
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-03-01

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 14.34 

Beslutande Robin Wallén Nilsson (M) ordf. Lars Brihall (VF), Carina Bardh (VF),  
Mikael Loberg (SD), Emelie Kastrati (SD), Carina Wall (M), Henrik Tvarnö (S), 
Lennart Lööw (S), Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD) och  
Daniel Berner (C). 

Tjänstgörande ersättare Cecilia Rylander (VF) och Carina Strömbäck (S) 

Ersättare Tommy Glans (VF), Bruno Pilåsen (VF), Arne Zetterberg (SD),  
Anders Bengtsson (M), Anton Sigfridsson (M), Glenh Zachrisson (S),  
Christina Moths (C), Lena Lindholm (C) och Willis Josefsson (L). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Rebecca Ewens § 40, Marcus Tingvall och Andreas Eliasson. 

Utses att justera Lars Brihall (VF) och Monica Samuelsson (KD) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansli 

Sekreterare 

 

Paragrafer 40-47 

Ordförande 

Maria Isacsson 

 

Justeringsperson 

Robin Wallén Nilsson 

 

Underskrifter 

 Lars Brihall Monica Samuelsson 

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 

 

 

 

 

1

~ Vetlanda 



 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-03-01

Föredragningslista 
§ 40 Information om projektet Unga Akademiker 2023/72  

§ 41 Komplettering till yttrande över revisionsrapport 
Långsiktig och ekonomisk planering 

2022/281  

§ 42 Intern kontroll 2022 - miljö- och byggnämnden 2023/47  

§ 43 Kommunarkivets årsrapport för 2022 2023/44  

§ 44 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)   

§ 45 Meddelanden   

§ 46 Ombudget inom drift från 2022 till 2023 2023/48  

§ 47 Avveckling av Sävsjö Vetlanda Fiber AB 2023/39  

 
 

2

~ Vetlanda 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-03-01

§ 40 Ärendenr KLF 2023/72 

Information om projektet Unga Akademiker 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Näringslivskoordinator Rebecca Ewens från Nuvab är projektledare för Unga Akademiker och 
informerar kommunstyrelsen om projektet. 

Projektet Unga Akademiker handlar om att kunna bygga broar mellan lokala företag och 
ungdomar från kommunen som studerar vid högskolor och universitet. Projektet är 3-årigt och 
drivs av näringslivsbolagen i Tranås, Vetlanda och Värnamo kommun. Målet är att få 
ungdomar att flytta hem efter studier samt få kompetens till företagen i kommunerna. 

För att kunna matcha unga akademiker med företag på hemorten har en portal skapats, 
ungaakademiker.se. Portalen lanserades i oktober 2022 och hittills är det 53 företag som har 
anslutit och 101 akademiker. I Vetlanda finns det 13 företag och 23 akademiker anslutna. 

Projektet arbetar proaktivt mot gymnasieelever, är med på karriärsmässor samt genomför 
workshops, inspirationsföreläsningar m.m. 
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§ 41 Ärendenr KLF 2022/281 

Komplettering till yttrande över revisionsrapport Långsiktig och 
ekonomisk planering 

Kommunstyrelsens beslut 
Komplettering till yttrande över revisionsrapporten "Långsiktig och ekonomisk planering" 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har granskat kommunens långsiktiga ekonomiska och finansiella 
planering. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har 
förutsättning att upprätthålla god ekonomisk hushållning på lång sikt. Kommunstyrelsen 
lämnade yttrande över rapporten daterat 2022-10-04. 

Revisionen har sedan återkommit med framställan om komplettering till det tidigare 
yttrandet. 

Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-14 
Revisionsrapport ”Långsiktig ekonomisk och finansiell planering” 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner komplettering till yttrande över revisionsrapporten "Långsiktig 
och ekonomisk planering". 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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§ 42 Ärendenr KLF 2023/47 

Intern kontroll 2022 - miljö- och byggnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisning av intern kontroll 2022 för miljö- och byggnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2022 för miljö- och byggnämnden föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden § 7 2023-01-31 
Redovisning intern kontroll 2022 

Arbetsutskottets förslag 
Redovisning av intern kontroll 2022 för miljö- och byggnämnden godkänns. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 43 Ärendenr KLF 2023/44 

Kommunarkivets årsrapport för 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunarkivets årsrapport för 2022 samt de prioriteringar och aktiviteter som planeras för 
2023 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Vetlanda kommun.  Årsrapporten är en 
sammanfattande beskrivning över det arbetet och aktiviteter som gjorts när det gäller de 
åtaganden kommunstyrelsen har enligt arkivlagen och kommunens arkivpolicy. 

Årsrapportens syfte är att ge en inblick i kommunarkivets arbete 2022. Rapporten tar i stora 
drag upp de arbetsuppgifter, projekt och förändringar som skett under året, samt vilka 
aktiviteter som planeras för år 2023. Rapporten informerar också om rådande klimat i 
kommunarkivets arkivlokaler. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-03 
Årsrapport 2022 - Kommunarkivet 

Arbetsutskottets förslag 
Godkänna årsrapporten för 2022 samt de prioriteringar och aktiviteter som planeras för 2023. 

Beslutet skickas till 
Kommunarkivet 
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§ 44  

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-23. 

 

7

~ Vetlanda 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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§ 45 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Beslut om förordnande som vigselförrättare i Vetlanda 
samt bilaga med information till förordnade vigselförrättare 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2023/50 

Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om solcellsanläggning Arvaker projekt 3 på 
Nömme  i Vetlanda kommun 
samt två kartbilagor 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2023/35 

Protokoll från styrelsen för Höglandets samordningsförbund 
KLF 2023/43 

Revisionsrapport - Granskning av Kontaktcenter i Vetlanda kommun 
KLF 2023/52 

Protokoll från Kommunalt forum 2023-02-03  
KLF 2023/37 

Rättelsebeslut - Ändring av nätkoncession för linje enligt 2 kap 28 § ellagen  
med tre bilagor 
Energimarknadsinspektionen 
KLF 2023/55 

Rättelse av Länsstyrelsens beslut 23542725 - Bildande av naturreservatet Djupaskuran-Lillån i 
Vetlanda kommun med tre bilagor 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2020/4 

Avslag samt dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) för att bygga 
solpanelrader över stenmur och dike på fastigheten Mossbråsa , Vetlanda kommun med 
två bilagor 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2023/62 
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§ 46 Ärendenr KLF 2023/48 

Ombudget inom drift från 2022 till 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ombudget vad gäller 
drift om totalt 150 000 kr. Beloppet i sin helhet gäller för daglig verksamhet och sysselsättning 
inom vård- och omsorgsförvaltningen som bedrivs i resultatenhetsform. Beloppet har 
fastställts enligt gällande riktlinjer. 

Ärendebeskrivning 
I anslutning till bokslut 2022 och start av nytt räkenskapsår 2023 ska frågan om ombudget 
eller ianspråktagande av förskott behandlas. 

Med ombudget menas i detta sammanhang att budget som erhållits men ej förbrukats under 
ett räkenskapsår under vissa förutsättningar kan överföras till nästkommande år utöver redan 
beslutad budget. Med förskott menas att man under ett räkenskapsår ianspråktar beslutad 
budget för ett kommande år. 

I Vetlanda kommun beslutas ombudget/förskott när det gäller investeringar av 
kommunstyrelsens arbetsutskott medan ombudget/förskott inom driftbudget ska beslutas av 
kommunfullmäktige. Ombudget/förskott inom driftbudget sker enbart undantagsvis och är i 
princip förbehållet en resultatenhet verksam inom vård- och omsorgsnämnden. Beslut som 
berör driftbudgeten kommer att påverka 2023 års budgeterade resultat medan beslut som 
berör investeringsbudgeten i högre grad får likviditetspåverkan 2023 och resultatpåverkan 
genom kapitalkostnader under kommande år. 

Beslut tas om det totala nettobeloppet som ska påverka 2023 års budgetsiffror. Detta innebär 
att ett ombudgeterat belopp får budgeten för 2023 att utökas medan ett ianspråktagande av 
förskott under 2022 innebär att budgeten minskas i motsvarande grad. 

Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-14 
Sammanställning ombudget drift 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ombudget vad gäller 
drift om totalt 150 000 kr. Beloppet i sin helhet gäller för daglig verksamhet och sysselsättning 
inom vård- och omsorgsförvaltningen som bedrivs i resultatenhetsform. Beloppet har 
fastställts enligt gällande riktlinjer. 
------------------------------------ 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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§ 47 Ärendenr KLF 2023/39 

Avveckling av Sävsjö Vetlanda Fiber AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Som delägare av Sävsjö Vetlanda Fiber AB föreslås kommunfullmäktige att avveckla Sävsjö 
Vetlanda Fiber AB enligt förslag under förutsättning av att samma beslut fattas i Sävsjö 
kommunfullmäktige.   

Ärendebeskrivning 
Sävsjö Vetlanda Fibers uppdrag var att förse Vetlanda och Sävsjö med en anslutningspunkt för 
det nationella nät som regeringen beslutat om till respektive kommunhuvudort i början av 
2000-talet. Svenska Kraftnät fick uppdraget av staten att utföra detta. Kostnaden skulle staten 
stå. Varken stadsnäten i Vetlanda kommun eller Sävsjö kommun mäktade med att göra detta 
inom sina bolag, man valde att bilda ett nytt bolag som fick uppdraget, nuvarande Sävsjö 
Vetlanda Fiber AB. Eftersom staten stått för kostnaden så uppgår det bokförda värdet till noll 
kronor. 

Sävsjö Vetlanda Fiber AB har i sin styrelse föreslagit att bolaget delas upp lika mellan parterna 
SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB. På detta vis får man en hantering av 
fiberinfrastrukturen inom ägarbolagen, SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB på ett 
mer kostnadseffektivt sätt i samverkan.   

Marcus Tingvall, VD för Njudung Energi AB, redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-05 
Samverkansavtal mellan SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB 

Arbetsutskottets förslag 
Som delägare av Sävsjö Vetlanda Fiber AB föreslås kommunfullmäktige att avveckla Sävsjö 
Vetlanda Fiber AB enligt förslag under förutsättning av att samma beslut fattas i Sävsjö 
kommunfullmäktige.   
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