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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 14.00 till 16.56 
Sammanträdet ajournerades kl. 16.18-16.29 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S), 
Carina Strömbäck (S), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), 
Andreas Elamsson (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), 
Lola Frödeberg (VF) och Mikael Loberg (SD). 

Tjänstgörande ersättare Anton Sigfridsson (M) och Hans Svensson (KD) 

Ersättare På grund av pågående Covid-19 pandemi har en överenskommelse gjorts 
mellan kommunfullmäktiges gruppledare i Vetlanda kommun om att 
ersättarna i kommunstyrelsen följer sammanträdet på distans.
Överenskommelsen är gjord för att minska risker och spridning av viruset. 

Nils-Erik Olofsson (S), Glenn Zackrisson (S), Marielle Almquist (C) och 
Tommy Glans (VF). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage och Maria Isacsson 
Distansdeltagare: Joakim Falkäng (§ 138), Elin Bexell (§ 139), Elin Petersson 
(§ 140) Annelie Jönsson (§ 141-143), Christina Carlson (§ 147) och 
Anette Lundgren (§ 162) 

Utses att justera Carina Strömbäck (S) och Lola Frödeberg (VF) 

Justeringens plats Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 138-166 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Carina Strömbäck Lola Frödeberg ej § 138 

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

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Föredragningslista 
§ 138 Fastställande av föredragningslistan 

§ 139 Information om teknikens hus 2018/335 

§ 140 Medarbetarundersökning 2020 2020/318 

§ 141 Redovisning av tekniska kontorets uppdrag att 2020/214 
undersöka möjligheten att flytta kontaktcenter till 
stadshusets foajé 

§ 142 Prisjustering måltider 2020/296 

§ 143 Utredning av gemensamt kontaktcenter i Sävsjö och 2020/74 
Vetlanda 

§ 144 Hemställan från socialnämnden om att få ta del av 2020/288 
reserverade medel under KS under 2020 

§ 145 Yttrande över bildande av naturreservatet 2020/317 
Holsbybrunns åsbarrskog 

§ 146 Yttrande över inriktningsunderlag för 2020/325 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 
alt. 2022-2037 

§ 147 Prognos per oktober 2020 2020/323 

§ 148 Kommunstyrelsens budget 2020/168 

§ 149 Disposition av plus- och bankgiroärenden samt 2020/319 
postärenden 2021 

§ 150 Firmatecknare 2021 2020/320 

§ 151 Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens 2020/287 
samlade ekonomistyrning 

§ 152 Anmälan av ordförandebeslut - julgåva 2020 2020/324 

§ 153 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§ 154 Meddelanden 2020/22 

§ 155 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020/342 

§ 156 Yttrande över remiss - En långsiktigt hållbar 2020/331 
migrationspolitik (SOU 2020:54) 

§ 157 Åldersgrupp KomBack 2020/293 

§ 158 Revidering av registreringsavgift och kontrollantarvode 2020/322 
för lotterier 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 159 Mål och budget 2021-2023, justering av rambeslut 2020/168 

§ 160 Delårsbokslut 2020 för Höglandets 2020/282 
räddningstjänstförbund 

§ 161 Fördelning av partistödet 2021 2020/321 

§ 162 Förslag till ny biblioteksplan 2020-2024 2020/304 

§ 163 Revidering av reglemente för kultur- och 2020/286 
fritidsnämnden 

§ 164 Övertagandeavtal - Kretslopp Sydost 2019/429 

§ 165 VA-taxa 2021 2020/306 

§ 166 Taxor för renhållning 2021 2020/333 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Fastställande av föredragningslistan 

Ärende 22 angående begäran om investeringsmedel för etablering av centrala elevhälsan och 
särskild undervisningsgrupp vid Tomaslundsskolan utgår. 

De föreslagna ärendena ”Tillsättning av tjänster på kontaktcenter” och ”Nedläggning av 
Vetlanda bårhus” remitteras till arbetsutskottet för beredning. 

Carina Bardh (M), Anton Sigfridsson (M), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärende 22 angående begäran om investeringsmedel för 
etablering av centrala elevhälsan och särskild undervisningsgrupp vid Tomaslundsskolan, 

Jan Johansson (VF) föreslår att följande ärenden ska läggas till föredragningslistan: 

och att kommunstyrelsen behandlar dessa på dagens sammanträde. 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att Jan Johanssons två ärendeförslag remitteras till arbetsutskottet 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendeförslaget ”Tillsättning av tjänster på 
kontaktcenter” ska behandlas på dagens sammanträde eller remitteras till arbetsutskottet för 
beredning. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendeförslaget remitteras till 

Ordföranden ställer därefter proposition på om ärendeförslaget ”Nedläggning av Vetlanda 
bårhus” ska behandlas på dagens sammanträde eller remitteras till arbetsutskottet för 
beredning. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendeförslaget remitteras till 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 
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X
~ Vetlanda 

§ 138 

Kommunstyrelsens beslut 

Reservationer 

Lola Frödeberg (VF), Mikael Loberg (SD) 

Yrkanden 

utgår. 

- Tillsättning av tjänster på kontaktcenter 
- Nedläggning av Vetlanda bårhus 

för beredning. 

Propositionsordning 

arbetsutskottet för beredning. 

arbetsutskottet för beredning. 

Just sign 



Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning som kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för Henrik Tvarnös förslag att remittera Jan Johanssons ärendeförslag ”Nedläggning av 
Vetlanda bårhus” till arbetsutskottet för beredning. 

Nej-röst för Jan Johanssons förslag att kommunstyrelsen behandlar ärendet på dagens 

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Henrik Tvarnös förslag att 
remittera Jan Johanssons ärendeförslag ”Nedläggning av Vetlanda bårhus” till arbetsutskottet 

Nej Nedlagd röst 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X
~ Vetlanda 

§ 138 

Omröstning begärs 

sammanträde 

Omröstningsresultat 

för beredning. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja 

Henrik Tvarnö (S) X 

Martina Jansson (S) X 

Lennart Lööw (S) X 

Carina Strömbäck (S) X 

Carina Bardh (M) 

Anton Sigfridsson (M) 
Tjänstgörande 
ersättare 

Dan Ljungström (C) X 

Andreas Elamsson (C) X 

Jan Johansson (VF) 

Lars Brihall (VF) 

Lola Frödeberg (VF) 

Mikael Loberg (SD) 

Hans Svensson (KD) X 
Tjänstgörande 
ersättare 

Just sign 



 

  

 

 

 

 

~ Vetlanda 

Beslutet skickas till 
Arbetsutskottet 

Notering 

§ 138 överlämnas till kommunstyrelsen på 

grund av oenighet vid justering. 

Maria Isacsson 

nämndsekr 

15 december 2020 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 
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~ Vetlanda 

§ 139 

Information om teknikens hus 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Projektledare Joakim Falkäng informerar om Teknikens hus: 

På höglandet råder stor brist på teknisk kompetens inom industrin. Därför behövs en rejäl 
satsning på kompetens- och kunskapsutveckling inom teknik. Just nu befinner sig 

handlar bland annat om automation, robotisering, digitalisering, miljö- och 
energianpassningar. 

Teknikens hus behöver en yta på ungefär 3000 – 5000 kvadratmeter fördelat på lokaler för 
utbildning, innovationsmiljö, mötesplats, utvecklingsmiljö och testbädd. Var huset ska byggas 
är fortfarande en öppen fråga och det finns många faktorer att ta hänsyn till vid val av 
placering. 

Utvecklingen av Teknikens hus drivs av industrin på Höglandet genom föreningen nju:tek. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2018/335 

industriföretagen dessutom mitt i en teknisk omvandling och står inför stora förändringar. Det 
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~ Vetlanda 

§ 140 

Medarbetarundersökning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Elin Bexell, projektledare på HR-kontoret presenterar resultatet av 
medarbetarundersökningen. 

och handlingsplaner och är ett viktigt underlag i det systematiska arbetsmiljö-och 
likabehandlingsarbetet. Medarbetarundersökningens syfte är att: 

- vara en temperaturmätare på hur vi som arbetar i Vetlanda kommun upplever vårt 
arbete, vår arbetsplats och hur vi uppfattar Vetlanda kommun som arbetsgivare 

- utgöra underlag för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
- undersöka förebyggande insatser mot diskriminering 

Frågorna i undersökningen har sin utgångspunkt i bland annat personalpolicyn ”Medarbetare 
och chef” samt kommunens ”Likabehandlingsplan”. 

Medarbetarundersökningen är besvarad av medarbetare inom Vetlanda kommun, Njudung 
Energi och Witalabostäder. I rapporten benämns dessa tre som Vetlanda kommun. 
Svarsfrekvensen är 86,4% vilket är en ökning mot de senaste åren. 

Medarbetarundersökningen visar en positiv trend där 77% av medarbetarna svarar att de 
anser att Vetlanda kommun är en god arbetsgivare. Detta är en ökning mot tidigare år vilket 
är bra, men det finns utrymme för förbättringar. Områdena medarbetarskap och 
likabehandling utmärker sig som våra starkaste områden, vilket är ett gott kvitto på alla 
medarbetarbetares engagemang. Hälsa är det område som ligger mest under trivselindex, 
vilket gör det till vårt tydligaste förbättringsområde. Undersökningen visar att det finns en 
skillnad mellan svaren för kön i hälsofrågor, där kvinnornas och icke binäras svar har ett lägre 
medelvärde. Nästan 30% av medarbetarna svarar att de upplevt arbetsrelaterad stress. 
Nästan 17% av medarbetarna svarar att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom normal 
arbetstid. Detta är en förbättring mot tidigare år men är fortfarande något vi måste ta på 

att de har ett meningsfullt arbete och 86% ser fram emot att gå till arbetet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/318 

Medarbetarundersökningen omarbetades år 2018 för att möta förändrade krav på uppföljning 

största allvar och arbeta vidare med tillsammans. Trots detta, svarar 94% av våra medarbetare 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 141 Ärendenr KLF 2020/214 

Redovisning av tekniska kontorets uppdrag att undersöka 
möjligheten att flytta kontaktcenter till stadshusets foajé 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet hänskjuts till budgetberedningen. 

Reservationer 
Carina Bardh (M), Anton Sigfridsson (M), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), 
Lola Frödeberg (VF), Mikael Loberg (SD) 

Ärendebeskrivning 
Den 14 maj beslutade kommunens ledningsgrupp att receptionen i stadshuset ska vara 
obemannad från och med 1 september 2020. Beslutet gäller ett år framåt och efter det ska en 
utvärdering göras, innan ett nytt beslut tas. Bakgrunden till beslutet är att siffror från 
kontaktcenter visar att de flesta som besöker receptionen i stadshuset egentligen ska till 
kontaktcenter med sina ärenden. Från 7 januari i år fram till 13 mars registrerades 
sammanlagt 953 besök. Av dessa hade endast 12 procent ärenden till stadshuset och 
88 procent skulle egentligen till kontaktcenter. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-02 § 95, fick tekniska kontoret uppdraget att 
undersöka möjligheten att flytta kontaktcenter till stadshusets foajé och låta Vetlanda 
kommuns stadshus bli navet för kontakterna med kommuninvånarna. Tekniska kontorets 
uppdrag skulle vara klart senast 2020-12-31 för beslut i kommunstyrelsen. 

Elin Petersson projektledare på tekniska kontoret presenterar utredningen och nämner därvid 
bland annat följande: 

På kontaktcenter i Vetlanda arbetar i nuläget sex heltidsanställda samhällsinformatörer och en 
teamledare. Öppettider är 8.00-17.00. I samma lokal arbetar även kommunikatörer och 
webbutvecklare. En tjänst som kombinerad energi- och klimatrådgivare/samhällsinformatör 
håller på att rekryteras. Det pågår även en utredning kring kontaktcenter och Sävsjö kommun 
där det kan bli aktuellt att några från Sävsjö kommer ingå i kontaktcenters team och jobba i 
Vetlanda. Utöver detta bedömer kommunikationschefen att kontaktcenter kan utökas med 
ytterligare 2-3 anställda inom en femårsperiod. 

Två ritningsförslag presenteras: 

Förslag 1 

I förslag 1 tillskapas ett arbetsrum på 24 kvm som kan inrymma kontaktcenters telefoni som i 
nuläget är 4 personer med möjlighet att utöka till 5-6 personer. Nytt mötesrum tillskapas på 
24 kvm. Befintligt arbetsrum i foajén är cirka 26 kvm och inrymmer ytterligare 4 anställda men 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 141 Ärendenr KLF 2020/214 

kan möbleras för totalt 5 anställda. Förslaget medger att kontaktcenter kan utöka sin 
verksamhet till 10 anställda. 

Kostnad ny lokalanpassning foajén 1 050 000 kr 
Återbetalning lokalanpassning 742 893 kr 
Summa 1 792 893 kr 
Årlig hyresminskning -240 833 kr 

Förslag 2 

På plan 1 (våningen ovanför foajén) finns ett arbetsrum på cirka 26 kvm i direkt anslutning till 
trappa och hiss. Arbetsrummet bedöms kunna inrymma kontaktcenters telefoni som i nuläget 
är 4 personer med möjlighet att utöka till 5-6 personer. Kontorsbyte bedöms möjligt eftersom 
det finns lediga cellkontor i stadshuset och på Merkurius. Vidare kan befintligt arbetsrum i 
foajén inrymma 5 anställda med möjlighet att utöka till 6 personer. I foajén, bakom hissen, 
tillskapas ett mötesrum på 24 kvm. Kontaktcenter blir i detta förslag sammanbundna i två plan 
och kan utöka sin verksamhet till cirka 10 anställda. 

Kostnad ny lokalanpassning foajén 700 000 kr 
Återbetalning lokalanpassning 742 893 kr 
Summa 1 442 893 kr 
Årlig hyresminskning -240 833 kr 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen. 

Carina Bardh (M) föreslår att ärendet ska behandlas vid nästkommande sammanträde med 
kommunstyrelsen. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Carina Bardhs förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Henrik Tvarnös förslag och Carina Bardhs förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Henrik Tvarnös förslag. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning som kommunstyrelsen godkänner: 

Ja röst för Henrik Tvarnös förslag att ärendet hänskjuts till budgetberedningen. 
Nej-röst för Carina Bardhs förslag att ärendet ska behandlas vid nästkommande sammanträde 
med kommunstyrelsen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 141 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Henrik Tvarnös förslag att 
ärendet hänskjuts till budgetberedningen. 

Omröstningslista 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/214 

Ledamöter Ja Nej Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X 

Martina Jansson (S) X 

Lennart Lööw (S) X 

Carina Strömbäck (S) X 

Carina Bardh (M) X 

Anton Sigfridsson (M) 
Tjänstgörande 
ersättare 

X 

Dan Ljungström (C) X 

Andreas Elamsson (C) X 

Jan Johansson (VF) X 

Lars Brihall (VF) X 

Lola Frödeberg (VF) X 

Mikael Loberg (SD) X 

Hans Svensson (KD) 
Tjänstgörande 
ersättare 

X 
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Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Tekniska kontoret 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 142 Ärendenr KLF 2020/296 

Prisjustering måltider 

Kommunstyrelsens beslut 
Måltidspriserna för 2021 fastställs enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Utöver den årliga höjningen av måltidspriser, sker några ytterligare förändringar i prislistan. 

- Något större höjning för vård och omsorgsförvaltningen. I jämförelse med andra 
kommuner i länet ligger fortfarande Vetlanda på en lägre kostnad. 

- Måltidskort inom BoU mer uppdelade efter olika åldersspann. 
- Måltidsservice personal ingår i måltidskorten och kan äta till pedagogiskt pris. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 
Prislista för måltider 2021 

Arbetsutskottets förslag 
Måltidspriserna för 2021 fastställs enligt bilaga. 

Beslutet skickas till 
Måltidsservice 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 143 

Utredning av gemensamt kontaktcenter i Sävsjö och Vetlanda 

Kommunstyrelsens beslut 
Utifrån det som redovisas i utredningen ges kommunikationschefen i uppdrag att under 2021 
bevaka frågan i samråd med kommunikationschefen i Sävsjö, för att under hösten 2021 ta 
definitivt beslut om lämplig tidpunkt och omfattning för ett samarbete. 

Reservationer 
Carina Bardh (M), Anton Sigfridsson (M), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), 
Lola Frödeberg (VF), Mikael Loberg (SD) 

Ärendebeskrivning 
Kommunikationsavdelningarna i Sävsjö och Vetlanda kommuner har sedan flera år samverkat 
kring telefonifrågor. Efter den höglandsgemensamma telefoniupphandlingen som slutfördes 
av Höglandets IT under våren 2020 ökar möjligheterna att utveckla samarbetet. Det är nu 
tekniskt möjligt att svara och bemanna upp för varandra i vardag och kriser och även att 
utveckla ett gemensamt kontaktcenter. Vetlanda kommun lanserade sitt kontaktcenter i 
januari 2020 och har bjudit in Sävsjö för att se över möjligheten till samverkan kring ett 
gemensamt kontaktcenter. 

Kommunstyrelsen i Sävsjö beslutade på sitt sammanträde den 31 mars 2020 (§ 131) att ge 
kommunikationschefen i uppdrag att utreda möjligheten till samarbete med Vetlanda 
kommun när det gäller kontaktcenter. I beslutet står att de förslag som lämnas i utredningen 
ska inrymmas i befintlig budgetram för verksamhetsområdet. 

I Vetlanda beslutade kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 1 april 2020 (§ 38) att ge 
kommunikationschefen i uppdrag att utreda möjligheten till samarbete med Sävsjö kommun. 

Beslutsunderlag 
Utredning av gemensamt kontaktcenter i Sävsjö och Vetlanda kommuner 
Bilaga 1 till utredning – Generell beskrivning av ett gemensamt kontaktcenter 
Bilaga 2 till utredning – Styrkor, svagheter, möjligheter och hot – En SWOT-analys 
Bilaga 3 till utredning – Förslag på lämplig projektorganisation vid ett införande 
Bilaga 4 till utredning – Genomförande och tidsplan 

Arbetsutskottets förslag 
Utredningen av gemensamt kontaktcenter Sävsjö - Vetlanda läggs till handlingarna som 
information samt att utredningsförslaget sänds på remiss till de politiska partierna och de 
kommunala bolagen innan ytterligare ställning tas i frågan. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/74 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 143 Ärendenr KLF 2020/74 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att utifrån det som redovisas i utredningen ges 
kommunikationschefen i uppdrag att under 2021 bevaka frågan i samråd med 
kommunikationschefen i Sävsjö, för att under hösten 2021 ta definitivt beslut om lämplig 
tidpunkt och omfattning för ett samarbete. 

Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag samt lämnar in bilaga till sitt yrkande. 

Dan Ljungström (C) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag tillsammans med 
Lars Brihalls bilaga. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Henrik Tvarnös förslag och arbetsutskottets förslag med 
Lars Brihalls bilaga. Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Henrik Tvarnös förslag. 

Omröstnings begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordnings som kommunstyrelsens godkänner: 

Ja-röst för Henrik Tvarnös förslag. 
Nej-röst för arbetsutskottets förslag med Lars Brihalls bilaga. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsens enligt Henrik Tvarnös förslag att 
utifrån det som redovisas i utredningen ges kommunikationschefen i uppdrag att under 2021 
bevaka frågan i samråd med kommunikationschefen i Sävsjö, för att under hösten 2021 ta 
definitivt beslut om lämplig tidpunkt och omfattning för ett samarbete. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 143 Ärendenr KLF 2020/74 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja Nej Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X 

Martina Jansson (S) X 

Lennart Lööw (S) X 

Carina Strömbäck (S) X 

Carina Bardh (M) X 

Anton Sigfridsson (M) 
Tjänstgörande 
ersättare 

X 

Dan Ljungström (C) X 

Andreas Elamsson (C) X 

Jan Johansson (VF) X 

Lars Brihall (VF) X 

Lola Frödeberg (VF) X 

Mikael Loberg (SD) X 

Hans Svensson (KD) 
Tjänstgörande 
ersättare 

X 

Beslutet skickas till 
Kommunikationschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Bilaga till mitt yrkande 

Nödvändiga kompletteringar i presenterad tjänstemannautredning 
Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen är vår bedömning att det varken på kort eller 
lång sikt påvisats huruvida det finns något som visar på att det är fördelaktigt för Vetlanda 
kommun och kommuninvånarna att samarbeta med Sävsjö kommun i ett gemensamt 
kontaktcenter. 

Utredningen måste kompletteras med kostnadskalkyler för projektet med en långsiktig budget för 
telefonväxelfunktionen/kontaktcenter för Vetlanda kommun. Beslutsunderlaget bör före 
ställningstagande kompletteras med kostnadskalkyler för såväl ett samarbete som utan 
samarbete mellan kommunerna. Den presenterade utredningen är i avsaknad av en analys med 
uppgifter om de kostnadsbesparingar som kan uppnås vid ett eventuellt samarbete. 

Rubricerad rapport innehåller för närvarande brister som kräver kompletteringar med bättre 
tydlighet. I rapporten står att Vetlanda f n har 6 växeltelefonister. Det står att verksamheten är 
sårbar vid ledigheter och sjukdomar vilket kan ifrågasättas eftersom vi redan har så många 
telefonister. Därutöver finns ytterligare en person som kallas teamledare. De är således sju 
personer som jobbar i telefoniverksamheten. Det finns även en person som jobbar inom 
måltidservice som kan hoppa in vid akuta lägen. 

I utredningen framgår att det inte finns någon möjlighet för hela gruppen att gå gemensamma 
utbildningar eller åka på studiebesök. Detta faller i sakens natur. Det är inte unikt för 
kontaktcenter eftersom samma förhållanden finns inom all övrig verksamhet som tillhandahåller 
samhällsservice. 

I rapporten refereras till modeller med olika färger. Detta arbetssätt/processmodell kanske kan 
vara bra men det saknas konkreta belopp på hur mycket denna processmodell ger i form av ökad 
effektivitet med minskade personalkostnader i hela den kommunala organisationen. Ibland kan 
införande av olika processmodeller leda till ökade kostnader istället för att kostnaderna minskar 
på grund av att ambitionsnivån samtidigt ökar. 

Under rubriken "Effektmål" saknas en nödvändig ekonomisk analys som visar att den nya 
organisationen "Kontaktcenter/kommunikationsavdelningen" i Vetlanda kommun verkligen leder 
till en kostnadsminskning istället för en kostnadsökning. 

Det finns avsnitt i rapporten som ger signaler om att växeltelefonisterna även skall ta över de 
kommunala bolagens kundmottagning och marknadskommunikation. Detta är en viktig fråga som 
måste diskuteras ordentligt och föregås av beslut inom de kommunala bolagen och kan ej styras 
av tjänstemannaförslag vid sidan om. Det måste finnas en långsiktig ekonomisk planering för 
verksamheten för undvikande av att tillåta att den ohämmat sväller. 

I bilaga 1 finns Al-robot omnämnd, det står att en sådan kan minska kostnaden per ärende från 
100 kronor till 80 kronor. Den som är vaken kan med lätthet förstå att denna kostnadsminskning 
måste sättas i relation till investeringskostnaden som i vår kommun är beräknad till strax under en 
miljon kronor. 
I bilaga 3 finns förslag på lämplig projektorganisation. Det saknas dock en budget för 
projektorganisationen där samtliga kostnader ingår även om projektet påstås kunna genomföras 
inom ramen för befintlig rambudget. 

Lars Brihall Vetlanda Framåtanda 



~ Vetlanda 

§ 144 

Hemställan från socialnämnden om att få ta del av reserverade 
medel under KS under 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Ur särskilt avsatta budgetmedel för kompensation av tillkommande kostnader inom LSS och 
externa placeringar omfördela 7,4 miljoner kronor till Socialnämnden. Beslutet gäller 2020. 

Medel tas från det utrymme kommunstyrelsen har att disponera som beslutades i budget 
inför 2020. Totalt uppgår detta utrymme före omfördelning till 17,7 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har i skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott hemställt om att få 
täckning för kostnader nämnden haft för externa placeringar ur det extra utrymme som finns 
under kommunstyrelsen under 2020. Nämnden vill få budgettäckning med 7,4 miljoner 
kronor. En omfördelning innebär ingen påverkan på kommunens resultat 2020 utan medför 
enbart att kommunstyrelsens prognosticerade överskott minskar samtidigt som 
socialnämnden underskott minskar i motsvarande grad. 

Omfördelningen påverkar inte heller budgetläget för kommande år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-03 
Socialnämnden § 338/20 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att ur särskilt avsatta budgetmedel för kompensation av 
tillkommande kostnader inom LSS och externa placeringar omfördela 7,4 miljoner kronor till 
Socialnämnden. Beslutet gäller 2020. 

Medel tas från det utrymme kommunstyrelsen har att disponera som beslutades i budget 
inför 2020. Totalt uppgår detta utrymme före omfördelning till 17,7 miljoner kronor. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Mikael Loberg (SD), 
Hans Svensson (KD), Dan Ljungström (C) och Anton Sigfridsson (M) tillstyrker arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret, socialnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/288 
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~ Vetlanda 

§ 145 

Yttrande över bildande av naturreservatet Holsbybrunns 
åsbarrskog 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun inte har något att erinra över planerna på bildandet av naturreservatet 
Holsbybrunns åsbarrskog. 

Kommunen förutsätter att god dialog sker med markägare och grannar. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig i tidigt samråd över planerna 
för bildande av naturreservatet Holsbybrunns åsbarrskog. Det planerade reservatet ligger på 
fastigheten Holsby 8:3 i Vetlanda kommun. 

Syftet med naturreservatet är att: 

- Bevara naturvärden knutna till gran på kalkrik mark och gammal tall på sandig mark. 
-

gammal barrskog och kalkbarrskog. 
- Inom ramen för bevarande utveckla möjligheterna till ett tätortsnära friluftsliv och 

naturupplevelser. 

Holsbybrunns åsbarrskog ligger strax utanför Holsbybrunns samhälle mellan Alsedavägen och 
järnvägen. Det planerade reservatet ligger i värdetrakten ”Övre Emådalen” och omfattar en 
kantzon ner mot Emån norr om järnvägen. Området har prioriterade bevarandevärden och 
flertalet ovanliga svamparter har noterats i området, däribland grantaggsvamp (NT), 

och tidigare nämnda värden gör att området anses ha högt bevarandevärde på beståndsnivå. 
Ärendet startade efter dialog med markägarna som önskade skydda området långsiktigt 
genom bildande av naturreservat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-05 
Samrådshandling 2020-10-22 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/317 

Bevara prioriterade värden i form av kontinuitetskrävande mykorrhizasvampar knutna till 

lakritsmusseron (VU) och svart taggsvamp (NT). Kombinationen av de höga bevarandevärdena 
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~ Vetlanda 

§ 145 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun inte har något att erinra över planerna på bildandet av naturreservatet 
Holsbybrunns åsbarrskog. 

Kommunen förutsätter att god dialog sker med markägare och grannar. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/317 
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~ Vetlanda 

§ 146 

Yttrande över inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 alt. 
2022-2037 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat förslag på yttrande över inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2022-2033 alt. 2022-2037 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län har fått ”Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2022-2033 alt. 2022-2037” på remiss och önskar att involvera länets kommuner i 
framtagandet av ett remissyttrande. 

Dessa planer revideras oftast en gång per mandatperiod. 

som kommer att omfatta åren 2022-2033 alternativt 2022-2037 har inletts. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2020-11-13 

Arbetsutskottets förslag 
Upprättat förslag på yttrande över inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2022-2033 alt. 2022-2037 godkänns. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Lars Brihall (VF), Mikael Loberg (SD), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), 
Andreas Elamsson (C) och Hans Svensson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/325 

Åtgärder inom den statliga transportinfrastrukturen planeras och beslutas i långsiktiga planer. 

Nu gällande åtgärdsplaner omfattar åren 2018-2029 och arbetet med att ta fram nya planerna 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 147 Ärendenr KLF 2020/323 

Prognos per oktober 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisad prognos per oktober 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett sämre resultat än tidigare prognoser eftersom 7,4 mnkr 
är överförda till socialförvaltningen. Vård- och omsorgsnämndens prognos per oktober visar 
på en beräknad avvikelse på + 8 693 tkr jämfört med budget. Den stora positiva avvikelsen 
beror på ett tillfälligt tillskott till nämnden avseende 2020 motsvarade 15 mnkr samt bidrag 
från staten. Socialnämnden prognostiserar en kraftig förbättring -3 323 tkr att jämföra med 
tidigare prognos -11 280 tkr. Detta inkluderar de 7,4 mnkr i tillskott från centrala medel. 
Prognosen per oktober för barn- och utbildningsnämnden visar en positiv avvikelse mot 
budget på 4 960 tkr. Tekniska nämnden lämnar en sammanlagd prognos på 4 800 tkr i 
överskott mot budget. Kultur- och fritidsnämnden visar på ett överskott på 157 tkr. Miljö- och 
byggnämnden räknar med att kunna hålla budget tack vare statligt bidrag och 
tjänstledigheter. Nämndernas prognoser är i stor del påverkade av Covid-19. Det totala 
beräknade årsresultatet uppgår till 108 653 tkr. 

Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 206 749 tkr. 

Beslutsunderlag 
Prognos oktober 2020 

Arbetsutskottets förslag 
Redovisad prognos per oktober 2020 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 148 

Kommunstyrelsens budget 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens detaljbudget 2021-2023 fastställs enligt bilaga men med den justering att 
följande text om AI stryks ”Användandet av AI lösningar är ett sätt att förbättra servicen. 
Användandet av AI kommer öka de närmaste åren.” 

Reservationer 
Carina Bardh (M), Anton Sigfridsson (M), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), 
Lola Frödeberg (VF), Mikael Loberg (SD) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för 2021-2023 innebär att kommunstyrelsens 
ram minskar med 3 miljoner kronor. Där räknas förändringar i resultatreserven inte med. 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut innebär en höjning av taxor inom 
måltidsservice som står för ca 700 tkr, ägartillskott till Smålands turism 440 tkr har tagits över 
av regionen och är med som kostnadsminskning. I övrigt är minskning av kostnader fördelade 
på verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Bilaga med text till detaljbudget 
Bilaga med siffror till detaljbudget 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsens budget 2021 fastställs med följande justeringar: 

Texten om AI stryks ”Användandet av AI lösningar är ett sätt att förbättra servicen. 
Användandet av AI kommer öka de närmaste åren.” 

Besparingskravet för måltidsservice på 1,4 mnkr minskas till 700 000 kr och besparingskravet 
för kommunikationsavdelningen på 160 000 kr ökas till 860 000 kr. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunstyrelsens detaljbudget 2021-2023 fastställs enligt 
bilaga men med den justering att följande text om AI stryks ”Användandet av AI lösningar är 
ett sätt att förbättra servicen. Användandet av AI kommer öka de närmaste åren.” 

Dan Ljungström (C), Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/168 
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~ Vetlanda 

§ 148 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Henrik Tvarnös förslag och arbetsutskottets förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Henrik Tvarnös förslag. 

Omröstnings begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning som kommunstyrelsens godkänner: 

Ja-röst för Henrik Tvarnös förslag. 
Nej-röst för arbetsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Henrik Tvarnös förslag att 
kommunstyrelsens detaljbudget 2021-2023 fastställs enligt bilaga men med den justering att 
följande text om AI stryks ”Användandet av AI lösningar är ett sätt att förbättra servicen. 
Användandet av AI kommer öka de närmaste åren.” 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/168 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 148 Ärendenr KLF 2020/168 

Omröstningslista 

Ledamöter Ja Nej Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X 

Martina Jansson (S) X 

Lennart Lööw (S) X 

Carina Strömbäck (S) X 

Carina Bardh (M) X 

Anton Sigfridsson (M) 
Tjänstgörande 
ersättare 

X 

Dan Ljungström (C) X 

Andreas Elamsson (C) X 

Jan Johansson (VF) X 

Lars Brihall (VF) X 

Lola Frödeberg (VF) X 

Mikael Loberg (SD) X 

Hans Svensson (KD) 
Tjänstgörande 
ersättare 

X 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 149 

Disposition av plus- och bankgiroärenden samt postärenden 
2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar från och med 2021-01-01 ska ske av 
ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i förening med 
ekonomiadministratör Frida Peterson eller ekonomihandläggare Annelie Peterson eller 
ekonomihandläggare Elizabet Gustafsson, eller i händelse av förhinder för endera av dem 
kommunchef Magnus Färjhage i den förhindrades ställe, 

Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnd eller 
förvaltning, ställd check, postväxel, giro - eller postanvisning, ska tillkomma ekonomikontoret 
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 samhällsinformatör Angelica 
Magnusson, Anna Simonsson, Sandra Sellman, Steff Sten, Khaled Ali Ahmed eller Linn 
Bäckstrand med Maria Isacsson eller Sofia Cedenstedt som ersättare. 

rätt att beslutsattestera löneutbetalningar. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden ska fattas årligen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-12 

Arbetsutskottets förslag 
Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar från och med 2021-01-01 ska ske av 
ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i förening med 
ekonomiadministratör Frida Peterson eller ekonomihandläggare Annelie Peterson eller 
ekonomihandläggare Elizabet Gustafsson, eller i händelse av förhinder för endera av dem 
kommunchef Magnus Färjhage i den förhindrades ställe, 

Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnd eller 
förvaltning, ställd check, postväxel, giro - eller postanvisning, ska tillkomma ekonomikontoret 
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 samhällsinformatör Angelica 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/319 

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

§ 149 

Magnusson, Anna Simonsson, Sandra Sellman, Steff Sten, Khaled Ali Ahmed eller Linn 
Bäckstrand med Maria Isacsson eller Sofia Cedenstedt som ersättare. 

rätt att beslutsattestera löneutbetalningar. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontor 
Kontaktcenter 
Kommunkansli 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/319 

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

§ 150 

Firmatecknare 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Till firmatecknare föreslås att fr.o.m. 2021-01-01 för Vetlanda kommun utse 
kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Carina Bardh eller kommunalråd Dan Ljungström i förening med kommundirektör Magnus 
Färjhage eller ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe biträdande ekonomichef 
Christina Carlson. 

Föreslås att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och 

haft invändningar mot fordran. 

Föreslå att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller leasingavtal avseende enskilda 
leasingobjekt under förutsättning att befintliga ramavtal finns. 

Föreslå att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 

som förvaltas av Vetlanda kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-12 

Arbetsutskottets förslag 
Till firmatecknare föreslås att fr.o.m. 2021-01-01 för Vetlanda kommun utse 
kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Carina Bardh eller kommunalråd Dan Ljungström i förening med kommundirektör Magnus 
Färjhage eller ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe biträdande ekonomichef 
Christina Carlson. 

Föreslås att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och 

haft invändningar mot fordran. 

Föreslå att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller leasingavtal avseende enskilda 
leasingobjekt under förutsättning att befintliga ramavtal finns. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/320 

utmätning, samt att företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären 

Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser 

utmätning, samt att företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären 
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~ Vetlanda 

§ 150 

Föreslå att fr.o.m. 2021-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 

som förvaltas av Vetlanda kommun. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Samtliga berörda 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/320 

Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser 
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~ Vetlanda 

§ 151 

ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat svar på revisionsrapporten Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning 
antas. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har överlämnat rapporten Granskning av kommunens samlade 
ekonomistyrning till kommunstyrelsen för yttrande senast 7 januari 2021. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig 
ekonomistyrning med helhetsperspektiv och åtgärder för en budget i balans utifrån de 
finansiella mål och krav som i övrigt finns, exempelvis balanskravet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-13 
Revisionsrapport, Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning. 

Arbetsutskottets förslag 
Upprättat svar på revisionsrapport Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning 
antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/287 

Svar på revisionsrapporten Granskning av kommunens samlade 
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~ Vetlanda 

§ 152 

Anmälan av ordförandebeslut - julgåva 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Ordförandebeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ordförandebeslut om julgåva 2020 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 2020-11-11 
KLF 2020/324 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/324 
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~ Vetlanda 

§ 153 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 och 2020-11-09. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 
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~ Vetlanda 

§ 154 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

- Sammanställning av gymnasieluncher våren 2020 
KLF 2020/326 

- Höglandets samordningsförbund protokoll 2020-10-23 och 2020-11-20 
KLF 2020/45 

- Kommunala pensionärsrådet 2020-10-27 
KLF 2020/52 

- Protokoll Vetlanda Stadshus AB 2020-10-06 och 2020-11-03 
KLF 2020/112 

-
underhålla fastigheten Stocken 7 
KLF 2020/249 

- Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner i Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2020/336 

- Protokoll Witalabostäder AB 2020-10-20 
KLF 2020/39 

- Protokoll AB Vetlanda Industrilokaler 2020-10-20 
KLF 2020/40 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/22 

Skrivelse ställd till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige angående underlåtenheten att 
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~ Vetlanda 

§ 155 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande utses till kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden t.o.m. 2022-12-31: 

Ledamöter 

Henrik Tvarnö (S) 
Dan Ljungström (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Carina Bardh (M) 
Jan Johansson (VF) 

Ersättare 

Martina Jansson (S) 
Lars Brihall (VF) 

Till ordförande utses Henrik Tvarnö (S) och till vice ordförande Dan Ljungström (C). 

Yrkanden 
Hans Svensson (KD) föreslår som ordinarie ledamöter Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C) 
och Monica Samuelsson (KD) och som ersättare Martina Jansson (S). Till ordförande föreslås 
Henrik Tvarnö och till vice ordförande Dan Ljungström. 

Lennart Lööw (S) och Andras Elamsson (C) tillstyrker Hans Svenssons förslag. 

Jan Johansson (VF) föreslår som ordinarie ledamöter Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) 
och som ersättare Lars Brihall (VF). 

Beslutet skickas till 
De valda 
Elected 
Lönekontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/342 
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~ Vetlanda 

§ 156 

Yttrande över remiss - En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
(SOU 2020:54) 

Kommunstyrelsens beslut 
Beslutanderätten delegeras till arbetsutskottet gällande yttrande över remiss - En långsiktigt 
hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har beretts möjlighet att yttra sig över remissen En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik (SOU 2020:54. Remissvaret ska ha kommit in till Justitiedepartementet 
senast den 7 december 2020 och av den anledningen behöver beslutanderätten delegeras till 
arbetsutskottet. 

Yrkanden 

över remiss - En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54. 

Beslutet skickas till 
Ksau 

Sammanträdet ajourneras kl. 16.18-16.29 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/331 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att beslutanderätten delegeras till arbetsutskottet gällande yttrande 
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~ Vetlanda 

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

§ 157 

Åldersgrupp KomBack 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
KomBacks uppdrag riktas mot elever i åldrarna 16-25 år, från och med 2021-08-01. 

Kommunfullmäktige delegerar/hänskjuter fortsättningsvis beslut gällande KomBacks 
organisation, uppdrag och åldersinriktning till barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet ersätter tidigare beslut från kommunfullmäktige 2014-12-17 § 193 punkt 4 gällande 
målgrupp för Komback. 

Deltar inte i beslutet 
Dan Ljungström (C) 

Ärendebeskrivning 
KomBack startade som ett projekt under socialtjänsten. Vid årsskiftet 2015 permanentades 
enheten (Kommunfullmäktige 2014-12-17 § 193) och togs över av barn- och 
utbildningsförvaltningen. I samband med det beslutades att verksamheten skulle riktas mot 
åldrarna 13–25 år och vända sig till de unga som riskerar att avbryta sina studier eller som 
avbrutit/avslutat studierna utan fullständiga betyg. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 74/20 
Tjänsteskrivelse 2020-08-25 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att KomBacks uppdrag riktas mot 
elever i åldrarna 16 – 25 år, från och med 2021-08-01. 

Yrkanden 

med 2021-08-01. Kommunfullmäktige delegerar/hänskjuter fortsättningsvis beslut gällande 
KomBacks organisation, uppdrag och åldersinriktning till barn- och utbildningsnämnden. 
Beslutet ersätter tidigare beslut från kommunfullmäktige 2014-12-17 § 193 punkt 4 gällande 
målgrupp för Komback. 

Andreas Elamsson (C) och Hans Svensson (KD) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/293 

Henrik Tvarnö (S) föreslår att KomBacks uppdrag riktas mot elever i åldrarna 16-25 år, från och 
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~ Vetlanda 

§ 158 

Revidering av registreringsavgift och kontrollantarvode för 
lotterier 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Följande avgifter enligt Spellag (2018:1138) antas: 

- registreringsavgift om 500 kronor för tillståndsregistrering 

- kontrollantarvode om 3 % av lotteriets planerade försäljning, dock högst 18 % av 
prisbasbeloppet per lotteri. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag (2018:1138) i kraft. Det innebär att kommuner 
numera endast ansvarar för registrering av spel till förmån för allmännyttiga ändamål (så 
kallade registreringslotterier). I Vetlanda kommun sköts uppgiften av kommunstyrelsen. All 
annan tillsyn av lotteriverksamhet ansvarar Spelinspektionen för. 

Registreringsavgiften tas ut för behandlingen av ansökan om registrering att genomföra 

kontrollerar lotteriet. Registreringsavgiften tas ut per registrering och ska motsvara 

den varit sedan 1995. Kontrollantarvodet utgår med 3% av den beräknade omslutningen på 
lotteriet (inklusive sociala avgifter), dock max 18 % av prisbasbeloppet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-13 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande avgifter enligt Spellag (2018:1138): 

- registreringsavgift om 500 kronor för tillståndsregistrering 

- kontrollantarvode om 3 % av lotteriets planerade försäljning, dock högst 18 % av 
prisbasbeloppet per lotteri. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/322 

registreringslotterier. Kontrollantarvodet är det arvode som kommunen betalar ut till den som 

kommunens omkostnader för handläggningen. Registreringsavgiften är idag 300 kronor, vilket 
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~ Vetlanda 

§ 159 

Mål och budget 2021-2023, justering av rambeslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Tidigare beslutade driftramar för åren 2021-2023 justeras enligt bilagd sammanställning. 

Det utrymme som blir konsekvensen av justeringen läggs som ett utrymme under 
kommunstyrelsen att disponera under 2021. För de därpå kommande budgetåren hanteras 
frågan i budgetberedning som kommer genomföras under 2021. 

Då flera budgetposter som ingår i de slutliga driftramarna, som exempelvis slutliga 
kapitalkostnader och konsekvenser av 2020 års lönerevision i dagsläget inte är klara, är de 
redovisade ramarna inte de slutliga utan visar bara konsekvenserna av ovanstående justering. 

Reservationer 
Carina Bardh (M), Anton Sigfridsson (M), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), 
Lola Frödeberg (VF), Mikael Loberg (SD) 

Ärendebeskrivning 
Efter budgetbeslutet i kommunfullmäktige 21 oktober avseende de kommande tre åren 
påbörjades arbetet med att bryta ned ramarna i detaljbudget för kommunens olika nämnder. 
Relativt omgående visade det sig att kapitalkostnader hade räknats med på ett felaktigt sätt 
och de beslutade ramarna behöver därför justeras ned. 

som tidigare meddelats från budgetberedningen. Eftersom nämndernas ramar justeras ned 
ger detta ett utrymme som placeras under kommunstyrelsen och möjliggör samma 
prioriteringar som budgetberedningen tidigare skulle haft under 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-15 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att justera tidigare beslutade driftramar för åren 2021-2023 
enligt bilagd sammanställning. 

driftramar, 17 mnkr, placeras i en särskild post benämnd ”reglering av den kommunala 
skattesatsen”. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/168 

Justeringen innebär att nämnderna har att arbeta utifrån de förutsättningar och prioriteringar 

Det utrymme som uppstår genom att kapitaltjänstkostnaderna exkluderas i tidigare beslutade 

36



~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 159 Ärendenr KLF 2020/168 

Då flera budgetposter som ingår i de slutliga driftramarna, som exempelvis slutliga 
kapitalkostnader och konsekvenser av 2020 års lönerevision i dagsläget inte är klara, är de 
redovisade ramarna inte de slutliga utan visar bara konsekvenserna av ovanstående justering. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att justera tidigare beslutade 
driftramar för åren 2021-2023 enligt bilagd sammanställning. 

Det utrymme som blir konsekvensen av justeringen läggs som ett utrymme under 
kommunstyrelsen att disponera under 2021. För de därpå kommande budgetåren hanteras 
frågan i budgetberedning som kommer genomföras under 2021. 

Då flera budgetposter som ingår i de slutliga driftramarna, som exempelvis slutliga 
kapitalkostnader och konsekvenser av 2020 års lönerevision i dagsläget inte är klara, är de 
redovisade ramarna inte de slutliga utan visar bara konsekvenserna av ovanstående justering. 

Dan Ljungström (C), Lennart Lööw (S) och Hans Svensson (KD) tillstyrker Henrik Tvarnös 
förslag. 

Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Lars Brihall (VF), Anton Sigfridsson (M), 
Mikael Loberg (SD) och Lola Frödeberg (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Henrik Tvarnös förslag och arbetsutskottets förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning som kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för Henrik Tvarnös förslag. 
Nej-röst för arbetsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster tillstyrker kommunstyrelsen Henrik Tvarnös förslag att 
kommunfullmäktige beslutar justera tidigare beslutade driftramar för åren 2021-2023 enligt 
bilagd sammanställning. 

Det utrymme som blir konsekvensen av justeringen läggs som ett utrymme under 
kommunstyrelsen att disponera under 2021. För de därpå kommande budgetåren hanteras 
frågan i budgetberedning som kommer genomföras under 2021. 

Då flera budgetposter som ingår i de slutliga driftramarna, som exempelvis slutliga 
kapitalkostnader och konsekvenser av 2020 års lönerevision i dagsläget inte är klara, är de 
redovisade ramarna inte de slutliga utan visar bara konsekvenserna av ovanstående justering. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 159 Ärendenr KLF 2020/168 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja Nej Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X 

Martina Jansson (S) X 

Lennart Lööw (S) X 

Carina Strömbäck (S) X 

Carina Bardh (M) X 

Anton Sigfridsson (M) 
Tjänstgörande 
ersättare 

X 

Dan Ljungström (C) X 

Andreas Elamsson (C) X 

Jan Johansson (VF) X 

Lars Brihall (VF) X 

Lola Frödeberg (VF) X 

Mikael Loberg (SD) X 

Hans Svensson (KD) 
Tjänstgörande 
ersättare 

X 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 160 

Delårsbokslut 2020 för Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Delårsbokslut per 2020-08-31 för Höglandets räddningstjänstförbund godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Räddningstjänstförbund har upprättat delårsbokslut per 2020-08-31. Detta har 

Förbundets resultat efter åtta månader är ett underskott som uppgår till -1,3 miljoner kronor. 
Helårsprognosen pekar på ett resultat som innebär ett underskott om -2 miljoner kronor för 
förbundet men man pekar samtidigt på den stora osäkerhet som råder på grund av Covid-19. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-19 
Höglandets räddningstjänstförbund § 30/20 
Delårsbokslut 2020 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslut per 2020-08-31 för Höglandets 
räddningstjänstförbund. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/282 

antagits av förbundets direktion och överlämnats till medlemskommunerna för godkännande. 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 161 Ärendenr KLF 2020/321 

Fördelning av partistödet 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Det kommunala partistödet 2021 fördelas enligt följande: 

Belopp i kr. 

S VF M C KD SD V L 

165 075 114 283 101 585 76 189 76 189 76 189 38 094 25 396 

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

Enligt reglementet skall partistödet justeras med basbeloppets förändring. Det totala beloppet 
för 2021 blir då 673 000 kr. En ökning med 4 000 kr. 

Grundstödet liksom mandatstödet uppgår för 2021 till 12 698 kr. 

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

”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 2020-11-13 
Reglemente för det kommunala partistödet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 161 Ärendenr KLF 2020/321 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av det kommunala partistödet 
2021: 

Belopp i kr. 

S VF M C KD SD V L 

165 075 114 283 101 585 76 189 76 189 76 189 38 094 25 396 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 162 

Förslag till ny biblioteksplan 2020-2024 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Biblioteksplan 2020-2024 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2018:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Vetlanda kommun har haft en tidigare biblioteksplan för 2015-2019. 
Planen har utvärderats och en ny biblioteksplan för 2020-2024 har tagits fram. I planen 
beskrivs kortfattat hur verksamheten fungerar i nuläget, vilka mål som finns och strategier för 
att nå målen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden § 60/20 
Tjänsteskrivelse 2020-09-29 
Biblioteksplan 2020-2024. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna biblioteksplan 2020-2024. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/304 
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~ Vetlanda 

§ 163 

Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderat reglemente för kultur-och fritidsnämnden fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2020-04-22 § 31 beslutat att deltagande i 
sammanträde på distans får ske vid sammanträde i kommunfullmäktige, samtliga nämnder 

för respektive nämnd. 

I samband med ovanstående komplettering har även en övergripande granskning gjorts av 
reglementet. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden § 47/20. 
Kultur- och fritidsnämndens reglemente 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa reviderat reglemente för kultur-och fritidsnämnden. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2020/286 

och kommunstyrelsen om särskilda skäl föreligger. Föreskrift om detta ska finnas i reglemente 
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~ Vetlanda 

§ 164 

Övertagandeavtal - Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Övertagandeavtal ingås med kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), 
som från 1 januari 2021 övergår i Kommunalförbundet Kretslopp Sydost i enlighet med 
bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås ingår i 
kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). Kommunfullmäktige i 
Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge samt KSRR:s medlemskommuner beslutade under våren 
2020 att bilda nytt förbund, Kretslopp Sydost från 2021-01-01. Förbundets tar från och med 
denna tidpunkt över huvudmannaskapet och svarar för den kommunala avfallsverksamheten 
enligt miljöbalken 15 kapitlet. 

I beslutsunderlag till besluten om bildande av förbund framgick att övertagandeavtal ska 
upprättas mellan de tre nya kommunerna (Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge) och förbundet 
gällande överlåtelsen av avfallsverksamheten och dess anläggningar, maskiner, utrustning, 
markåtkomst, avtal, tillstånd och ekonomiska delar. 

Avtalet har granskats av juridisk expertis. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-10 
Övertagandeavtal 
Beräkning övertagandelikvid 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att ingå övertagandeavtal med kommunalförbundet 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), som från 1 januari 2021 övergår i 
Kommunalförbundet Kretslopp Sydost i enlighet med bilaga 1. 

Yrkanden 
Lars Brihall (VF), Dan Ljungström (C), Mikael Loberg (SD) och Jan Johansson (VF) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Ärendenr KLF 2019/429 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 165 Ärendenr KLF 2020/306 

VA-taxa 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5 % från och med 2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 
VA-verksamheten i Vetlanda har för sin abonnentmängd många verk och långa 
ledningssträckor med totalt ca 100 anläggningar och ca 60 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 verk där både tekniska 
parametrar och högre reningskrav ställer verksamheten inför framtida utmaningar som gör att 
kostnadsmassan ökar. Detta gör att VA-verksamheten som över tid ska vara kostnadsneutral 
även behöver öka på intäktssidan. 

Den föreslagna taxe-ökningen på 5 % på brukningsavgiften gör att intäkterna ökar med 
ca 2 400 000 kronor. Det kommer för en enskild abonnent med normalförbrukning innebära 
en kostnadsökning på helår med ca 265 kronor. 

Anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2020:7 
Tjänsteskrivelse 2020-10-09 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5 % från och 
med 2021-01-01. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

§ 166 Ärendenr KLF 2020/333 

Taxor för renhållning 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Renhållningstaxan höjs med 2 % enligt förslag och att ny taxa föreslås gälla från och med 
2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Vid årsskiftet planeras hushållsavfallet i Vetlanda kommun tas över av kommunalförbundet 
Kretslopp Sydost. Några större förändringar av verksamheten planeras inte under 2021. 
Ohlssons AB kommer att genomföra tömning av hushållsavfall och enskilda brunnar som 
tidigare. Taxa måste ändå justeras för indexerade kostnadsökningar för insamling, behandling, 
påskostnad och transportering. I förslaget till ny taxa att gälla fr o m 2021 har därför höjning 
på 2% gjorts. Några få enskilda tjänster har utöver detta justerats. Detta gör att de totala 
intäkterna ökat med 2,1 %. Vilket ger en total intäktsförstärkning på ca 562 000 kr 

Vid genomgången av taxan har ett antal tjänster strukits, då de inte längre utnyttjats. Tjänsten 
för säsongsboende med tömning endast en gång om året föreslås inte längre kunna 
nytecknas. Tjänsten utnyttjas i dag av 10 kunder. 

Efter taxejusteringen betalar ett normalhushåll 1 511 kr/år vilket är en höjning med 30 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-16 
Taxor Vetlanda kommun 2021 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att renhållningstaxan höjs med 2 % enligt förslag och att ny taxa 
föreslås gälla från och med 2021-01-01. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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