliström” 
• 50 000 kronor: ”Renovering av infartsskyltar i Pauliström” 
• 15 000 kronor: ”Parkeringsplats i Åmjölkesbo” 
• 10 000 kronor: ”Discgolf på Kvillsfors IP” 
• 4000 kronor: ”Blommor i Kvillsfors” 
• 2000 kronor: ”Renovering av boulebana i Kvillsfors” 

Landsbygdsinvesteringsmedel fördelas på följande förslag för Korsberga kommundelsområde: 

• 165 000 kronor: ”Mångsidig aktivitetspark med cykelbana i Korsberga” 
• 75 000 kronor: ”Boulebanor med grillplats” 
• 10 000 kronor: ”Gammaldags odling i Korsberga” 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har avsatt 500 000 tusen kronor för landsbygdsinvesteringar 2023. Det är 
andra gången landsbygdsinvesteringar genomförs och näst i turordningen är Ökna-Karlstorp 
och Korsberga kommundelsområden. Totalt har 166 röster kommit in för Korsberga 
kommundelsområde. Beslut togs om att inte genomföra omröstning i Ökna-Karlstorp då 
pengarna räckte till alla de inkomna förslag som kommit in och gått vidare. 

Följande förslag har valts ut att ta del av landsbygdsinvesteringsmedel av respektive 
kommundelsråd i samråd med en projektgrupp från Vetlanda kommun och resultatet av 
röstningen i Korsberga kommundelsområde blev enligt följande: 

• 129 röster: ”Mångsidig aktivitetspark med cykelbana i Korsberga” 
• 28 röster: ”Boulebanor med grillplats” 
• 8 röster: ”Gammaldags odling i Korsberga” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-07 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

§ 163 Ärendenr KLF 2022/350 

Arbetsutskottets förslag 
Att kommunstyrelsen fattar beslut att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande 
förslag för Ökna-Karlstorp kommundelsområde: 

• 99 000 kronor: ”Karlstorps bastu” 
• 70 000 kronor: ”Bastutunna Pauliström” 
• 50 000 kronor: ”Renovering av infartsskyltar i Pauliström” 
• 15 000 kronor: ”Parkeringsplats i Åmjölkesbo” 
• 10 000 kronor: ”Discgolf på Kvillsfors IP” 
• 4000 kronor: ”Blommor i Kvillsfors” 
• 2000 kronor: ”Renovering av boulebana i Kvillsfors” 

Att kommunstyrelsen fattar beslut att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande 
förslag för Korsberga kommundelsområde: 

• 165 000 kronor: ”Mångsidig aktivitetspark med cykelbana i Korsberga” 
• 75 000 kronor: ”Boulebanor med grillplats” 
• 10 000 kronor: ”Gammaldags odling i Korsberga” 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (-), Jan Johansson (VF), 
Anders Bengtsson (M), Lars Brihall (VF), Mikael Loberg (SD) och Daniel Berner (C) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomikontoret 
Ökna-Karlstorp kommundelsområde 
Korsberga kommundelsområde 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

§ 164 Ärendenr KLF 2022/305 

Finansiering av tjänster inom Mörrumsåns vattenråd 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun tecknar avsiktsförklaring med Mörrumsåns vattenråd gällande finansiering 
av en administratör och åtgärdssamordnare, enligt upprättat förslag. 

98 000 kr förs över till mark och exploatering och finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. 

Ärendebeskrivning 
Mörrumsåns vattenråd är en sammanslutning av kommunerna inom Mörrumsåns 
avrinningsområde. Inom Vetlanda kommun finns åns källflöde och de södra delarna av 
kommunen ingår i avrinningsområdet. 

Syftet med vattenrådet är att samverka kring vattenfrågor i Mörrumsån och leva upp till EU:s 
ramdirektiv för vatten. Detta arbete behöver växlas upp för att leva upp till lagstiftningen. 
Kommunen har 7 % i andel i avrinningsområdet. 

Tjänsterna som enligt förslaget ska finansieras av medlemskommunerna är en administratör 
och en åtgärdssamordnare, båda på 100 % tjänstgöringsgrad. Delfinansieringen för Vetlanda 
kommun blir enligt förslaget 98 000 kr år 1 då tjänsterna tillsätts och 58 800 kr året därpå, då 
man kalkylerar med att åtgärdssamordnaren kan söka projektmedel som även finansierar del 
av tjänsten. Båda tjänstepersonerna kommer vara anställda av Växjö kommun, som är största 
andelsägare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-26 
Förslag på avsiktsförklaring mellan Mörrumsåns Vattenråd och ingående medlemskommuner 
daterat 2022-10-03. 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun tecknar avsiktsförklaring med Mörrumsåns vattenråd gällande finansiering 
av en administratör och åtgärdssamordnare, enligt upprättat förslag. 

98 000 kr förs över till mark och exploatering och finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 164 

Beslutet skickas till 
Mörrumsåns vattenråd 
Ekonomikontoret 
Mark och exploatering 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/305 
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~ Vetlanda 

§ 165 

Återrapportering av Ansökan Kundval Rusta och Matcha – 
kompletterande aktör i valfrihetssystem 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att lämna in ett anbud, ansökan, om att bli 
leverantör inom Kundval rusta och matcha, KROM i leveransområde Vetlanda och Sävsjö. 

En sådan ansökan är inlämnad enligt beslut. Efter handläggning har Arbetsförmedlingen 

inte uppfyller kraven i upphandlingen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-01 

Arbetsutskottets förslag 
Att kommunstyrelsen noterar informationen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2021/388 

beslutat att inte godkänna anbudet enligt ansökan. Motivet till detta är att referensuppdragen 
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lS Vetlanda 

§ 166 

Återrapportering; rapportering korttidfrånvaro, sjukdom och 
vård av sjuktbarn, VAB 

Kommunstyrelsens beslut 
HR-kontoret får i uppdrag att utreda ett införande av central frånvarohantering i hela 
kommunen samt finansiering av denna. 

Ärendebeskrivning 
Under 2017 och 2018 uppmärksammades problem med felaktig eller utebliven rapportering 

och krav av åtgärder både från revisionen och dåvarande Personal- och 
organisationsutskottet. Detta kostade arbetsgivaren stora pengar. 

Utskottet uttalade i egenskap av ansvarig för arbetsgivarpolitiken, att som sjuk ska det räcka 
med ett samtal att anmäla sin frånvaro. Detta även vid exempelvis helg. Det är inte rimligt att 
ringa upp till tre samtal som vissa verksamheters rutiner fastslog. Hur för förvaltningarna 
sedan organiserade detta var upp till dem. 

Vård- och omsorgsförvaltningen, måltidsservice och barn- och utbildningsförvaltningen valde 
att samarbeta med bemanningsenheten och därigenom starta en frånvarocentral som 
medarbetarna ringer. Detta under samma öppettider som bemanningsenheten har. Detta för 
att bli både kostnadseffektiv och finna synergier med bemanningsprocessen. 

Detta arbete har nu följts upp genom att göra motsvarande studie i tal från första kvartalet 
2022 och jämföra dem med de tal som genomlysningen 2017 visade. 

Vid denna uppföljning visar att upptäcka fel nu är 0,17%, 16 poster av 8 889. Kostnaden för 
felaktigheterna har minskat från 3 459 171 kronor till 96 604 kronor. 

Uppföljningsarbetet kommer nu fortsätta genom att chefers och medarbetarens upplevelser 
av arbetet kommer utvärderas samt genom kontroller i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-24 

Arbetsutskottets förslag 
Att kommunstyrelsen noterar informationen. 

Att HR-kontoret får i uppdrag att utreda ett införande av central frånvarohantering i hela 
kommunen samt finansiering av denna. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/343 

av korttidsfrånvaro vid sjukdom och vård av sjukt barn, VAB. Frågan var föremål för diskussion 
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~ Vetlanda 

§ 166 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Nils-Erik Olofsson (S), Anders Bengtsson (M) och 
Carina Bardh (-) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07

       Ärendenr KLF 2022/343 
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~ Vetlanda 

§ 167 

Medlemskap i Glokala Sverige 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun ansöker om medlemskap i Glokala Sverige. 

Kontaktpersoner för Vetlanda kommun blir hållbarhetsstrateg och som 
politisk talesperson utses Sten Johansson (VF). 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har en tydlig hållbarhetsriktning i såväl mål som arbete. En policy för 
hållbar utveckling med beslut om Agenda 2030 antogs av fullmäktige i april 2022. Glokala 
Sverige kommer bidra med kunskap och nätverk för att utveckla vårt arbete. Glokala Sverige 
erbjuder utbildningsinsatser som initialt kanske främst bör rikta sig till politiker och 
ledningsgrupper. Det nuvarande arbetet med Agenda 2030 består i att politiska beslut är 
fattade och samordnande tjänsteperson finns på plats. 

Vetlanda kommun är engagerad i regionala arbeten inom hållbarhet, främst miljö- och social 
hållbarhet. 

På kort sikt behöver Vetlanda kommun stöd i struktur och kompetens. Vi behöver stöd för att 
synliggöra det redan pågående arbete i relation till Agenda 2030. På längre sikt behöver vi 
stöd i värderings- och analysarbetet. Här är tillgång till Glokala Sveriges erfarenhet och 
tillgången till erfarenhetsutbyte i regionala nätverks viktiga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-28 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun ansöker om medlemskap i Glokala Sverige. 

Kontaktpersoner för Vetlanda kommun blir hållbarhetsstrateg och 
politisk talesperson som utses av kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att Sten Johansson (VF) utses till politisk talesperson. 

Beslutet skickas till 
Hållbarhetsstrateg 
Sten Johansson 
Glokala Sverige 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/351 
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~ Vetlanda 

§ 168 

Bilersättning till personal i Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningarna i uppdrag att se över antalet leasade bilar i syfte att 
minska antalet mil resta med eget fordon. 

Ärendebeskrivning 
HR-kontoret fick i uppdrag att utreda hur man kan kompensera de som kör med egen bil i 
tjänsten samt återkomma med en redovisning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-20 

Arbetsutskottets förslag 

minska antalet mil resta med eget fordon. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 
Samtliga förvaltningar 

Sammanträdet ajourneras kl. 15.01-15.10. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/134 

Att kommunstyrelsens ger förvaltningarna i uppdrag att se över antalet leasade bilar i syfte att 
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lS Vetlanda 

§ 169 

Prognos per oktober 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättad prognos per oktober 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Christina Carlsson redovisar prognos per oktober 2022. 
Det är främst kommunstyrelsens utvecklingsreserv som skapar ett överskott mot budget på 
14 700 tkr. HR-kontoret lämnar ett överskott på 3,3 mnkr. Största delen, 2,1 mnkr, beror på 
det tillskott i budget som Kompetenscenter fått för projektet SiKT, vilket löper även på nästa 
år. Måltidsservice prognostiserar med ett underskott på -1,6 mnkr vilket beror på ökade 
livsmedelskostnader. Kommunstyrelsen totalt plus 19,5 mnkr. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar för år 2022 ett överskott motsvarande 
ca 7 700 tkr. Överskottet beror till stor del på riktade statsbidrag inom äldreomsorgen.   
Socialnämndens bokslut förväntas ge ett överskott jämfört med budget på 3,5 mnkr. Barn- 
och utbildningsnämndens prognos per oktober visar en avvikelse mot budget på -2 200 tkr. 
Det är 800 tkr bättre jämfört med prognosen per augusti. Det prognostiserade underskottet 
förklaras främst av att lönekostnaderna inom verksamheterna är större än budgeterat. 
Tekniska kontoret lämnar en sammanlagd prognos för driften på 1 100 tkr i överskott mot 
budget. Kultur och-fritidsnämndens resultat för 2022 förväntas bli 764 tkr bättre än budget. 
Miljö- och byggnämnden visar på -890 tkr jämfört med budget. Det sammanlagda resultatet 
för nämnderna visar på plus 29,3 mnkr. 

Finansförvaltningen visar på plus 68 mnkr, främst beroende på ökade skatteintäkter och 
ökade intäkter från utjämningssystemet. Det beräknade årsresultatet uppgår till 137,6 mnkr. 
Den totala beräknade investeringsvolymen uppgår till 162 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Prognos oktober 2022 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad prognos per oktober 2022 och lägger den till 
handlingarna. 

Yrkanden 
Daniel Berner (C), Henrik Tvarnö (S) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/357 
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~ Vetlanda 

§ 169 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Förvaltningschefer 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/357 
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lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

§ 170 Ärendenr KLF 2022/171 

Detaljbudget för kommunstyrelsen 2023-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget 2023 utifrån budgetramar beslutade juni 2022 med 
följande revidering: 
175 tkr till D-rådet 
100 tkr till medarbetardagen 
1 225 tkr till måltidsservice för att täcka ökade kostnader för livsmedel. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Carina Bardh (-), 
Anders Bengtsson (M) och Mikael Loberg (SD). 

Ärendebeskrivning 
I juni beslutade kommunfullmäktige om budgetramar. Efter nyval skall kommunfullmäktige 
fatta nytt beslut om budget, sådant beslut är ännu inte fattat. Denna detaljbudget, enbart 
siffror, visar fördelning per kontor. Detaljbudgeten har inte jobbats igenom i sin helhet i 
väntan på beslut av nyvalda kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens budgetram höjdes i juni med 3 000 tkr utöver löne och 
kostnadsuppräkningar. 800 tkr har fördelats som höjning av måltidsservice budget. Under 
höstens detaljbudgetarbete har det konstaterats att den höjningen skulle behöva vara 
2 000 tkr för att bättre spegla kostnadsökningarna även om också det är i underkant. Budget 
för medarbetardagen skulle också behöva höjas med ytterligare 100 tkr. Avgiften till D-rådet 
kommer höjas med 175 tkr. 

Äskandet om medel till säkerhetsskyddschef vann inte gehör i junibeslutet. Behovet har 
ytterligare tydliggjorts i nuvarande säkerhetsläge. Behov 700 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-18 
Kommunstyrelsen budget 2023 exklusive kapitalkostnader 
Budgetramar 2023 

Arbetsutskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen fastställa detaljbudget 2023 utifrån budgetramar beslutade juni 
2022. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 170 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker detaljbudget för kommunstyrelsen med följande revidering: 
175 tkr till D-rådet 
100 tkr till medarbetardagen 
1 225 tkr till måltidsservice för att täcka ökade kostnader för livsmedel. 

Monica Samuelsson (KD) och Daniel Berner (C) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Jan Johansson (VF) yrkar återremiss med uppdraget att ett nytt budgetförslag upprättas 
utifrån den ram som kommer presenteras under punkt 20. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Jan Johanssons återremissyrkande. Han finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07

        Ärendenr KLF 2022/171 
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lS Vetlanda 

§ 171 

och med 2023-01-01 

Kommunstyrelsens beslut 
Disposition av kommunens bank- och plusgirokonton ska från och med 2023-01-01 ske av 
ekonomichef Andreas Eliasson, biträdande ekonomichef Christina Carlson, 
ekonomihandläggare Annelie Petersson eller handläggare inom Höglandets Ekonomiservice 
(HES). Disposition genomförs alltid av ovan nämnda två i förening. 
I det fall transaktion genomförs av två personer inom HES föregås detta alltid av attesterade 
underlag från Vetlanda kommun 

Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnder eller 
förvaltning ställd check, postväxel, giro - eller postanvisning, ska tillkomma ekonomi-kontoret 
på samma sätt som ovan beskrivs. 

Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen eller någon 
nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av samhällsinformatörer inom 
Kontaktcenter med Maria Isacsson som ersättare. 

rätt att beslutsattestera löneutbetalningar. 

Ärendebeskrivning 
Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 

Arbetsutskottets förslag 
Disposition av kommunens bank- och plusgirokonton ska från och med 2023-01-01 ske av 
ekonomichef Andreas Eliasson, biträdande ekonomichef Christina Carlson, 
ekonomihandläggare Annelie Petersson eller handläggare inom Höglandets Ekonomiservice 
(HES). Disposition genomförs alltid av ovan nämnda två i förening. 
I det fall transaktion genomförs av två personer inom HES föregås detta alltid av attesterade 
underlag från Vetlanda kommun 

Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnder eller 
förvaltning ställd check, postväxel, giro - eller postanvisning, ska tillkomma ekonomikontoret 
på samma sätt som ovan beskrivs. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/358 

Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden från 

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carlemar som ersättare, äger 
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~ Vetlanda 

§ 171 

Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen eller någon 
nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av samhällsinformatörer inom 
Kontaktcenter med Maria Isacsson som ersättare. 

rätt att beslutsattestera löneutbetalningar. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Löner 
Kontaktcenter 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07

       Ärendenr KLF 2022/358 

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carlemar som ersättare, äger 
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lS Vetlanda 

§ 172 

Kommuntal nyanlända 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godtar Länsstyrelsens förslag till kommuntal för 2023 innebärande att 
8 nyanlända anvisas Vetlanda kommun för bosättning under 2023. 

Ärendebeskrivning 
I samband med det nya regeringsskiftet har Migrationsverket fått i uppdrag att ta fram nya 
siffror för antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommunerna enligt Lag 
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Den stora 
förändringen är att antalet kvotflyktingar ändras från tidigare 5000 personer till 900 personer 
under 2023. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län behöver därför revidera tidigare förslag på anvisningstal, som 
utgick från Migrationsverkets tidigare antagande om att 7500 personer skulle ha behov av en 
anvisning till landets kommuner. Efter novemberprognosen är Migrationsverkets bedömning 
att 3300 personer är i behov av en bosättningsanvisning. 

För Jönköpings län innebär det att 116 personer skall fördelas i länets kommuner. 
Fördelningen sker genom användande av en fördelningsmodell som tar hänsyn till 
arbetsmarknadsförutsättningar och asylmottagande i kommunen. Även befolkningsstorleken 
påverkar fördelningstalen.  

Enligt det nya förslaget är Vetlandas kommuntal för 2023, åtta personer. Den slutliga 
årsplaneringen för när under året anvisningarna kommer att ske, antas av Migrationsverket i 
slutet av december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-21 
Migrationsverket, Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023 och 
Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på 
länsnivå för 2023 
Länsstyrelsens skrivelse Mottagande av nyanlända 2023, 2022-11-15 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godtar Länsstyrelsens förslag till kommuntal för 2023 innebärande att 8 
nyanlända anvisas Vetlanda kommun för bosättning under 2023. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/393 
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~ Vetlanda 

§ 172 

Beslutet skickas till 
Enhetschef 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/393 

22



 

  

    

 

 

  

 

 
 

  

 
 

 
 
 

 

  

 

 
  

  
 

  
 

 

~ Vetlanda 

§ 173 

Anstånd med amortering - Vetlanda Arena AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge anstånd med amortering för de kommande två kvartalen 
(2022Q4 och 2023Q1) för bolaget Vetlanda Arena AB. Om förutsättningarna är oförändrade 
under våren kan ett beslut rörande 2023Q2 komma att behöva tas. 

Konsekvensen är att betalningsplanen förskjuts framåt med två (alternativt tre) kvartal. 

Ärendebeskrivning 
Bolaget Vetlanda Arena AB har inkommit med skrivelse där man utifrån en situation med 
kraftigt ökande elpriser önskar få skjuta fram amorteringarna för kommande två kvartal 
(2022Q4 och 2023Q1). Läget gällande om och när en kompensation från staten till företag för 
de ökade elpriserna kommer att utbetalas är oklart. Konsekvensen vid en utebliven 

av ytterligare ett kvartals amorterings-uppskov finnas. Nytt beslut tas i så fall under våren 
2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-05 
Framställan Vetlanda Arena 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge anstånd med amortering för de kommande två kvartalen 
(2022Q4 och 2023Q1) för bolaget Vetlanda Arena AB. Om förutsättningarna är oförändrade 
under våren kan ett beslut rörande 2023Q2 komma att behöva tas. 

Konsekvensen är att betalningsplanen förskjuts framåt med två (alternativt tre) kvartal. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (-), 
Tommy Glans (VF), Anders Bengtsson (M), Mikael Loberg (SD) och Andreas Elamsson (C) 
tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Vetlanda Arena AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/419 

kompensation är en likviditetsbrist i företaget. Om läget fortsatt är lika under våren kan behov 
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~ Vetlanda 

§ 174 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut föreligger i bilaga. 

Beslut i enlighet med Riktlinje för delegation inom kommunstyrelsens punkt 13.3, 13.4, 14.9 
och 14.12 för Upphandlingschefen - Q3 2022. 
KLF 2022/31 

Beslutet skickas till 
Upphandlingschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/31 
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~ Vetlanda 

§ 175 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-07 och 2022-11-28. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr Diarieenhet Dnr 
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lS Vetlanda 

§ 176 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Kommunala rådet för funktionshindrade Verksamhetsberättelse 2018-2022 
KLF 2022/402 

Skrivelse ställd till Vetlanda kommun gällande remiss från regeringen om Nature restoration 
law från LRF Vetlanda 
KLF 2022/329 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om tillstånd till installation av elboxar i Skirö kyrka, 
Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift 
KLF 2022/337 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om tillstånd till putslagningar på Lannaskede gamla 
kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift 
KLF 2022/341 

om nyanläggning av markkabel och anläggande av väg mellan fastigheterna Anglaskruv och 
Korsberga-Löneberg i Vetlanda kommun 
KLF 2022/348 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om tillstånd till att verkställa trädvårdsplan för 
Korsberga kyrkogård, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift 
KLF 2022/355 

om avverkning av ett särskilt skyddsvärt träd på fastigheten Näshults prästgård i Vetlanda 
kommun 
KLF 2022/399 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om dispens från biotopskyddet enligt 
7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) för avverkning och beskärning av alléträd på fastigheten 
Repperda, Vetlanda kommun 
KLF 2022/404 

Information från Kretslopp Sydost gällande insamlingsansvar förpackningsavfall 
KLF 2022/412 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om tillstånd till asfaltering och ny ytbeläggning av 
gångyta inom Bäckseda kyrkogård, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift 
KLF 2022/421 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) 
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~ Vetlanda 

§ 176 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om dispens från biotopskyddet enligt 
7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) för avverkning av träd i allé på fastigheten Näshults 
Prästgård, Vetlanda kommun 
KLF 2022/399 

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2022-10-20 
KLF 2022/422 

Sammanträdet ajourneras kl. 16.26-16.31. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

§ 177 Ärendenr KLF 2022/309 

Avgifter inom barnomsorgen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer att avgiftsreduceringen för 
allmän förskola fördelas över årets 12 månader från om med 1 september 2023. 

Ärendebeskrivning 
För att få en ökad tydlighet i skillnaden mellan placering enligt allmän förskola och ordinarie 
förskola, föreslås en ny utformning av avgifterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Barn och utbildningsnämnden § 78/22 
Tjänsteskrivelse från barn och utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer att avgiftsreduceringen för 
allmän förskola fördelas över årets 12 månader från om med 1 september 2023. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

§ 178 Ärendenr KLF 2022/353 

Avgift för ansökan om godkännande att starta fristående 
pedagogisk omsorg och fritidshem 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag om att införa en avgift på 15 000 kr för ansökan om 
godkännande att få starta fristående pedagogisk omsorg och fritidshem samt 5 000 kr för 
ansökan om utökning av befintligt godkännande. 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 31 mars 2022 att införa nya krav i skollagen (2010:800) för tillstånd 
för att få bedriva enskild verksamhet inom skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla 
den 1 januari 2023 och innebär krav på att enskilda verksamheters ägar- och ledningskrets ska 
vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver (SFS 2022:241). 

I den nya lagen ges kommunen rätt att ta ut en avgift vid godkännande av nyetablering och 
utökning av enskild verksamhet (pedagogisk omsorg och fritidshem). Avgiften ska enligt 
kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen, det vill säga utgå ifrån den arbetstid och 
de resurser som ärendeberedningen kräver. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 91/22 
Tjänsteskrivelse 2022-10-25, barn- och utbildningsnämnden 
Handläggningsavgift förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi 2022-11-30 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta Barn- och utbildningsnämndens 
förslag om att införa en avgift på 15 000 kr för ansökan om godkännande att få starta 
fristående pedagogisk omsorg och fritidshem samt 5 000 kr för ansökan om utökning av 
befintligt godkännande. 

Yrkanden 
Monica Samuelsson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

§ 179 Ärendenr KLF 2022/335 

Fördelning av det kommunala partistödet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av det kommunala partistödet 
2023: 

Belopp i kr. 

S VF SD M KD C V L 

167 774 167 774 111 849 97 868 69 906 69 906 27 962 27 962 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagens regler och reglementet för partistöd ska kommunfullmäktige varje år 
fatta beslut om fördelning av det kommunala partistödet. 

Enligt reglementet skall partistödet justeras med basbeloppets förändring. Det totala beloppet 
för 2023 blir då 741 000 kr. En ökning med 59 000 kr. 

Grundstödet liksom mandatstödet uppgår för 2023 till 13 981 kr. 

Varje parti ska årligen redovisa till fullmäktige på vilket sätt stödet använts. Utdrag ur policyn 

”Varje parti ska årligen redovisa till fullmäktige på vilket sätt stödet använts så att det framgår 
att det använts för rätt ändamål. Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport. 
Redovisningen ska lämnas in senast 30 juni året efter redovisningsåret och hållas tillgänglig för 
allmänheten. Varje parti utser ”sin” granskare. Partistöd betalas inte ut till parti som inte 
lämnar in redovisning och granskningsrapport inom föreskriven tid. Det innebär att parti som 
inte lämnar in redovisning i tid blir återbetalningsskyldig.” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-18 
Reglemente för det kommunala partistödet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

§ 179 Ärendenr KLF 2022/335 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av det kommunala partistödet 
2023: 

Belopp i kr. 

S VF SD M KD C V L 

167 774 167 774 111 849 97 868 69 906 69 906 27 962 27 962 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

    

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

~ Vetlanda 

§ 180 

2023-2027 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Mål & Budget 2023-2025 
inklusive vision samt investeringsplan 2023-2027 enligt S C KD L förslag. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar reviderat driftbudgetförslag utifrån förändrade 
förutsättningar från S C KD L samt förslag på investeringsplan från S C KD L parallellt med 
VF SD M förslaget. 

Beslutsunderlag 
Mål & Budget 2023-2025 inklusive vision samt investeringsplan 2023-2027 från S, C, KD och L 
samt VF, SD och M 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen fastställer Mål & Budget 2023-2025 inklusive vision samt investeringsplan 
2023-2027 enligt S C KD L förslag. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C), Lennart Lööw (S), 
Nils-Erik Olofsson (S), Andreas Elamsson (C) och Hans Svensson (KD) tillstyrker S C KD L förslag 
till budget. 

Jan Johansson (VF), Anders Bengtsson (M), Carina Bardh (-), Mikael Loberg (SD) och 
Lars Brihall (VF) tillstyrker VF SD M förslag till budget. 

Propositionsordning 

tillstyrker S C KD L förslag till budget. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/171 

Mål & Budget 2023-2025 inklusive vision samt investeringsplan 

Ordföranden ställer proposition på de båda budgetförslagen. Han finner att kommunstyrelsen 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

§ 181 Ärendenr KLF 2022/319 

Delårsrapport per 2022-08-31 - Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avlämnad delårsrapport 2022 för 
Kretslopp Sydost. 

Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen för Kretslopp Sydost har antagit delårsrapporten 2022 och överlämnat 
den till medlemskommunerna för godkännande. 

Vetlanda kommun ingår sedan 2021 som en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Kretslopp Sydost. Förbundet redovisar för koncernen ett resultat för perioden 2022-01-01— 
2022-08-31 som uppgår till 11,8 mnkr (28,8 mnkr). I detta resultat ingår dotterbolaget 
Moskogen Miljö AB. 

För helåret beräknas koncernens resultat till 6,5 mnkr varav Kretslopp Sydost svarar för 
2,7 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22 
Delårsrapport Kretslopp Sydost 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avlämnad delårsrapport 2022 för 
Kretslopp Sydost. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 182 

Begäran om tilläggsbudget - tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

till Tekniska nämnden 2023 till den pågående budgetprocessen för kommande år och att 
integrera denna post i det totala budgetbeslutet när driftbudget för 2023-2025 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har begärt om tilläggsbudget för 2023 uppgående till 17 000 tkr. Av 
motiveringen framgår att nämnden ser högre kostnader inför 2023 dels för utökad 
verksamhet, dels för ökade kostnader för befintlig verksamhet på grund av prisökningar. 

Framför allt lyfts frågan om ökade kostnader för kommunens elförbrukning.  Dels handlar det 
om elförbrukning i kommunens fastigheter, dels förbrukas el i den vägbelysning kommunen 
ansvarar för. Utifrån situationen har nämnden begärt om en tilläggsbudget som uppgår till 
17 000 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Tekniska nämnden § 76/22, 2022-10-20 

Arbetsutskottets förslag 

till Tekniska nämnden 2023 till den pågående budgetprocessen för kommande år och att 
integrera denna post i det totala budgetbeslutet när driftbudget för 2023-2025 fastställs. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/333 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta frågan om tilläggsbudget 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta frågan om tilläggsbudget 
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~ Vetlanda 

§ 183 

Höglandsförbundets delårsrappport 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning 

den till medlemskommunerna för information. 

Delårsrapporten inkluderar tiden 1/1–31/8 2022. Det prognostiserade resultatet för 2022 är 
8 190 tkr vilket är 6 995 tkr bättre än det budgeterade resultatet som uppgår till 1 195 tkr. 

Tre av förbundets mål uppnås för perioden, tre uppnås inte och ett är inte redovisat för 
perioden. För de två mål som inte uppnås under perioden pågår ett arbete för att klara 
målnivån på helåret. Genom att självfinansieringsgraden (100 %) uppnåtts är soliditet och 
kassalikviditet fortsatt stabila. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22 
Delårsrapport Höglandsförbundet 2022 
Revisionsskrivelse delårsrapport 2022 Höglandsförbundets revisorer 
Fastställd granskningsrapport, översiktlig granskning av Höglandsförbundets delårsrapport 
2022 
Höglandsförbundet, direktionen 2022-10-21, § 54 

Arbetsutskottets förslag 

Höglandsförbundet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/330 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avlämnad delårsrapport 2022 för 

Förbundsdirektionen för Höglandsförbundet har antagit delårsrapporten 2022 och överlämnat 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avlämnad delårsrapport 2022 för 
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~ Vetlanda 

§ 184 

Nödvattenplan för Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige anta nödvattenplan för Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har VA-verksamheten en 
leveransskyldighet att ordna med vatten för hushållsanvändning inom det upprättade 
verksamhetsområdet. Njudung Energi Vetlanda AB har tillsammans med Höglandets 
räddningstjänstförbund och Vetlanda kommun arbetat fram en handlingsplan för nödvatten i 
Vetlanda kommun. Nödvattenplanen behandlar hur och var nödvatten ska distribueras. 

Syftet med nödvattenplanen är att tydliggöra hur, var och i vilka volymer nödvatten ska 
distribueras och vilka prioriteringar som ska göras för att kunna upprätthålla människors 
hälsa, miljön och samhällsviktiga funktioner vid en dricksvattenkris. Nödvattenplanen 
förhindrar att distribution av nödvatten försenas, vilket annars riskerar att äventyra 
människors hälsa och miljö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-01 
Protokollsutdrag styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2022:5, 2022-09-27, § 63 
Tjänsteskrivelse Njudung Energi Nödvattenplan Vetlanda kommun 2022-09-18 
Nödvattenplan för Vetlanda kommun, uppdaterad 2022-05-18 
Bilaga 4, Nödvatteninformation till kund 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige anta nödvattenplan för Vetlanda kommun. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/310 
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~ Vetlanda 

§ 185 

Uppdatering Attestreglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det nya attestreglementet och de 
förslag till förändringar som detta innehåller. 

Ärendebeskrivning 
I och med den organisationsförändring som skett på ekonomikontoret och bildandet av 
Höglandets ekonomiservice, samtidigt som transaktioner i högre grad blivit digitala, behövde 
det gamla attestreglementet ses över. 

Normalt ska samtliga ekonomiska transaktioner attesteras av minst två personer och samtliga 
beslutsattestanter ska vara anställda av Vetlanda kommun. 
De förändringar som föreslås är främst: 

• Periodiska fakturor kan få en automatisk attest via uppsatta villkorsregler i 
ekonomisystemet. 

• 
Denna person kan vara ekonomen på förvaltningen eller central ekonom. 

• 
även rätt att attestera omföringar av inbetalningar som tillfälligt lagts på ett 
genomgångskonto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22 
Attestreglemente för Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det nya attestreglementet och de 
förslag till förändringar som detta innehåller. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/395 

Interna transaktioner samt rättelser av bokföring kan attesteras av endast en person. 

Höglandets ekonomiservice får utföra granskningsattest och behörighetsattest. De har 
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~ Vetlanda 

§ 186 

Taxa 2023 för kommunalt avfall - Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige anta taxor och taxeföreskrifter för 2023 avseende kommunalt 
avfall. 

Ärendebeskrivning 

renhållningsordningen 2023-2030) som träder i kraft 1 januari 2023. Samtliga taxor likställs i 
Kretslopp Sydost oberoende av kommun. Förändringarna är baserade på att hela Kretslopp 
Sydost ska ha en gemensam taxa för alla åtta medlemskommuner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-01 
Kretslopp Sydost Förbundsdirektionen 2022-10-21, § 20 
Kretslopp Sydost Taxor 2023 Kommunal avfall 
Kommunfullmäktige Vetlanda kommun 2021-12-15, § 180 
Kommunfullmäktige Vetlanda kommun 2020-12-16, § 142 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige anta taxor och taxeföreskrifter för 2023 avseende kommunalt 
avfall. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/322 

Taxan är uppdaterad utifrån förändringarna som följer av den nya avfallsföreskriften (del i nya 
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lS Vetlanda 

§ 187 

Taxejustering fjärrvärme 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige att fjärrvärmetaxans fasta avgift för effektkunder samt energi- 
och effektavgift för samtliga kunder höjs med 3% samt att den fasta avgiften för villakunder 
behålls oförändrad. 
Ändringen gäller från och med 2023-01-01 

Föreslå kommunfullmäktige att en återbäring med 15% av energiavgiften ges till 
fjärrvärmekunder för deras fjärrvärmeinköp under 12 månader. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Carina Bardh (-), 
Anders Bengtsson (M) och Mikael Loberg (SD). 

Ärendebeskrivning 
Höjda räntor, bränslepriser och priset på andra insatsvaror gör nu att en justering av 
fjärrvärmetaxan bedöms som nödvändig. En höjning av taxan med 3 % föreslås vilket innebär 
en ökad intäkt på totalt ca 2,4 mnkr/år. 3% höjning är den nivå som behövs för att 
fjärrverksamheten skall kunna bära sig själv. 

Fjärrvärmeverksamheten i Vetlanda producerar elenergi och detta bidrar till ovanligt högt 
resultat för 2022. Fjärrvärmekunderna bidrar genom att köpa värme till att det kan 
produceras el. Med detta som grund anses det rimligt att ge en återbäring till 
fjärrvärmekunderna. Hetvattenkunder och ångkunder bidrar inte i samma utsträckning till 
elproduktionen och ska därmed inte få del av återbäringen på samma grunder. En återbäring, 
för fjärrvärmekunder på 15% av energiavgiften för 12 månader föreslås. Återbäringen 
beräknas på förbrukning oktober 2021 till september 2022. Detta skulle medföra en 
återbäring på totalt cirka 7, 9 mnkr eller 1 350 kr för en villakund som förbrukar 15 000 kWh 
fjärrvärme/år 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Protokollsutdrag Njudung Energi Vetlanda AB 2022-10-20, § 74 
Tjänsteskrivelse Njudung Energi 2022-10-10 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/327 
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~ Vetlanda 

§ 187 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att fjärrvärmetaxans fasta avgift för effektkunder samt energi- 
och effektavgift för samtliga kunder höjs med 3% samt att den fasta avgiften för villakunder 
behålls oförändrad. 
Ändringen gäller från och med 2023-01-01 

Föreslå kommunfullmäktige att en återbäring med 15% av energiavgiften ges till 
fjärrvärmekunder för deras fjärrvärmeinköp under 12 månader. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker arbetsutskottets 
förslag. 

Jan Johansson (VF) yrkar på oförändrad fjärrvärmetaxa. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Johanssons förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07

        Ärendenr KLF 2022/327 
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lS Vetlanda 

§ 188 

Justering av VA-taxa 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att VA-taxans avgifter hålls oförändrade under 2023. 

Reservationer 
Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C), Andreas Elamsson (C) och Hans Svensson (KD). 

Ärendebeskrivning 
VA-verksamheten i Vetlanda har för sin abonnentmängd många verk och långa 
ledningssträckor med totalt ca 100 anläggningar och ca 76 mil ledningsnät att förvalta. Under 
de senaste åren har en ökad reinvesteringstakt i ledningsnäten utförts och den kommer att 
fortsätta framöver med både konventionell schakt och schaktfritt byggande. Detta i samband 
med att det finns ett underhållsbehov i våra anläggningar där både tekniska parametrar och 
högre reningskrav ställer verksamheten inför framtida utmaningar som gör att 
kostnadsmassan ökar. 

Inför 2023 ser vi en kraftigt ökad kostnadsutveckling för driften av våra anläggningar och då 
främst vad det gäller el, kemikalier och insatsvaror. Denna kostnadsökning tillsammans med 
en höjd ränta gör att den totala kostnadsmassan ökar med drygt sex miljoner kronor. Detta 
gör att VA-verksamheten som över tid ska vara kostnadsneutral även behöver öka på 
intäktssidan. VA-kollektivet i Vetlanda har i dagsläget en resultatutjämningsfond med ett 
underskott på drygt tre miljoner. Förslaget är en höjning med 14 % på brukningsavgiften, 
detta kommer göra att intäkterna ökar med drygt sju miljoner och genererar ett överskott 
som gör att underskottet i resultatutjämningsfonden minskar. Höjningen kommer för en 
enskild abonnent med normalförbrukning innebära en kostnadsökning med ca 70 kr per 
månad. 

Anläggningsavgift är den avgift som en blivande abonnent lägger i anslutningsavgift. Den ska 
täcka dels kostnad för att framdra nya servisledningar, dels vara en delbetalning till befintligt 
nät och befintliga verk. Anläggningsavgiften föreslås även den att justerats då vi ser 
kostnadsökningar på bränsle och material. Anläggningsavgiften föreslås höjas med 5 % från 
dagens 156 200kr till 164 010 kr för anslutning av en normal villa med samtliga nyttigheter. 

Marcus Tingvall och Carl-Johan Steifeldt från Njudung Energi AB redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Protokollsutdrag Njudung Energi Vetlanda AB 2022-10-20, § 76 
Tjänsteskrivelse Njudung Energi 2022-10-07 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/328 
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lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

§ 188        Ärendenr KLF 2022/328 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 14% och 
anslutningsavgiften höjs med 5% från och med 2023-01-01. 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) yrkar på oförändrad VA-taxa. 

Daniel Berner (C), Andreas Elamsson (C), Monica Samuelson (KD) och Hans Svensson (KD) 
tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anders Bengtssons förslag. 
Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 
Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Anders Bengtssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster, 6 nej-röster och 3 nedlagda röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka 
Anders Bengtssons förslag om oförändrad taxa. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

§ 188 Ärendenr KLF 2022/328 

Omröstningslista 
Ledamot Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X 

Nils-Erik Olofsson (S) X 

Lennart Lööw (S) X 

Daniel Berner (C) X 

Andreas Elamsson (C) X 

Monica Samuelsson (KD) X 

Hans Svensson (KD) X 

Jan Johansson (VF) X 

Lars Brihall (VF) X 

Lola Frödeberg (VF) X 

Carina Bardh (-) X 

Anders Bengtsson (M) X 

Mikael Loberg (SD) X 

Sammanträdet ajourneras kl. 17.44-17.52. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://17.44-17.52


 

  

    

  

 

 

 
   

 

 
 

 
  

 

 

 

~ Vetlanda 

§ 189 

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns 
budget 2023 och VP 2024-2025 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad rapport om 
Mediacenter Jönköpings läns budget 2023 och VP 2024-2025. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Mediacenter Jönköpings län har lämnat förslag till budget för 2023 och 
översänt detta till medlemskommunerna för samråd. Förbundet önskar få in kommunernas 
synpunkter senast 2022-10-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Budget 2023 och Verksamhetsplan 2024-2025 
Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2023 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad rapport om 
Mediacenter Jönköpings läns budget 2023 och VP 2024-2025. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Ärendenr KLF 2022/405 
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