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§ 15 Ärendenr KLF 2023/6 

Utvärdering av trygghetsvandring 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Verksamheten med trygghetsvandringar förlängs inte i sin nuvarande form. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2022 om medel ur utvecklingsreserven till 
trygghetsskapande åtgärder, bland annat 300 tkr till kultur- och fritidsnämnden för att ordna 
trygghetsvandringar. Insatsen har utvärderats och de föreningar som deltagit har fått lämna 
synpunkter. Utvärderingen visar att få föreningar kan tänka sig at fortsätta i större skala vid en 
eventuell förlängning av insatsen. Flera föreningar uttrycker också att behovet inte tycks vars 
så stort, eftersom de mötte förhållandevis få människor under sina vandringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-13, § 107 
Utvärdering trygghetsvandring 2022 

Förslag till beslut 
Verksamheten med trygghetsvandringar inte förlängs i sin nuvarande form. 
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§ 16 Ärendenr KLF 2022/219 

Revidering av reglementet för miljö- och byggnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnämnden ska ansvara för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) samt besluta om reviderat reglemente för miljö- och 
byggnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Ansvaret för handläggning av tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker flyttas från 
kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden. Det är den huvudsakliga förändringen i 
reglementet. När det ändå är föremål för ändring rättas felaktigheter i den gemensamma 
delen där det står styrelsen även om det skall vara nämnden, t.ex. §5 ang. arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
Tjänsteskrivelse till miljö- och byggnämnden 
Förslag reglemente 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnämnden ska ansvara för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) samt besluta om reviderat reglemente för miljö- och 
byggnämnden. 
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§ 17 Ärendenr KLF 2023/22 

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd samt 
försäljning i detaljhandel 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige anta upprättat förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.    

Ärendebeskrivning 
För att täcka kostnaderna för tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 
produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel krävs en taxa. För den tidigare tillsynen inom detaljhandeln finns en taxa från den 
21 september 2022, § 97. Bifogat finns ett nytt förslag till taxa. Taxan är baserad på tidigare 
taxa avseende serveringstillstånd och anpassad till närbelägna kommuners nya taxor. Den 
tidigare taxan för försäljning i detaljhandel ersätts därmed med denna taxa där även prövning 
och tillsyn av serveringstillstånd finns med.  

För att göra taxan transparant för företagen baseras taxan på timavgift. Timavgiften för 2023 
är 1 100 kronor. I taxan föreslås en årlig uppräkning med ett prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) och att beloppet rundas av till närmaste 25-tal kronor.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-19 
Taxa serveringstillstånd och försäljning i detaljhandel 2023 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige anta upprättat förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.     
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§ 18 Ärendenr KLF 2022/277 

Redovisning av uppdrag att spara energi 

Arbetsutskottets beslut 
Redovisning av uppdrag att spara energi godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören fick 3 oktober 2022 följande uppdrag: ”Uppdra åt kommundirektören att 
beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att sänka energiförbrukningen. Arbeta för ytterligare 
sänkt energiförbrukning i kommunens verksamheter och återkomma med eventuella förslag 
till beslut där en minskning påverkar verksamhetens kvalité.” 

Information har spridits i organisationen på olika sätt. Kommunikationsavdelningen är också 
en del av den nationella kampanjen för att minska elförbrukningen. Insynspodden har i ett 
avsnitt behandlat elbesparing. 

Alla anställda uppmanas att vara uppmärksam på sitt beteende i syfte att minska 
energiförbrukningen.  

Kommundirektör Magnus Färjhage redovisar uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-18 med bilaga 

Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av uppdrag att spara energi. 
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§ 19 Ärendenr KLF 2022/41 

Svar på motion om stöd till lokalhållande föreningar som 
drabbats extra hårt av coronapandemin samt därtill kraftigt 
höjda energikostnader 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Vetlanda framåtanda har i motion daterad 2022-01-31 föreslagit följande:  

Att kommunen utökar budgeten för 2022 med 1 000 tkr att användas för att stödja 
kommunens lokalhållande föreningar. 

2021 fördelades 1 000 tkr extra i föreningsbidrag för att kompensera för intäktsbortfall och 
kostnadsökningar under pandemin och ge goda förutsättningar att starta upp verksamheten 
igen. De lokalhållande föreningarna var då med i målgruppen för bidraget.  
I svaret från kultur och fritid anförs att ett eventuellt stöd borde fördelas till lokalhållande 
föreningar och föreningar med många långa resor där kostnaderna också ökat.  

Nu upplever alla att kostnaderna både för el och drivmedel ökar kraftigt tillsammans med 
inflationsökningar i hela ekonomin. I dagsläget är det oklart vilka föreningar som kan komma 
att få kompensation för ökade elkostnader genom statligt stöd.  

Stöd till föreningslivet är alltid behjärtansvärt och positivt men med hänvisning till att 
motionen avser budget 2022 anses den besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
Kultur- och fritidsnämnden § 66/22 
Tjänsteskrivelse 2022-06-10 
Föreningarnas besked om kostnadsökningar 
Motion 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 
---------------------------------- 
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§ 20 Ärendenr KLF 2022/331 

Finansiering av fortsatt projektering och utveckling av Hi:tech. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Bevilja Hi:tech Småland AB 1 000 tkr för fortsatt projektering 2023. Finansieras genom 
investeringsbudget för Teknikens hus/Hi:tech. 

Godkänna att Hi:tech Småland AB fakturerar upparbetade kostnader som del av projektering 
av Hi:tech, 1 004 tkr. Finansieras genom kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2022. 

Besluta om tilläggsbudget för barn och utbildningsnämnden för 2023, 700 tkr med hänvisning 
till fortsatt satsning på YH utbildningar inom teknikområdet. Tilläggsbudgeten finansieras 
genom utvecklingsreserven 2023. 

Besluta om tilläggsbudget för barn och utbildningsnämnden för 2023, 140 tkr för utveckling av 
teknik för unga konceptet. Tilläggsbudgeten finansieras genom utvecklingsreserven 2023. 

Ärendebeskrivning 
Nju:tek/Hi:techs styrelse har genom Niclas Lindqvist presenterat läget i det fortsatt 
utvecklingsarbetet. För att komma vidare behövs medfinansiering från Vetlanda kommun. 

Kommundirektör Magnus Färjhage redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-18 

Förslag till beslut 
Bevilja Hi:tech Småland AB 1 000 tkr för fortsatt projektering 2023. Finansieras genom 
investeringsbudget för Teknikens hus/Hi:tech. 

Godkänna att Hi:tech Småland AB fakturerar upparbetade kostnader som del av projektering 
av Hi:tech, 1 004 tkr. Finansieras genom kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2022. 

Besluta om tilläggsbudget för barn och utbildningsnämnden för 2023, 700 tkr med hänvisning 
till fortsatt satsning på YH utbildningar inom teknikområdet. Tilläggsbudgeten finansieras 
genom utvecklingsreserven 2023. 

Besluta om tilläggsbudget för barn och utbildningsnämnden för 2023, 140 tkr för utveckling av 
teknik för unga konceptet. Tilläggsbudgeten finansieras genom utvecklingsreserven 2023. 
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§ 20 Ärendenr KLF 2022/331 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att första stycket i beslutet ändras till ”Bevilja Hi:tech Småland AB 
1 000 tkr för fortsatt arbete 2023. Finansieras genom kommunstyrelsens utvecklingsreserv 
2023.” 

Monica Samuelsson (KD) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på upprättat förslag till beslut och Henrik Tvarnös 
ändringsförslag. Han finner att arbetsutskottet tillstyrker det upprättade förslaget till beslut. 
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§ 21 Ärendenr KLF 2022/171 

Detaljbudget för kommunstyrelsen 2023 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

Reservationer 
Henrik Tvarnö (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag att 
kommunstyrelsens detaljbudget justeras utifrån S, C, KD och L redovisade budgetförslag på 
fullmäktige i december 2022. 

Monica Samuelsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Henrik Tvarnös förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade om budgetramar för 2023-2025 i december 2021. Hela 
detaljbudgeten delges kommunfullmäktige i februari. Detta ärende avser beslut om 
detaljbudget för kommunstyrelsen nämnd och verksamhet. 

Kommundirektör Magnus Färjhage redovisar förslag till detaljbudget 2023 för 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Detaljbudget 2023 för kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunstyrelsens detaljbudget justeras utifrån S, C, KD och L 
redovisade budgetförslag på fullmäktige i december 2022. 

Monica Samuelsson (KD) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Jan Johansson (VF) föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Jan Johanssons förslag och Henrik Tvarnös förslag. Han 
finner att arbetsutskottet tillstyrker Jan Johansons förslag att ärendet lämnas till 
kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
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§ 22 Ärendenr KLF 2023/19 

Justering av investeringsbudgeten 2023 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige revidera investeringsbudgeten genom utökning av tekniska 
nämndens investeringsbudget med 3 400 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Av säkerhetsskäl behövde Myresjö Simhall stängas den 3 oktober 2022. Tekniska kontoret har 
tagit fram kalkyl som visar att de åtgärder som akut behöver göras på badhuset i Vetlanda och 
Simhallen i Myresjö inklusive åtgärder för att kunna öppna simhallen i Myresjö igen beräknas 
kosta 9 500 tkr. För att kunna gå vidare behöver investeringsbudgeten utökas med 2 500 tkr.  

Det har presenterats nya krav på lägre utsläppsnivåer för kommunens bilpark. Det innebär att 
andelen elbilar behöver öka för att klara kraven när de träder i kraft. Det finns nu möjlighet att 
söka bidrag för att investera i laddboxar. Fordonsansvarig har föreslagit var installationer 
behöver göras för att förbereda. För att inte gå miste om bidragsmöjligheten behöver 
investeringsbudgeten utökas med 900 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige revidera investeringsbudgeten genom utökning av tekniska 
nämndens investeringsbudget med 3 400 tkr. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 
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§ 23 Ärendenr KLF 2021/11 

Upphävande av beslut om samverkan med Statens 
Servicecenter (SSC) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upphäva kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 61 – viljeinriktning att tillsammans med SSC 
arbeta för en samlokalisering. 

Reservationer 
Henrik Tvarnö (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag att takten i 
samverkansarbetet ökas för att säkerställa en långsiktig närvaro av statlig service för 
invånarnas och företagens bästa. 

Monica Samuelsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Henrik Tvarnös förslag. 

Protokollsanteckning 
Daniel Berner lämnar följande protokollsanteckning:  

”Tjänsteskrivningens konsekvens är: Förenkling och effektivisering för medborgare och företag 
sett till deras myndighetskontakter uteblir. Därför bör svar till beslut bli såsom Henrik Tvarnö 
yrkar. Centerpartiet ser en risk att Vetlanda kommun mister närheten till statliga 
myndigheter.” 

Ärendebeskrivning 
SSC kontaktade Vetlanda kommun i oktober 2020 med en fråga om framtida lokalsamverkan 
mellan SSC och Vetlanda kommuns kontaktcenter.  

Samverkan skulle innebära statlig och kommunal verksamhet i samma lokal. Huvudsyftet var 
att medborgare och företagare skulle få en ökad möjlighet att få samlad service från både stat 
och kommun i samma lokal och vid samma tillfälle. Genom detta skulle medborgarnas och 
företagens myndighetskontakter förenklas och effektiviseras. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2021 om viljeinriktning kring samlokalisering med 
Statens Servicecenter under våren 2022. Statens Servicecenter har tagit motsvarande beslut. 

Kommunikationschef och regionchef SSC har haft regelbundna avstämningar sedan 
inriktningsbesluten togs. SSC har haft många lokalprojekt på gång och inte haft resurser att 
starta upp Vetlandaprojektet. Den 13 januari 2023 aviserade SSC att de har resurser och vill 
starta upp Vetlandaprojektet i maj 2023. 
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§ 23 Ärendenr KLF 2021/11 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-16 
Samverkan med SSC KS 2021-04-14 § 61 

Förslag till beslut 
Upphäva KS beslut 2021-04-14 § 61 – viljeinriktning att tillsammans med SSC arbeta för en 
samlokalisering. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att takten i samverkansarbetet ökas för att säkerställa en långsiktig 
närvaro av statlig service för invånarnas och företagens bästa. 

Monica Samuelsson (KD) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på det upprättade beslutsförslaget och Henrik Tvarnös 
förslag. Han finner att arbetsutskottet tillstyrker det upprättade beslutsförslaget. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 
Ja-röst för upprättat beslutsförslag. 
Nej-röst för Henrik Tvarnös förslag. 

Omröstningsresultat 
Med tre ja-röster och två nej-röster tillstyrker arbetsutskottet det upprättade beslutsförslaget 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 61 – viljeinriktning att tillsammans med 
SSC arbeta för en samlokalisering.   

Omröstningslista 
Ledamöter   Ja Nej Avstår 

Robin Wallén Nilsson (M) X 
Jan Johansson (VF)  X 
Mikael Loberg (SD)  X 
Henrik Tvarnö (S)   X 
Monica Samuelsson (KD)  X 
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§ 24 Ärendenr KLF 2022/454 

Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL 

Arbetsutskottets beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar  omställningsstöd om  
26 225 kronor per månad under perioden 2023-01-01 – 2023-04-30 enligt kollektivavtalet 
OPF-KL.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-16, § 13, upphävs. 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande arvodesreglemente kan politiker som inte längre har ett uppdrag över 40% 
ansöka om omställningsstöd. Detta genom att Vetlanda kommun följer kollektivavtalet  
OPF-KL.  

Utredningen visar på att  enligt kollektivavtalet har rätt till ersättning. Detta då 
 varit politiker längre än 1 år samt på mer än 40%. Detta stöd utgår med  

3 månader per år. Detta innebär att  stöd ska vara i 4 månader om 85% av 
ersättningen, vilket gör 26 225 kronor per månad. Detta stöd är samordningsfritt under 
omställningstiden enligt avtalet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från  

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar  omställningsstöd om  
26 225 kronor per månad under perioden 2023-01-01 – 2023-04-30 enligt kollektivavtalet 
OPF-KL.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-16, § 13, upphävs. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 
Löner 
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§ 25 Ärendenr KLF 2023/17 

Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL 

Arbetsutskottets beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår  ansökan om omställningsstöd enligt 
kollektivavtalet OPF-KL.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-16, § 14, upphävs. 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande arvodesreglemente kan politiker som inte längre har ett uppdrag över 40% 
ansöka om omställningsstöd. Detta genom att Vetlanda kommun följer kollektivavtalet  
OPF-KL.  

Utredningen visar på att  enligt kollektivavtalet inte har rätt till ersättning. 
Eftersom omställning varar som längst till månaden innan politikern fyller 65. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från  

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår  ansökan om omställningsstöd enligt 
kollektivavtalet OPF-KL.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-16, § 14, upphävs. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 
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