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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.00 till 17.37 

Sammanträdet ajournerades kl. 14.18-16.48 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Lennart Lööw (S), Daniel Berner (C), 
Andreas Elamsson (C) § 129-132 kl. 13.00-16.48, Hans Svensson (KD), 
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (-), Anders Bengtsson (M) och 
Mikael Loberg (SD). 

Tjänstgörande ersättare Carina Strömbäck (S), Pia Lindell (C) § 133-141 kl. 16.48-17.37, 
Willis Josefsson (L), Claes Sjöberg (VF) och Tommy Glans (VF). 

Ersättare Nils-Erik Olofsson (S), Aneth Amundsson (S) § 129-132 kl. 13.00-16.48, 
Glenh Zachrisson (S), Pia Lindell (C) § 129-132 kl. 13.00-16.48 och 
Bruno Pilåsen (VF). 

Övriga deltagare Martin Karlsson § 129-130, Karolina Rellme § 129-130, Mohamad Al-Hindi 
§ 129-130, Johan Karlsson § 129-130, Andreas Eliasson § 129-132, 
Patrik Styrbjörn § 129-131, Marcus Tingvall § 129-131, Gunnar Elmeke § 133, 
Joakim Öhman § 133, Magnus Färjhage och Maria Isacsson. 

Utses att justera Lennart Lööw (S) och Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansli 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 129-141 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Lennart Lööw Jan Johansson 

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 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

Föredragningslista 
§ 129 Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för 

Sävsjö kommun 
2022/209 

§ 130 Lokaliseringsutredning Hi:tech 2022/271 

§ 131 Tertialrapporter från bolagen 2022/279 

§ 132 Prognos augusti 2022 2022/270 

§ 133 Simhallen i Myresjö 2021/177 

§ 134 Projekt Förbättrad kompetensförsörjning samt ökad 
inkludering på arbetsmarknaden 

2022/193 

§ 135 Redovisning av delegationsbeslut 2022/242 

§ 136 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§ 137 Meddelanden 

§ 138 Revidering samverkansavtal och reglemente för 
Överförmyndarverksamheten 

2022/261 

§ 139 Revidering av Höglandsförbundets förbundsordning 2022/264 

§ 140 Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 
2024-2025 

2022/262 

§ 141 Höglandets samordningsförbund Verksamhetsplan 2023  
Budget 2023 – 2025 

2022/265 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 129 

Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för Sävsjö 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun vill som synpunkter på framtaget förslag till ny översiktsplan för Sävsjö 
kommun framföra följande: 

Att planförslaget revideras inför granskningsskedet med ett förtydligande kring när och hur 
Sävsjö kommun har för avsikt att samråda med grannkommuner vid eventuell 
vindkraftsetablering nära kommungräns. 

Att planförslaget inför granskningsskedet revideras så att det tydligt framgår att i stora 
opåverkade områden gäller föreslagen riktlinje endast för de delar som ligger inom Sävsjö 
kommun. 

Vetlanda kommun ställer sig positiv till de förslag om förbättrade kommunikationer mellan 
Sävsjö kommun och viktiga målpunkter inom Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Sävsjö kommun har tagit fram förslag till ny kommunomfattande översiktsplan. Planförslaget 

som grannkommun beretts tillfälle att lämna synpunkter på upprättat förslag. 

Den nya översiktsplanen omfattar hela Sävsjö kommun och redovisar en utvecklingsinriktning 
genom en strukturbild, områden för ändrad eller utvecklad markanvändning samt anger 
riktlinjer för kommunens framtida utveckling. Planförslaget tar avstamp i kommunvisionen 
och utvecklingsstrategin med tillhörande utvecklingsområden. Strategin anger att Sävsjö 
kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun. Identifierade 
utvecklingsområden med särskild relevans för den fysiska planeringen innefattar bland annat 
klimatsmarta livs- och boendemiljöer, säkra och snabba kommunikationer och kreativa och 
offentliga miljöer i hela kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-05 
Förslag till ny översiktsplan för Sävsjö kommun 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

Ärendenr KLF 2022/209 

är utsänt på samråd under perioden 20 juni till den 20 september 2022. Vetlanda kommun har 
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~ Vetlanda 

§ 129 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun vill som synpunkter på framtaget förslag till ny översiktsplan för Sävsjö 
kommun framföra följande: 

Att planförslaget revideras inför granskningsskedet med ett förtydligande kring när och hur 
Sävsjö kommun har för avsikt att samråda med grannkommuner vid eventuell 
vindkraftsetablering nära kommungräns. 

Att planförslaget inför granskningsskedet revideras så att det tydligt framgår att i stora 
opåverkade områden gäller föreslagen riktlinje endast för de delar som ligger inom Sävsjö 
kommun. 

Vetlanda kommun ställer sig positiv till de förslag om förbättrade kommunikationer mellan 
Sävsjö kommun och viktiga målpunkter inom Vetlanda kommun. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
Sävsjö kommun 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 130 

Lokaliseringsutredning Hi:tech 

Kommunstyrelsens beslut 
Att genomföra lokaliseringsutredning för Hi:tech med utgångspunkt i Hi:techs behov 
presenterade i det beställningsunderlag Nju:tek presenterat. 

Ärendebeskrivning 
I det uppdrag som plankontoret nu arbetat med har man beskrivit förutsättningarna för att 
placera Hi:tech på fastigheterna banken/boken respektive kyrkogatan 54. Denna 
lokaliseringsutredning syftar till att med utgångspunkt i Hi:techs behov se om det finns 
ytterligare lämplig plats/platser för placering av hi:tech verksamheten. I utredningen skall 
föreslagna platsers påverkan på andra värden beskrivas såsom närhet till handel, närhet till 
kommunikationer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2022-09-26 och beslutade att lämna 
det utan yttrande till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-15 
Beställningsunderlag 

Förslag till beslut 
Att genomföra lokaliseringsutredning för Hi:tech med utgångspunkt i Hi:techs behov 
presenterade i det beställningsunderlag Nju:tek presenterat. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (-), Jan Johansson (VF), Daniel Berner (C), Willis Josefsson (L), 
Anders Bengtsson (M), Hans Svensson (KD), Claes Sjöberg (VF), Tommy Glans (VF), 
Lennart Lööw (S), Carina Strömbäck (S) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker upprättat förslag till 
beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Planavdelning 
Nju:tek 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 131 

Tertialrapporter från bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Presentation av tertialrapporter för Njudung Energi AB, Witalabostäder AB och 
AB Vetlanda Industrilokaler godkänns och informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Marcus Tingvall VD för Njudung Energi AB inleder presentationen med att berätta att 
bevattningsförbudet i kommunen nu är hävt. Härefter följer en redovisning av 
resultatutvecklingen i bolaget m.m. Resultatprognosen för helåret för de två bolagen i 
Vetlanda uppgår till 61,4 mnkr att jämföra med en resultatbudget på 35,8 mnkr. Den största 
förklaringen till uppräkning av prognoserna är att elpriserna varit höga. Volymerna inom 
fjärrvärme är hittills i år på en normal nivå jämfört med de föregående åren. 
Verksamhetsavfallet följer budget och bredbandsverksamheten går något bättre än 

prognosen pekar på ett negativt resultat på drygt 600 tkr. Njudung Energi Sävsjö AB bedöms 
uppnå ett rörelseresultat på 11,9 mnkr vilket är något bättre än budget på 10,5 mnkr. Hittills 
har investeringar genomförts för 47,7 mnkr i Vetlanda och 11,3 mnkr i Sävsjö. Största 
investeringarna har utförts inom VA och Bredband. 

Patrik Styrbjörn VD för Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler börjar med att 
redovisa AB Vetlanda Industrilokalers tertialrapport och nämner bland annat att det är 
oförändrat läge gällande uthyrning. Omförhandling av avtal har skett vilket lett till högre 
intäkter än budgeterat. Härefter följer en presentation av pågående/avslutade projekt. 
Bolaget ser fortfarande följdverkan av pandemin genom förseningar i leveranskedjan. Även 
kriget i Ukraina påverkar leveranser. Inflationen och höga energipriser påverkar bolaget. Det 
jobbas aktivt med att minska elförbrukningen. Resultatet för perioden är 2 510 tkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1 515 tkr. Prognosen 2022 ger ett resultat på 
2 722 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1 229 tkr. Witalabostäder AB har 

på Kettilsgatan snart är klara och alla sju är uthyrda. Även Witalabostäder påverkas av ökade 

220 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 819 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tertialrapporter januari-augusti 2022 för Vetlanda Industrilokaler, Witalabostäder AB och 
Njudung Energi AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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budgeterat. VA-verksamheten är inget som påverkar resultatet då det är ett taxekollektiv men 

fortfarande hög uthyrningsgrad. Av pågående projekt nämns bland annat att 7 nya lägenheter 

energikostnader och arbetar aktivt med att minska elförbrukningen. Resultatet för perioden är 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

§ 132 Ärendenr KLF 2022/270 

Prognos augusti 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättad prognos per augusti 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen visar på en positiv budgetavvikelse med 16 856 tkr. Det är främst 
kommunstyrelsens utvecklingsreserv som skapar överskottet. Vård- och omsorgsnämnden 
prognostiserar för år 2022 ett överskott motsvarande ca 8 000 tkr. Överskottet beror till stor 
del på riktade statsbidrag inom äldreomsorgen. Socialnämnden har tidigare aviserat om ett 
stort underskott jämfört med budget för helåret 2022. Nämnden har därefter äskat om och 
beviljats tilläggsbudget för innevarande år 2022. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 
nämnden en utökad budget beräknat på nämndens bedömning av utfallet 2022, en summa 
som skulle kunna justeras nedåt om nämnden uppvisar ett bättre resultat än beräknat vid 
ansökningstillfället. Utan hänsyn till beslutet om tilläggsbudget uppvisar nämnden ett 
prognosticerat resultat 2022 som ser ljusare ut än tidigare prognoser under året. 
Sammantaget förväntas nettokostnaden bli 129,5 mnkr. Det är ett underskott jämfört med 
budget på 13,7 mnkr, 3,3 mkr bättre än föregående prognos, en indikation om att nämndens 
arbete med att minska sitt underskott går åt rätt håll. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos per augusti visar en avvikelse mot budget på 
-3 000 tkr. Det är 1 700 tkr sämre jämfört med föregående prognos. Det prognostiserade 
underskottet förklaras främst av att lönekostnaderna inom verksamheterna är större än 
budgeterat. Tekniska kontoret lämnar en sammanlagd prognos för driften på 2 160 tkr i 
överskott mot budget. Resultatet för kultur- och fritidsnämnden 2022 förväntas bli ungefär i 
nivå med budgeterat resultat. Miljö- och byggnämnden prognosticerar -680 tkr mot budget. 
Nämnden befarar en nedgång när det gäller byggnation framöver. Råvarupriserna har stigit 
och inflationen stiger. Största underskottet är på byggsidan. 

Det sammanlagda resultatet för nämnderna visar på 9,9 mnkr. Finansförvaltningen 
prognostiserar ett överskott på 78 mnkr, framförallt beroende på ökade skatteintäkter. Det 
beräknade årsresultatet uppgår till 128 mnkr. 

Den totala beräknade investeringsvolymen uppgår till 171 mnkr. 

Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Prognos per augusti 2022 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 132 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad prognos per augusti 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Förvaltningschefer 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.18-16.48. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 133 

Simhallen i Myresjö 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Joakim Öhman informerar kommunstyrelsen om skälen till att Bad & Gym har 
stängt simhallen i Myresjö med omedelbar verkan. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

§ 134 Ärendenr KLF 2022/193 

Projekt Förbättrad kompetensförsörjning samt ökad 
inkludering på arbetsmarknaden 

Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja 2,5 miljoner kronor till arbetsmarknadsprojekt Förbättrad kompetensförsörjning samt 
ökad inkludering på arbetsmarknaden. Projektet finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 

April 2023 görs delredovisning och i oktober 2023 görs redovisning. Redovisningarna skall visa 
antal individer, insats från kommunen, insats från arbetsförmedlingen och effekten på 
försörjningsstödet. Efter redovisning tas beslut om eventuell fortsättning av projektet. 

Operativa gruppen enligt den lokala överenskommelsen med arbetsförmedlingen är 
projektägare. Budgetmedel tilldelas kommunledningsförvaltningen, kompetensenheten. 

Ärendebeskrivning 
Projektet ”Förbättrad kompetensförsörjning samt ökad inkludering på arbetsmarknaden” 
syfte är att i samverkan mellan socialförvaltningen, Vetlanda Lärcentrum samt HR-kontoret 
finna nya vägar för att förse kommunen med arbetskraft och samtidigt öppna upp våra 
kommunala verksamheter och möjliggöra för medborgare som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och därmed egen försörjning. 

Den operativa gruppen, som inom ramen för den lokala överenskommelsen mellan 
Arbetsförmedlingen och kommunen bland annat har uppdraget att identifiera målgrupper där 
Arbetsförmedlingens befintliga insatser inte räcker till, fick uppdraget att presentera ett 
konkret förslag. 

Projektets besparingseffekter uppnås huvudsakligen genom minskat försörjningsstöd, enligt 
analys i projektets beslutsunderlag. 

13 juni 2022 remitterade arbetsutskottet ärendet till socialnämnden för komplettering utav 
ekonomiska effekter. Svar från socialnämnden har kommit in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-07 
Tjänsteskrivelse från operativa gruppen enligt den lokala överenskommelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125/22 
Socialnämnden 226/22 
Svar på remiss 2022-08-17 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 134 

Arbetsutskottets förslag 
Bevilja 2,5 miljoner kronor till arbetsmarknadsprojekt Förbättrad kompetensförsörjning samt 
ökad inkludering på arbetsmarknaden. Projektet finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 

antal individer, insats från kommunen, insats från arbetsförmedlingen och effekten på 
försörjningsstödet. Efter redovisning tas beslut om eventuell fortsättning av projektet. 

Operativa gruppen enligt den lokala överenskommelsen med arbetsförmedlingen är 
projektägare. Budgetmedel tilldelas kommunledningsförvaltningen, kompetensenheten. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) och Daniel Berner (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

Ärendenr KLF 2022/193 

April 2023 görs delredovisning och i oktober 2023 görs redovisning. Redovisningarna skall visa 

11



~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

§ 135 Ärendenr KLF 2022/242 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut föreligger i bilaga. 

Vetlanda kommuns svar till Vattenmyndigheten gällande vägledning om förlängd tidsfrist och 
mindre stränga kvalitetskrav (dnr 02248-2022). 
KLF 2022/242 

Beslutet skickas till 
Hållbarhetsstrateg 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 136 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-29 och 2022-09-12. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 
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~ Vetlanda 

§ 137 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Protokoll från Primärkommunal samverkan, Region Jönköpings län 2022-06-02 
KLF 2022/253 

Protokoll från Höglandets samordningsförbund 2022-09-01 
KLF 2022/268 

Protokoll från Höglandets samordningsförbund 2022-09-08 
KLF 2022/269 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län gällande skapande av högstubbe av särskilt 
skyddsvärd lönn på fastigheten Broby  i Vetlanda kommun 
KLF 2022/276 

Revisionsrapport Granskning av långsiktig ekonomisk och finansiell planering 
Kommunrevisionen 
KLF 2022/281 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

14



~ Vetlanda 

--------------------------------------------

§ 138 

Revidering samverkansavtal och reglemente för 
Överförmyndarverksamheten 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna det reviderade samverkansavtalet och 
reglementet för Höglandets överförmyndarverksamhet. 

Ärendebeskrivning 
I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som 
utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Kommunfullmäktige i 
de samverkande kommunerna beslutade 2018 att från och med den 1 januari 2019 inrätta en 

effektiv överförmyndarverksamhet för alla de samverkande kommunerna. Det 
samverkansavtal reglerar samverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda 
kommuner avseende gemensam nämnd och kansli för kommunernas 
överförmyndarverksamhet. 

Den Höglandsgemensamma överförmyndarverksamhet har varit i drift sedan 1 januari 2019 

det delar i nuvarande samverkansavtal och reglementet som har behov av revidering. 

Tillägg och förtydligande har gjorts gällande bland annat: 

1. Turordning för ansvaret för ordförande och vice ordförande 
2. Turordning för ansvaret för revision av verksamheten 
3. Turordning för ersättare vid möte med nämnden 
4. Kostnadstäckning för värdkommunens omkostnader 
5. Regleringar som styr daglig arbetsledning i verksamheten har tagits bort 

Det nya samverkansavtalet har lyfts och godkänts av kommundirektörerna 2022-02-25. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-20 
Direktionen för Höglandsförbundet 2022-09-02 § 47 
Samverkansavtal Höglandets överförmyndarverksamhet, med start 2022-11-01 
Reglemente Höglandets överförmyndarverksamhet 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna det reviderade samverkansavtalet och 
reglementet för Höglandets överförmyndarverksamhet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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gemensam överförmyndarnämnd och kansli. Syftet den gemensamma nämnden är att bedriva 

med Vetlanda kommun som värdkommun. Efter att verksamheten har varit i drift i tre år finns 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

§ 139 Ärendenr KLF 2022/264 

Revidering av Höglandsförbundets förbundsordning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till reviderad förbundsordning för 
Höglandets kommunalförbund enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Medlemskommunerna i Höglandets kommunalförbund har fattat beslut om att i förbundet 
organisera gemensam systemförvaltning för verksamhetssystemet Combine. Beslut har också 
fattats om att i förbundets regi svara för visselblåsarfunktion som är lagkrav from 2022-07-01. 
Verksamheterna behöver införlivas i förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-14 
Direktionen Höglandsförbundet 2022-09-02 § 46 
Förslag till förbundsordning i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till reviderad förbundsordning för 
Höglandets kommunalförbund enligt bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

§ 140 Ärendenr KLF 2022/262 

Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 
2024-2025 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna budget och 
verksamhetsplan för Höglandsförbundet för perioden 2023-2025 men hade 
välkomnat högre ambition gällande IT-säkerhet och informationssäkerhet. 

Ärendebeskrivning 
Höglandsförbundets direktion har fattat beslut om att anta budget och 
verksamhetsplan för 2023-2025 och överlämnar förslaget för godkännande hos 
medlemskommunerna. 

Enligt budgetdirektiv har Höglandsförbundet budgeterat med ett resultat om 
1 235 tkr för år 2023 vilket i princip motsvarar 1% av förbundets omsättning. 
Investeringsvolymen har budgeterats till 15 283 tkr för år 2023. Målet om 
självfinansiering sett över tre år uppnås därmed. 

Förslaget till budget har varit på samråd i medlemskommunerna. Därvid har 
synpunkter framförts på de äskanden som fanns i förslaget utöver idag befintlig 
budget varefter budgetförslaget justerats något.  

Beslutsunderlag 
Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 2024–2025 
Direktionen för Höglandsförbundet 2022-09-02 § 44 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna budget och 
verksamhetsplan för Höglandsförbundet för perioden 2023-2025.   

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun ställer sig bakom budgeten men hade 
välkomnat högre ambition gällande IT-säkerhet och informationssäkerhet. 

Jan Johansson (VF), Carina Bardh (-), Daniel Berner (C), Willis Josefsson (L), 
Hans Svensson (KD), Tommy Glans (VF), Carina Strömbäck (S), Lennart Lööw (S), 
Mikael Loberg (SD), Claes Sjöberg (VF), Anders Bengtsson (M) och Pia Lindell (C) tillstyrker 
Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

§ 141 Ärendenr KLF 2022/265 

Höglandets samordningsförbund - Verksamhetsplan 2023  
Budget 2023 – 2025 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vetlanda kommun godkänner upprättat förslag till Verksamhetsplan 2023 och budget för 
2023-2025 för Höglandets samordningsförbund. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund har beslutat om Verksamhetsplan 2023 och 
budget för 2023-2025 och översänt den till medlemskommunerna för samråd. Förbundet 
önskar få in kommunernas ställningstagande senast 2022-11-10. 

Beslutsunderlag 
Följebrev till utkast för verksamhetsplan 2023, budget 2023-2025 
Höglandets samordningsförbunds verksamhetsplan 2023, budget 2023-2025 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun godkänner upprättat förslag till Verksamhetsplan 2023 och budget för 
2023-2025 för Höglandets samordningsförbund. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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