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§ 181 Ärendenr KLF 2021/314 

Information om ansökan till AF att bli kompletterande aktör 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsförmedlingen genomgår sedan en tid tillbaka en större reformering som innebär en rad 
olika förändringar i deras arbetssätt. Två olika huvudlinjer kan utskiljas. Den arbetssökande 
ska i allt högre grad vara digital och varje ärende som den sökande har hanteras av en 
handläggare, snarare än en och samma. Men också att utförandet av traditionella 
arbetsuppgifter för handläggare handlas upp på olika sätt. Där Arbetsförmedlingens roll är att 
fatta beslut, myndighetsutövning.  

Arbetsförmedlingens största insats kommer av att vara det som kallas Kundval Rusta och 
Matcha, KROM. Här kommer knappt 100 000 arbetssökande vara föremål för insatser. Denna 
insats hanteras inom ramen för LOV, Lagen om valfrihetssystem. Det innebär att utförare som 
vill bedriva insatser för att rusta och matcha arbetslösa behöver söka om att bli utförare. Om 
den sökande klarar kraven så blir den sökande godkänd. Sedan är det den arbetslöse som själv 
väljer sin utförare. Denna tjänst är indelat i olika leveransområden där den som utför tjänster 
måste ta emot sökande ifrån hela området. Vetlanda och Sävsjö kommuner är ett sådant 
leveransområde.  

Kompetensförsörjning inom offentlig sektor är en stor utmaning. Både kommande 
pensionsavgångar samt utökningar av offentlig service ska mötas. Detta i kombination med 
relativt hög arbetslöshet och ofta en bristande kompetens hos den sökande för 
arbetsmarknadens behov. Denna utmaning rör även oss i Vetlanda kommun. Kommunen 
arbetar sedan ett flertal år tillbaka aktivt för att trygga kompetensförsörjningen på olika sätt. I 
spåren av Arbetsförmedlingens reformering är det avgörande att en kommun och 
arbetsgivare förändrar sitt arbetssätt. Som ett led i detta undersöker HR-kontoret, 
kompetenscenter, just nu möjligheten att söka om att bli en kompletterande aktör med fokus 
på rusta och matcha arbetslösa personer mot arbete i offentlig sektor för att trygga 
kompetensförsörjningen, men också för att vara en inkluderande arbetsgivare och kommun.  

Biträdande HR-chef Pierre Thorrell informerar arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
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§ 182 Ärendenr KLF 2018/335 

Medfinansiering av projektledare för Teknikens hus hösten 
2021. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Bevilja 300 tkr som medfinansiering av projekt teknikens hus. Finansieras genom 
ianspråktagande av kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. 

Ärendebeskrivning 
Nuvab har avtal med Kvadrat avseende Joakim Falkäng som anlitas som projektledare för 
Teknikens hus. Tidigare medfinansiering från kommunen samt projektmedel från Alfa 
stiftelsen är förbrukade. Det finns en stor enighet om vikten av att skapa teknikens hus för att 
klara framtida kompetensförsörjning. 400 tkr behövs för att klara höstens 
projektledarinsatser, näringslivet går in med 100 tkr. Förslaget är att Vetlanda kommun bidrar 
med resterande 300 tkr som finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens budget 
för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen har en budget på 500 tkr, inga medel har 
ianspråktagits hittills i år. Målsättningen är att under hösten säkra projektfinansiering för ett 
genomförandeprojekt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-22 
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§ 183 Ärendenr KLF 2021/278 

Delårsrapport 2021 Kretslopp Sydost 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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  
(0,2 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 
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§ 184 Ärendenr KLF 2021/291 

Delårsbokslut 2021 Höglandets räddningstjänstförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 för  
Höglandets räddningstjänstförbund. 

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 
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§ 185 Ärendenr KLF 2021/307 

Verksamhetsplan och budget 2022-2024 - Höglandets 
samordningsförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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. Förbundet 
önskar få in kommunernas ställningstagande senast 2021-11-10. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Verksamhetsplan 2022 Budget 2022-2024 – Höglandets samordningsförbund 
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§ 186 Ärendenr KLF 2021/300 

Taxor och avgifter 2022 för kommunalförbundet  
Kretslopp Sydost 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter för kommunalförbundet  
Kretslopp Sydost för 2022. 

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 

8



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-08

§ 187 Ärendenr KLF 2021/315 

Tidplan för ekonomiarbetet 2022 

Arbetsutskottets beslut 
Upprättat förslag till tidplan för ekonomiarbetet 2022 politiker godkänns med följande 
ändringar: 

Bokslutsberedningen 9 mars 2022 flyttas till 8 mars 2022. 

Ärendebeskrivning 
Tidplan för ekonomiarbetet 2022 har upprättats och föreligger i bilaga. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att bokslutsberedningen den 9 mars 2022 flyttas till 8 mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Berörda politiker
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