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§ 26 Ärendenr KLF 2022/299 

Provtagning av narkotikaspår i avloppsvattnet 

Arbetsutskottets beslut 
Provtagning av narkotikaspår i avloppsvattnet utökas med ytterligare två tillfällen 2023, 
utöver de två som är planerade. 

Provtagningen ska fortsätta i samma omfattning (4 prov/år) även efter att länsstyrelsens 
finansiering upphör. 

Finansieringen sker genom kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetpost för oförutsedda 
utgifter. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har erbjudit samtliga kommuner i länet att delta i provtagning av narkotikaspår i 
avloppsvattnet, där de står för hela finansieringen av två prover årligen under 2022 och 2023.  

En aktör för genomförande av analys av proverna har upphandlats av länsstyrelsen för detta 
ändamål. Folkhälsosamordnaren har tillsammans med Njudungs Energi fått i uppdrag att 
genomföra provtagningen i Vetlanda. Två provtagningar har genomförts under hösten 2022. 

Den av länsstyrelsen upphandlade aktören kommer att kunna användas även för fortsatt 
provtagning/analys i kommunal regi. 

Mätningarna är en viktig del i att kartlägga narkotikasituationen i kommunen. För att kunna 
följa trender och utveckling är det viktigt att provtagningen får fortsätta långsiktigt och med 
kontinuitet. Att dessutom lägga till två ytterligare provtillfällen till totalt fyra/år ger en bättre 
och mer nyanserad bild av narkotikasituationen. 

Under 2022 var priset per prov 3 450 kronor (finansierades av länsstyrelsen) 

Prissättningen för 2023 är inte fastställd i dagsläget men analysföretaget anger en estimerad 
ökning med mellan 5 och 10 procent jämfört med 2022.  

Kostnaden för 2023 skulle alltså bli knappt 8 000 kronor och från 2024 och framåt cirka 16 000 
kronor/år med 2023 års prissättning och bibehållet provtagningsintervall. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04 

Förslag till beslut 
Att utöka provtagning av narkotikaspår i avloppsvattnet med ytterligare två tillfällen 2023, 
utöver de två som är planerade. 
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Att provtagningen ska fortsätta i samma omfattning (4 prov/år) även efter att länsstyrelsens 
finansiering upphör. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) 
tillstyrker förslag till beslut. 

Jan Johansson (VF) föreslår att finansieringen sker genom kommunstyrelsens arbetsutskotts 
budgetpost för oförutsedda utgifter. 

Beslutet skickas till 
Folkhälsosamordnare Höglandets räddningstjänstförbund 
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§ 27 Ärendenr KLF 2022/350 

Information om landsbygdsinvesteringar 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Elin Bexell, landsbygdsutvecklare, informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om planerade 
landsbygdsinvesteringar. 
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§ 28 Ärendenr KLF 2022/177 

Personalstatistik 2022 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har i tidigare beslut beställt diverse personalstatistik från HR-kontoret att 
redovisas regelbundet till arbetsutskottet.  

Följande statistik föreligger i bilaga: 

- Sjukfrånvaro  
- Sjuklönekostnader 
- Korttidssjukfrånvaro 
- Tillbud och arbetsskador 

HR-konsult Elinborg Kristinsdóttir Karlsson presenterar personalstatistiken. 
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§ 29 Ärendenr KLF 2023/48 

Ombudget inom drift från 2022 till 2023 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 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. 

Ekonomichefens information noteras till protokollet. 

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. 

Andreas Eliasson informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om beviljade medel från KS 
utvecklingsreserv 2022 och 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-14 
Sammanställning ombudget drift 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
ombudget vad gäller drift om totalt 150 000 kr. Beloppet i sin helhet gäller för daglig 
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verksamhet och sysselsättning inom vård- och omsorgsförvaltningen som bedrivs i 
resultatenhetsform. Beloppet har fastställts enligt gällande riktlinjer 
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§ 30 Ärendenr KLF 2022/281 

Komplettering till yttrande över revisionsrapport Långsiktig och 
ekonomisk planering 

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

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. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner komplettering till yttrande över revisionsrapporten "Långsiktig 
och ekonomisk planering"  
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§ 31 Ärendenr KLF 2023/14 

Motion om att inrätta en ny förvaltning, ett 
samhällsbyggnadskontor. Gör de båda nämnderna miljö- och 
bygg och tekniska till en 

Arbetsutskottets beslut 
Motionen remitteras till tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt parlamentariska 
kommittén. 

Ärendebeskrivning 
Daniel Berner (C), Andreas Elamsson (C), Christina Moths (C) och Erik Hjärtfors (C) har lämnat 
in en motion daterad 9 januari 2023 om att inrätta en ny förvaltning, ett 
samhällsbyggnadskontor. Göra de båda nämnderna miljö- och byggnämnden och tekniska 
nämnden till en. Motionen har följande lydelse: 

Samhällsutveckling är ett samspel mellan offentliga och privata aktörer, där kommunen spelar 
en mycket viktig roll med sin kompetens. Vi vill se att Vetlanda kommun samlar all 
kommunens kompetens för samhällsplanering, byggande och förvaltning i ett, ett 
samhällsbyggnadskontor. På detta sätt tror vi att ett samhällsbyggnadskontor kan svara för 
hela processer. Såväl strategisk, långsiktig planering och utveckling, som drift och förvaltning 
av det offentliga rummet, och kommunens fastigheter och mark. 

Centerpartiets fullmäktigegrupp föreslår: 

 Att nämnderna miljö och bygg och tekniska slås samman till en och att detsamma görs 
med förvaltningarna. 

 Att detta är klart inför en ny mandatperiod 2026. 

Beslutsunderlag 
Motion 2023-01-09 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) yrkar att motionen remitteras till tekniska nämnden, bygg- o 
miljönämnden samt parlamentariska kommittén. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Parlamentariska kommittén 
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§ 32 Ärendenr KLF 2023/39 

Avveckling av Sävsjö Vetlanda Fiber AB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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 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.   

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

Förslag till beslut  
Att som delägare av Sävsjö Vetlanda Fiber AB föreslå Vetlanda kommunfullmäktige att 
avveckla Sävsjö Vetlanda Fiber AB enligt förslaget ovan under förutsättning av att samma 
beslut fattas i Sävsjö kommunfullmäktige.   
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§ 33 Ärendenr KLF 2023/47 

Intern kontroll 2022 - miljö- och byggnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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 
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§ 34 Ärendenr KLF 2023/44 

Kommunarkivets årsrapport för 2022 

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

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 

Förslag till beslut 
Godkänna årsrapporten för 2022 samt de prioriteringar och aktiviteter som planeras för 2023. 
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§ 35 Ärendenr KLF 2023/40 

Korsberga kommundelsråd 2022-09-14 och 2022-10-24 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Protokollen delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Korsberga kommundelsråd 202-09-14 och 2022-10-24 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

~ Vetlanda 
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§ 36 Ärendenr KLF 2021/274 

Återtagande av markanvisning del av Norrby 3:1 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vetlanda kommun återtar markanvisning 
gällande del av fastigheten Vetlanda Norrby 3:1 som anvisades till EH Mark 5 AB för 
möjligheten att bygga bostäder på Himlabackarna 3.   

Ärendebeskrivning 
Inom detaljplanen för Himlabackarna 3 finns två områden avsatta för flerbostadshus i radhus- 
eller kedjehusform. 

Eksjöhus Bostad AB visade intresse för det ena området som ligger söder om Värnevägen och 
erhöll, efter beslut i kommunstyrelsen, ett markanvisningsavtal på en tid av ett år. Bolaget 
arbetade fram prospekt och skisser på hur området skulle kunna bebyggas och har i två 
omgångar haft ute projektet för intresseanmälan och försäljning via mäklare. På grund av 
rådande konjunktur och världsläge så har försäljningen inte gått som tänkt. Bolaget har 
därefter för kommunen presenterat möjligheten att ändå förvärva området och i delprojekt 
uppföra bostäder i hyresrättsform, med tolv bostäder i första fasen och sedan fortsätta 
successiv exploatering. Bolaget erbjöds då av kommunen att köpa den del som de ville 
bebygga, och erbjöds en möjlighet om att få en option på resterande del, alltså att inte få 
förvärva hela området i detta läge. Detta tackade bolaget nej till. Kommunen återtar därför 
markanvisningen och erbjuder annan intressent detta område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vetlanda kommun återtar markanvisning 
gällande del av fastigheten Vetlanda Norrby 3:1 som anvisades till EH Mark 5 AB för 
möjligheten att bygga bostäder på Himlabackarna 3.   

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

~ Vetlanda 
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