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Kommunfullmäktige 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 20.09 
Sammanträdet ajournerades kl. 19.03-19.09  

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Henrik Freij (M), Ingrid Holm (SD), 
Dan Ljungström (C), Percy Karlsson (S), Lola Frödeberg (VF), Mikael Hahn (S), 
Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), Martina Jansson (S), Lars Brihall (VF), 
Hans Svensson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), Nils-Erik Olofsson (S),  
Maria Eriksson (V), Maria Forsberg Brihall (VF), Rune Solid (L),  
Lennart Lööw (S), Arne Zetterberg (SD), Anders Bengtsson (M), Pia Lindell (C),  
Jan-Erik Josefsson (KD), Aneth Amundsson (S), Tommy Bohman (S), 
Kjell Sandahl (M), Arne Larsson (SD), Carina G Hördegård (C), ordf.  
Carina Strömbäck (S), Ingemar Sturesson (KD), Tommy Glans (VF),  
Conny Axelsson (S), Inge Bengtsson (VF), Anton Sigfridsson (M),  
Anders Rodewald (KD) och Jessica Nilsson (V). 

Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Sigfridsson (KD) för Monica Samuelsson (KD) 
Christina Moths (C) för Andreas Elamsson (C) 
Niklas Hugosson (VF) för Roger Eriksson (VF) 
Fredrik Johansson (M) för Sofie Schiller (M) 
Jonna Andreasen-Fälth (SD) för Pia Fälth (SD) 
Sven-Åke Karlsson (S) för Rolf Axelsson (S) 
Alf Tagesson (C) för Annica Brihall (C) 
Daniel Lundström (S) för Madelen Kohut (S) 

Övriga deltagare Daniel Berner (C), Göran Svensson (V), Donald Påhlsson (SD),  
Bengt-Allan Klang (SD), Mikael Nilsson (V), Carina Wall (M), Fikret Ulusoy (L), 
Anneli Tellmo, Magnus Färjhage och Maria Isacsson.  

Utses att justera Carina Strömbäck (S) och Henrik Freij (M) 
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Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Datum när protokollet publiceras: 2021-12-21 

Datum när anslagets tas bort: 2022-01-12 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

 

Föredragningslista 
§ 168 Meddelanden   

§ 169 Avsägelse av uppdrag (S) 2021/318  

§ 170 Information om Deklaration för en stark demokrati 2021/121  

§ 171 Information från Höglandsförbundet 2021/379  

§ 172 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 - 
socialnämnden 

2021/259  

§ 173 Verksamhetsplan och budget 2022-2024 - Höglandets 
samordningsförbund 

2021/307  

§ 174 Återremiss - Inriktningsbeslut om byggnation av 
Teknikens hus och dess placering 

2018/335  

§ 175 Delårsrapport 2021 Kretslopp Sydost 2021/278  

§ 176 Delårsbokslut 2021 Höglandets räddningstjänstförbund 2021/291  

§ 177 Försäljning av del av fastigheten Stocken 7 2021/341  

§ 178 Fastighetsförsäljning Gångstigen  2021/351  

§ 179 Revidering bidragsbestämmelser för kultur- och 
fritidsförvaltningen 

2021/333  

§ 180 Taxor 2022 - Kretslopp Sydost 2021/300  

§ 181 VA-taxa 2022 2021/324  

§ 182 Taxa för införande av efterhandsdebitering för 
livsmedelskontroll 

2021/328  

§ 183 Fördelning av det kommunala partistödet 2022 2021/339  

 
 

2

~ Vetlanda 

I 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-12-15

§ 168   

Meddelanden 
Lagakraftbevis för detaljplan för kvarteret Trekanten och del av kvarteret Hygiea, Vetlanda 
kommun. 
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 2021-11-17. 
Detaljplanen, upprättad den 2021-05-21, antogs av kommunfullmäktige den  
2021-10-20, § 146. 
KLF 2017/226 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat 2021-12-01 där man utser ny ledamot och 
ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 1 december 2021 till och med den  
14 oktober 2022. Ny ledamot är Conny Axelsson (S) och ny ersättare är  
Tomas Karlberg (S). Avgången ledamot är Emma Eriksson (S).  
KLF 2021/318 

Mål & Budget 2022-2024 
KLF 2021/158 

Budget 2022 Höglandsförbundets revisorer 
Beslut från Höglandsförbundet 2021-11-26, § 56 
KLF 2021/370 
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§ 169 Ärendenr KLF 2021/318 

Avsägelse av uppdrag – Thomas Karlberg (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Thomas Karlberg (S) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Thomas Karlberg (S) avseende hans uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-12-09 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Elected 
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§ 170 Ärendenr KLF 2021/121 

Information om Deklaration för en stark demokrati 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Magnus Färjhage informerar om Deklaration för en stark demokrati.  

Deklaration för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år, som i sin 
tur är ett initiativ från regeringen. Syftet med deklarationen är att samla och engagera krafter 
som stödjer demokratin som styrelseskick, och uppmuntra fler att ta tydlig ställning och 
arbeta för att stärka demokratin. År 2021 är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott 
i Sverige. Vårt demokratiska styrelseskick har haft en helt avgörande betydelse för vårt lands 
historia, utveckling och välstånd. 

Aktörerna åtar sig att värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna 
och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, 
korruption och rasism. Bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att: 

- verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,  
- arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och 
- bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.  

Vetlanda kommun fattade beslut i maj om att underteckna deklarationen. Förvaltningarna 
arbetar på olika sätt aktivt med deklarationen. Några exempel på vad som hittills har gjorts är 
att vård- och omsorgsförvaltningen jobbar med den digitala inkluderingen. Socialförvaltningen 
arbetar med samordning av resurser. Skolan med språket, jämställdhet, genus och inflytande. 
Kommunen har tagit beslut om införande av barnkonventionen. Funktionshinderrådet, 
pensionärsrådet och kommundelsråden är också viktiga delar i demokratin samt 
landsbygdsinvesteringar och Var den du är veckan m.m. 
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§ 171 Ärendenr KLF 2021/379 

Information från Höglandsförbundet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektör Anneli Tellmo informerar om Höglandsförbundets verksamheter. 

Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans Höglandsförbundet. Förbundet 
består av Höglandets IT, Höglandets familjerätt och Höglandets ekonomiservice. Det finns 
också en administrativ enhet och en informationsenhet. Den politiska ledningen består av en 
direktion med tio ledamöter och tio ersättare. Ett arbetsutskott med tre ledamöter och två 
ersättare och en familjerättsnämnd med fem ledamöter samt en revision. 

Höglandets familjerätt servar medlemskommunernas invånare i familjerättsliga ärenden som 
faderskapsärenden, samarbetssamtal och avtal, adoptionsutredningar och yttranden till 
tingsrätten.  

Informationssäkerhet och dataskyddsförordningen är två prioriterade områden för förbundet. 

Höglandets ekonomiservice (HES) är Höglandsförbundets verksamhet inom området ekonomi. 
Här finns höglands kommunerna gemensamma nybildade ekonomiservicekontor som arbetar 
med ekonomiadministrativa tjänster samt olika delar av ekonomissystemförvaltning åt 
medlemskommunerna och Höglandsförbundet. 

Höglandets IT stöder verksamheter som verkar inom många olika områden. Höglandets IT:s 
tjänster levereras i en av de största och mest utmanande tekniska miljöerna i vår region - en 
miljö med 32 000 användare, 12 000 datorer, 16 000 iPads, 500 servrar, 2 600 accesspunkter, 
950 switchar, 22 routers och 10 brandväggar. 

Redovisningen avslutas med en genomgång av vad som är på gång inom förbundet:  

- Utredning av gemensam systemförvaltningsorganisation för Combine  
- Utredning av gemensam organisation för handläggning av alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel 
- Utredning av gemensam organisation och nämnd för miljö och bygg  
- Samverkansavtal med Tranås kring familjerätten och dataskyddsombud 
- Samordning av visselblåsartjänst  
- Besöka och informera bolagen om HF  
- Revidering av nuvarande samverkansavtal  
- Arbete med ny prissättningsmodell 
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§ 172 Ärendenr KLF 2021/259 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 - 
socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen ska nämnden rapportera ej verkställda beslut till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige och kommunrevisionen.  

Socialnämnden har 2 beslut att rapportera för kvartal 3, period 2021-07-01--2021-09-30.  

- Gynnande beslut 2021-04-22 att bevilja kontaktperson enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
Beslutet är inte verkställt.  

- Gynnande beslut 2021-04-21 att bevilja kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
Beslutet är inte verkställt. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 347/21 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 173 Ärendenr KLF 2021/307 

Verksamhetsplan och budget 2022-2024 - Höglandets 
samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun godkänner upprättat förslag till Verksamhetsplan 2022 och budget för 
2022-2024 för Höglandets samordningsförbund. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund har beslutat om Verksamhetsplan 2022 och 
budget för 2022-2024 och översänt den till medlemskommunerna för samråd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Verksamhetsplan 2022 Budget 2022-2024 – Höglandets samordningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag 
Vetlanda kommun godkänner upprättat förslag till Verksamhetsplan 2022 och budget för 
2022-2024 för Höglandets samordningsförbund. 

Beslutet skickas till 
Höglandets samordningsförbund 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 19.03-19.09. 
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§ 174 Ärendenr KLF 2018/335 

Återremiss - Inriktningsbeslut om byggnation av Teknikens hus 
och dess placering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun bygger Teknikens hus. 

Investeringsbudget för projektering av Teknikens hus på 8 000 tkr antas.  
Samråd sker med föreningen Nju:tek angående innehåll och funktioner utifrån förstudien. 

Frågan om investeringsbudget på totalt 80 000 tkr för byggnation av Teknikens hus hänvisas 
till budgetberedningen. 

Fortsätta utredningen av placering av teknikens hus vid Banken-Boken och Kyrkogatan för att 
ett slutgiltigt fastställande av placering ska kunna ske i samband med investeringsbeslutet i 
juni 2022.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott hålls aktivt löpande informerade. 

Arbetet ska ske i samverkan med näringslivet. 

600 tkr av kommunstyrelsens utvecklingsbudget 2022 omdisponeras till barn och 
utbildningsnämnden för att snarast möjligt ansöka om YH utbildningar inriktning enligt 
förstudien och dialog med föreningen Nju:tek. 

Ärendebeskrivning 
Näringslivet i Vetlanda har angivit kompetensförsörjningen som den största utmaningen och 
den som är viktigast för att utveckla näringslivet i Vetlanda på sikt. Nuvab initierade på initiativ 
av flera företag i kommunen en förstudie om att skapa ett Teknikens hus i Vetlanda, ett 
centrum för kompetensutveckling inom tillverkande industri på hela höglandet. Inriktningen 
är huvudsakligen metallbearbetning men är relevant för alla verksamheter med 
automatiserade processer. Huvudsyftet är att etablera en verksamhet som kan lyfta 
kompetensen och skapa bättre förutsättningar på några års sikt, men också samtidigt skapa 
möjlighet till att kompetensutveckla personalen i företagen. Den maskinpark som behövs för 
kompetensutvecklingen kan också användas för testbäddar och annan utvecklingsverksamhet. 
En viktig faktor för att satsningen skall lyckas är att göra Teknikens hus attraktivt, en 
mötesplats där man vill vara och utvecklas som person men också en mötesplats för 
innovation, kontakter och utveckling av näringslivet. Det är också viktigt att öka intresset för 
tekniska utbildningar. Teknikcentrum är den del av Teknikens hus som skall ta emot förskolor, 
skolor och andra besök för att inspirera till teknisk utbildning. 

Näringslivet har tillsammans med Vetlanda kommun genom Nuvab genomfört 
förstudieprojekt, tagit fram förstudie, bildat föreningen Nju:tek som i sin tur genom 
expertgrupper utvecklat konceptet utifrån förstudien samtidigt som arbetet med att 
förverkliga Teknikens hus går vidare. Arbetet startade sent 2018. Sedan 2020 har Nuvab med 
finansiering från näringsliv och kommuner anlitat Joakim Falkäng, Kvadrat att genomföra  
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§ 174 Ärendenr KLF 2018/335 

förstudien och driva vidare arbetet för att förverkliga Teknikens hus. Som en del i 
förstudiearbetet genomfördes också en volymstudie av studenter som en del i deras 
utbildning kring visualisering av arkitektur. 

17/6 2021 hölls ett möte mellan företrädare för samtliga partier och representanter för 
näringslivet. Näringslivet hade vid ett förberedande möte tagit fram förslag på väg framåt. Det 
önskemål som den 17/6 framfördes från näringslivet var att näringslivet är intresserade av att 
finansiera den löpande verksamheten i Teknikens hus med ett bidrag per anställd och man 
önskade att Vetlanda kommun skulle ta ansvar för att uppföra lokalerna. Från Vetlanda 
kommuns sida uttalades då att om kommunen beslutar bygga är det kommunen som skall 
bestämma var lokalerna byggs. Utgångspunkten från näringslivet var att man såg kommunen 
som den lämpligaste ägaren av ett Teknikens hus. Nivån för bidrag till den löpande 
verksamheten som nämndes var 500-1000 kr per anställd och år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Lägesrapport från Expertgrupper kopplade till Nju:tek, Teknikens hus, hösten 2021 
Förstudie Teknikens hus 
Avsiktsförklaringar 
Underlag till Kopparsmedjan och Teknikenshus etablering i Vetlanda 2021-10-20 
Kommentarer till återremiss Teknikens hus 2021-11-17 

Kommunstyrelsens förslag  
Föreslå kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommun bygger Teknikens hus. 

Föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringsbudget för projektering av Teknikens hus 
på 8 000 tkr.  
Samråda med föreningen Nju:tek ang. innehåll och funktioner utifrån förstudien. 

Föreslå kommunfullmäktige hänvisa frågan om investeringsbudget på totalt 80 000 tkr för 
byggnation av Teknikens hus till budgetberedningen. 

Föreslå kommunfullmäktige att förorda byggnation av Teknikens hus på fastigheten Banken – 
Boken också kallad projekt Kopparsmedjan. 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att fortsätta att parallellt utreda en placering vid 
Kyrkogatan för att slutgiltigt fastställande av placering ska kunna ske i samband med 
investeringsbudget i juni 2022. 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att arbetet ska ske i samverkan med näringslivet. 

Besluta omdisponera 600 tkr av kommunstyrelsens utvecklingsbudget 2022 till barn och 
utbildningsnämnden för att snarast möjligt ansöka om YH utbildningar inriktning enligt 
förstudien och dialog med föreningen Nju:tek. 
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§ 174 Ärendenr KLF 2018/335 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) lämnar följande ändringsförslag av kommunstyrelsens förslag:  

”Föreslå kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommun bygger Teknikens hus. 

Föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringsbudget för projektering av Teknikens hus 
på 8 000 tkr.  
Samråda med föreningen Nju:tek ang. innehåll och funktioner utifrån förstudien. 

Föreslå kommunfullmäktige hänvisa frågan om investeringsbudget på totalt 80 000 tkr för 
byggnation av Teknikens hus till budgetberedningen. 

Föreslå kommunfullmäktige att fortsätta utreda placering av teknikens hus vid Banken/Boken 
och Kyrkogatan för att ett slutgiltigt fastställande av placering ska kunna ske i samband med 
investeringsbeslutet i juni 2022.  

Föreslå kommunfullmäktige att arbetet ska ske i samverkan med näringslivet. 

Föreslå kommunfullmäktige besluta omdisponera 600 tkr av kommunstyrelsens 
utvecklingsbudget 2022 till barn och utbildningsnämnden för att snarast möjligt ansöka om YH 
utbildningar inriktning enligt förstudien och dialog med föreningen Nju:tek.” 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös ändringsförslag samt föreslår följande tillägg:  

”I syfte att påskynda ärendet, förtydliga innehåll och bättre förankra beslutet bör 
kommunstyrelsens arbetsutskott snarast tillsätta en arbetsgrupp som får i uppgift att fullfölja 
utredningsuppdraget med återstående frågor. Arbetsgruppen föreslås ledas av 
kommundirektören som till sin hjälp kan adjungera behövlig expertis. I gruppen ska ingå 
representanter för intresserade företag. Kommunstyrelsen arbetsutskott utgör ledningsgrupp. 
Redovisning över projektets gång lämnas månatligen och återrapporteras dit men jämväl till 
samtliga gruppledare. I juni månad 2022 ska en slutredovisning av uppdraget föreligga för att 
kunna beaktas i kommunens budgetförslag samma månad.” 

Carina Bardh (M) tillstyrker Henrik Tvarnös ändringsförslag samt föreslår följande tillägg: 

”Kommunstyrelsens arbetsutskott hålls aktivt löpande informerade.” 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker Carina Bardhs förslag samt föreslår att hennes tilläggsförslag 
infogas vid fjärde stycket i hans ändringsförslag. 

Robin Wallén Nilsson (M), Daniel Berner (C), Hans Svensson (KD), Dan Ljungström (C),  
Rune Solid (L) och Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker Henrik Tvarnös ändringsförslag 
tillsammans med Carina Bardhs tilläggsförslag. 

Mikael Loberg (SD), Niklas Hugosson (VF) och Maria Forsberg Brihall (VF) tillstyrker  
Henrik Tvarnös ändringsförslag tillsammans med Jan Johanssons tilläggsförslag.  
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§ 174 Ärendenr KLF 2018/335 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag med Henrik Tvarnös 
ändringsförslag tillsammans med Carina Bardhs tilläggsförslag: 

”Föreslå kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommun bygger Teknikens hus. 

Föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringsbudget för projektering av Teknikens hus 
på 8 000 tkr.  
Samråda med föreningen Nju:tek ang. innehåll och funktioner utifrån förstudien. 

Föreslå kommunfullmäktige hänvisa frågan om investeringsbudget på totalt 80 000 tkr för 
byggnation av Teknikens hus till budgetberedningen. 

Föreslå kommunfullmäktige att fortsätta utreda placering av teknikens hus vid Banken/Boken 
och Kyrkogatan för att ett slutgiltigt fastställande av placering ska kunna ske i samband med 
investeringsbeslutet i juni 2022.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott hålls aktivt löpande informerade. 

Föreslå kommunfullmäktige att arbetet ska ske i samverkan med näringslivet. 

Föreslå kommunfullmäktige besluta omdisponera 600 tkr av kommunstyrelsens 
utvecklingsbudget 2022 till barn och utbildningsnämnden för att snarast möjligt ansöka om YH 
utbildningar inriktning enligt förstudien och dialog med föreningen Nju:tek.” 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige antar ovanstående förslag till beslut. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Johanssons tilläggsförslag med lydelsen:  

”I syfte att påskynda ärendet, förtydliga innehåll och bättre förankra beslutet bör 
kommunstyrelsens arbetsutskott snarast tillsätta en arbetsgrupp som får i uppgift att fullfölja 
utredningsuppdraget med återstående frågor. Arbetsgruppen föreslås ledas av 
kommundirektören som till sin hjälp kan adjungera behövlig expertis. I gruppen ska ingå 
representanter för intresserade företag. Kommunstyrelsen arbetsutskott utgör ledningsgrupp. 
Redovisning över projektets gång lämnas månatligen och återrapporteras dit men jämväl till 
samtliga gruppledare. I juni månad 2022 ska en slutredovisning av uppdraget föreligga för att 
kunna beaktas i kommunens budgetförslag samma månad.”  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Jan Johanssons tilläggsförslag. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Nju:tek 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommundirektör 
Planavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-12-15

§ 175 Ärendenr KLF 2021/278 

Delårsrapport 2021 Kretslopp Sydost 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun godkänner avlämnad delårsrapport 2021 för Kretslopp Sydost. 

Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen för Kretslopp Sydost har antagit delårsrapporten 2021 och överlämnat 
den till medlemskommunerna för godkännande. 

Vetlanda kommun ingår sedan årsskiftet som en av medlemskommunerna i 
Kommunalförbundet Kretslopp Sydost (tidigare benämnt KSRR). Förbundet redovisar för 
koncernen ett resultat för perioden 2021-01-01 - 2021-08-31 som uppgår till 28,8 mnkr.  
I detta resultat ingår dotterbolaget Moskogen Miljö AB. 

För helåret beräknas koncernens resultat till 27,8 mnkr varav Kretslopp Sydost svarar för  
10,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost 2021-10-01, § 33 
Delårsrapport 2021 Kretslopp Sydost 
Granskning av delårsrapport – Kretslopp Sydost 
Revisionens utlåtande avseende delårsrapport Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsens förslag 
Vetlanda kommun godkänner avlämnad delårsrapport 2021 för Kretslopp Sydost. 

Beslutet skickas till 
Kretslopp Sydost 
Medlemskommuner 
Ekonomikontoret 
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-12-15

§ 176 Ärendenr KLF 2021/291 

Delårsbokslut 2021 Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delårsbokslut per 2021-08-31 för Höglandets räddningstjänstförbund godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Räddningstjänstförbund har upprättat delårsbokslut per 2021-08-31. Detta har 
antagits av förbundets direktion och överlämnats till medlemskommunerna för godkännande. 

Förbundets resultat efter åtta månader är ett underskott som uppgår till -3,4 miljoner kronor. 
Helårsprognosen pekar på ett resultat som innebär ett underskott om -4 miljoner kronor för 
förbundet vilket till del orsakas av COVID-19. Påverkan på ekonomin sker främst i form av 
uteblivna intäkter. De uteblivna intäkterna beror till stor del på inställda utbildningar och 
uteblivna brandskyddskontroller. 

Arbetet med temagrupper och aktiviteter kopplade till Handlingsprogrammet 2020-2023 har 
försenats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2021-09-30, § 28 
Delårsbokslut 2021 – Höglandets räddningstjänstförbund 
Tjänsteskrivelse 2021-09-20 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 för  
Höglandets räddningstjänstförbund. 

Beslutet skickas till 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Ekonomikontoret 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-12-15

§ 177 Ärendenr KLF 2021/341 

Försäljning av del av fastigheten Stocken 7 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 
fastigheten Vetlanda Stocken 7 till Njudung Energi Vetlanda AB, till ett pris av 1 500 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun äger sedan 1963 fastigheten Stocken 7 på Fabriksgatan i Vetlanda. Här 
bedrevs tidigare tändstickstillverkning och har sedan kommunen förvärvade fastigheten, 
upplåtits och hyrts ut till olika företag och föreningar. I fastigheten bedrivs inte någon 
kommunal verksamhet, så denna fastighet har ansetts möjlig att avyttra, hela eller i delar.  

Det kommunala bolaget Njudung Energi Vetlanda AB har sin fjärrvärmeanläggning på 
grannfastigheten, Stocken 14, och hyr även in sig i delar av Stocken 7 för sin verksamhet. 
Bolaget har även ledningar för bland annat fjärrvärme på fastigheten Stocken 7, varav en 
huvudledning ligger rakt under en av byggnaderna på Stocken 7. För att säkra mark för sin 
framtida utveckling vill bolaget därför förvärva del av Stocken 7. I avtalet finns en klausul kring 
föroreningar som innebar att kommunen förbinder sig att utreda och ombesörja eventuell 
sanering av påträffade föroreningar inom den del av fastigheten som köpet omfattar och till 
en tid om fyra år efter tillträdet. 

Uppdraget kring försäljningen av del av fastigheten Stocken 7 har förhandlats mellan  
Vetlanda kommun och Njudung Energi Vetlanda AB. En opartisk värdering ligger till grund för 
försäljningspriset. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-27 
Avtal 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 
fastigheten Vetlanda Stocken 7 till Njudung Energi Vetlanda AB, till ett pris av 1 500 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-12-15

§ 178 Ärendenr KLF 2021/351 

Fastighetsförsäljning Gångstigen  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Terränglöparen , Gångstigen , 574 39 Vetlanda, till Agneta Svensson, 

, till ett pris av 1 400 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har ägt fastigheten Terränglöparen  sedan 1987. På fastigheten finns ett 
bostadshus som Vetlanda kommun har drivit förskola i. Förskoleverksamheten är nerlagd 
under året och fastigheten har ansetts lämplig att avyttra. 

Fastighetsbyrån i Vetlanda uppdrogs att sälja fastigheten genom budgivning. Högsta budet 
lades av Agneta Svensson, , efter avslutad budgivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Avtal 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Terränglöparen  Gångstigen , 574 39 Vetlanda, till Agneta Svensson, 

, till ett pris av 1 400 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-12-15

§ 179 Ärendenr KLF 2021/333 

Revidering av bidragsbestämmelser för kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Datum för inlämning av föreningsbidragsansökan ändras från 15 augusti till 15 februari. 

Kommunen med sitt investeringsbidrag medverkar inte till att den totala finansieringsgraden 
via bidrag överstiger 80 procent. 

Införa 1 500 kronor som årligt driftsbidrag till padelbana, förutsatt att föreningen erbjuder 
organiserad verksamhet utan timavgift, alternativt gör det möjligt för barn upp till och med 
lägst 16 år att spela gratis. Denna förutsättning för bidrag införs också för tennisbana. 

Införa 250 kronor per korg (max 27 korgar) som årligt driftsbidrag för discgolfbana. 

Driftsbidrag för skatebana tas som särskilt beslut under 2022, för hösten 2021. Nytt beslut om 
tillägg till bidragsbestämmelserna görs under 2022, inför bidragsbeslut som fattas 2023 för 
bidrag som gäller 2022. 

Föreslagna förändringar i kultur- och fritidsförvaltningens bidragsbestämmelser antas. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden § 86/21, att se 
över bidragsbestämmelserna för att möjliggöra utbetalning av bidrag till padelbana, skatepark 
och eventuellt andra behov som uppkommit sedan bestämmelserna reviderades senast. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden § 93/21 
Bidragsbestämmelser 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

Ändra datum för inlämning av föreningsbidragsansökan från 15 augusti till 15 februari. 

Beskriva att kommunen med sitt investeringsbidrag inte medverkar till att den totala 
finansieringsgraden via bidrag överstiger 80 procent. 

Införa 1 500 kronor som årligt driftsbidrag till padelbana, förutsatt att föreningen erbjuder 
organiserad verksamhet utan timavgift alternativt gör det möjligt för barn upp till och med 
lägst 16 år att spela gratis. Denna förutsättning för bidrag införs också för tennisbana. 

Införa 250 kronor per korg (max 27 korgar) som årligt driftsbidrag för discgolfbana. 
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-12-15

§ 179 Ärendenr KLF 2021/333 

Driftsbidrag för skatebana tas som särskilt beslut under 2022, för hösten 2021. Nytt beslut om 
tillägg till bidragsbestämmelserna görs under 2022, inför bidragsbeslut som fattas 2023 för 
bidrag som gäller 2022. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om föreslagna ändringar i kultur- och 
fritidsförvaltningens bidragsbestämmelser. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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§ 180 Ärendenr KLF 2021/300 

Taxor 2022 - Kretslopp Sydost 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nya taxor och avgifter för kommunalförbundet Kretslopp Sydost för 2022 antas. 

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Kretslopp Sydost har inkommit med förslag på taxor och taxeföreskrifter 
för 2022 för beslut i medlemskommunerna. Taxorna föreslås vara oförändrade gentemot 2021 
med några få undantag. 

Följande förändringar mot 2021 (alla priser inklusive moms): 

Höjning av samtliga taxor med 2% i Vetlanda och Sävsjö kommun p.g.a. indexerande 
kostnadsökningar för insamling, behandling, påskostnad och transportering. 

Ny taxa för bottentömmande behållare. Behållare som ägs och töms av Kretslopp Sydost ej 
möjligt att nyteckna år 2022 för flerbostadshus och verksamheter. Nya taxor införs för 
kundägda behållare med avgift för volymbaserad tömning: 

a) Helårshämtning var fjortonde dag, flerbostadshus samt verksamheter kund ägd 
bottentömmande behållare 0-3 m³ 21 750 kr 

b) Helårshämtning var fjortonde dag, flerbostadshus samt verksamheter kundägd 
bottentömmande behållare 5 m³ 30 000 kr 

c) Fritidshämtning 11 gånger per säsong, flerbostadshus samt verksamheter kundägd 
bottentömmande behållare 0-3 m³ 10 000 kr 

d) Fritidshämtning 11 gånger per säsong, flerbostadshus samt verksamheter kundägd 
bottentömmande behållare 5 m³ 13 750 kr 

Ny taxa, tillägg för extratömning av slam överenskommen vardag minimum två vardagar efter 
beställningsdag 625 kr i Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommun. 

Ny taxa, tillägg för dagplanerad tömning tankvolym 0-6 m³ vid inplanerad årlig tömning av 
slam från enskilda avloppsanläggningar 312 kr i Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommun. 

Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost 2021-10-01 § 34 
Förslag på renhållningsavgifter för Vetlanda kommun 2022 

Kommunstyrelsens förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter för kommunalförbundet  
Kretslopp Sydost för 2022. 
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§ 180 Ärendenr KLF 2021/300 

Beslutet skickas till 
Kretslopp Sydost 
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-12-15

§ 181 Ärendenr KLF 2021/324 

VA-taxa 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5 % från och med 2022-01-01.  

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 anläggningar 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.  

Förslaget är en höjning med 5 % på brukningsavgiften, och detta kommer göra att intäkterna 
ökar med ca 2 500 000: - Det kommer för en enskild abonnent med normalförbrukning 
innebära en kostnadsökning på helår med ca 265 kr.  

Branschorganisationen Svenskt vatten gör bedömningar att VA-taxan på nationell nivå 
behöver höjas med 4 % plus inflation årligen och att det kommer medföra att VA-taxan 
fördubblas mot dagens värde under kommande 20-årsperiod.  

Vid simuleringar som görs på kommande avskrivningsbehov och kostnadsökningar kommer 
taxan att behöva ökas med ca 5% per år under simuleringsperioden (2021-2026).  

Anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-07 
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2021-10-21, § 69 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5 % från och med 
2022-01-01.  

Beslutet skickas till 
Njudung Energi Vetlanda AB 
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§ 182 Ärendenr KLF 2021/328 

Taxa för införande av efterhandsdebitering för 
livsmedelskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny taxa för livsmedelskontroll som innebär 
efterhandsdebitering. Efterhandsdebitering tillämpas från och med den 1 januari 2022 och 
utjämning av kontrollbalanser sker under 2021 och 2022. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för 
finansieringen av livsmedelskontrollen och för det krävs en ny taxa för livsmedelskontroll. Den 
stora skillnaden är att dagens system med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett 
system med obligatorisk efterhandsdebitering. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden § 135/21 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny taxa för livsmedelskontroll som innebär 
efterhandsdebitering. Efterhandsdebitering tillämpas från och med den 1 januari 2022 och 
utjämning av kontrollbalanser sker under 2021 och 2022. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 

22

~ Vetlanda 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-12-15

§ 183 Ärendenr KLF 2021/339 

Fördelning av det kommunala partistödet 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Det kommunala partistödet 2022 fördelas enligt följande:  
 
Belopp i kr. 

S VF M C KD SD V L 

167 283 115 811 102 943 77 208 77 208 77 208 38 604 25 736 

 

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 2022 blir då 682 000 kr. En ökning med 9 000 kr. 

Grundstödet liksom mandatstödet uppgår för 2022 till 12 868 kr. 

Varje parti ska årligen redovisa till fullmäktige på vilket sätt stödet använts. Utdrag ur policyn 
”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 2021-11-12 
Reglemente för det kommunala partistödet. 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar om följande fördelning av det kommunala partistödet 2022:  
 
Belopp i kr. 

S VF M C KD SD V L 

167 283 115 811 102 943 77 208 77 208 77 208 38 604 25 736 
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§ 183 Ärendenr KLF 2021/339 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Partierna ovan 
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