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§ 189 Ärendenr KLF 2021/272 

Information om utredningsuppdrag Politikers 
arbetsmiljöansvar gentemot tjänstepersoner. 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Håkan Wetterö, social arbetsmiljöspecialist, ger en beskrivning av HR-kontorets 
utredningsuppdrag; Politikers arbetsmiljöansvar gentemot tjänstepersoner.  

Håkan använder en utredningsmetodik kallad Faktaundersökning som är utvecklad för att 
hantera svåra arbetsmiljöproblem, till exempel allvarliga konflikter, tystnadskultur, kränkande 
särbehandling och mobbning. Inledningsvis sker ett första möte med samtliga inblandade 
parter för introduktion och informationshämtning. Uppgifterna får inte lämnas anonymt och 
förbud mot repressalier råder. En rapport kommer därefter att lämnas och förslag på 
åtgärder. En handlingsplan kommer även att upprättas som beskriver det fortsatta arbetet. 
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§ 190 Ärendenr KLF 2020/248 

Detaljplan för Rättvisan 11, Storgatan 64, Vetlanda 

Beslut 
 Granskning ska ske avseende detaljplan för Rättvisan 11, Vetlanda kommun 
 Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte 
 Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen 
 Planavdelningen får uppdraget att genom utökat förfarande genomföra ändring av 

detaljplan för Rättvisan 11, Storgatan 64, Vetlanda 

Ärendebeskrivning 
Ett planförslag som avser att utöka byggrätten på fastigheten Rättvisan 11 till ytterligare två 
bostadshus godkänns för samråd. Med ändring av befintlig detaljplan avser kommunen utöka 
byggrätten till 400 m2 bostäder och 100 m2 komplementbyggnader. Kommunen avser även att 
öppna upp tidigare infart till fastigheten Rättvisan 11 från Storgatan för att tillgodose 
nödvändiga parkeringsplatser enligt kommunens parkeringsnorm.   

I samband med upprättande av ny detaljplan upphävs del av detaljplan 301, laga kraft vunnen 
1980-04-16, och detaljplan 143, laga kraft vunnen 1967-10-11. 

Planförslaget har reviderats på flera punkter från samrådsskedet. 

- Byggrättens placering har förändrats och delats upp. 
- Plusmark har tillkommit 
- Infart från Storgatan har öppnats 
- Byggnadshöjder har justerats 

Beslutsunderlag 
Upprättade planhandlingar. 

Förslag till beslut 
 Granskning ska ske avseende detaljplan för Rättvisan 11, Vetlanda kommun 
 Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte 
 Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen 
 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) yrkar att planavdelningen får uppdrag att genom utökat förfarande 
genomföra ändring av detaljplan för Rättvisan 11, Storgatan 64, Vetlanda. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker förslaget. 
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Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret
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§ 191 Ärendenr KLF 2020/179 

Detaljplan för delar av Mörsebo & Nykyrka, Nye, Vetlanda 
kommun 

Beslut 
 Granskning ska ske avseende detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med flera, Vetlanda 

kommun 
 Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte 
 Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen 

Jäv 
Daniel Berner (C) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.  

Ärendebeskrivning 
Ett planförslag som möjliggör för ändrad markanvändning i planområdet för både dagens och 
framtida användning. Det gäller främst ändring från allmänt ändamål till bostäder och 
expansion av befintliga verksamheter. 

I samband med upprättande av ny detaljplan upphävs del av detaljplan 297, laga kraft vunnen 
1979-10-25. 

Planförslaget har reviderats från samrådsskedet. 

Beslutsunderlag 
Upprättade planhandlingar. 

Förslag till beslut 
 Granskning ska ske avseende detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med flera, Vetlanda 

kommun 
 Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte 
 Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M), Martina 
Jansson (S) tillstyrker beslutet.  

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret

7



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-22

§ 192 Ärendenr KLF 2021/334 

Samråd inför planerat naturreservat Flisbron i Vetlanda 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vetlanda kommun inte har något att erinra mot 
planerna med bildande av naturreservat Flisbron inklusive skötselplan. Kommunen förutsätter 
att god dialog med markägare sker i samband med bildande av naturreservatet. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig i tidigt samråd över planerna 
för bildande av naturreservatet Flisbron, som omfattar del av fastigheten Repperda 8:4 i 
Vetlanda kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Vetlanda kommun inte har något att 
erinra mot planerna med bildande av naturreservat Flisbron inklusive skötselplan. Kommunen 
förutsätter att god dialog med markägare sker i samband med bildande av naturreservatet. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret
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§ 193 Ärendenr KLF 2021/335 

Samråd inför planerat naturreservat Sandbro i Vetlanda 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vetlanda kommun inte har något att erinra mot 
planerna med bildande av naturreservat Sandbro inklusive skötselplan. Kommunen förutsätter 
att god dialog med markägare sker i samband med bildande av naturreservatet. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har lämnat Vetlanda kommun tillfälle att yttra sig i tidigt samråd över planerna 
för bildande av naturreservatet Sandbro, som omfattar del av fastigheten Repperda 1:15 i 
Vetlanda kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Vetlanda kommun inte har något att 
erinra mot planerna med bildande av naturreservat Sandbro inklusive skötselplan. Kommunen 
förutsätter att god dialog med markägare sker i samband med bildande av naturreservatet. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret
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§ 194 Ärendenr KLF 2021/341 

Försäljning av del av fastigheten Stocken 7 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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 p5 Fabriksgatan i Vetlanda. Här 
bedrevs tidigare tändstickstillverkning och har sedan i 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 for bl a 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 öorvärva 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 for 
försaljningspriset. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-27 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker förslaget.   

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringschef
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§ 195 Ärendenr KLF 2021/351 

Fastighetsförsäljning Gångstigen  

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

 Lidingö, till ett pris av 1 400 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har ägt fastigheten Terränglöparen sedan 1987. På fastigheten finns ett 
bostadshus som av 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, Lidingö, efter avslutas budgivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Monica Samuelsson (KD) och Carina Bardh (M) tillstyrker förslaget. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringschef 
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§ 196 Ärendenr KLF 2021/326 

Justering av arvoden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer att arvodena justeras med 2,2 % från 
översynsdatumet 1 september.  

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande arvodesreglemente ska arvodesreglementet årligen justeras. Denna justering 
ska följa löneutvecklingen bland medarbetarna i Vetlanda kommun. Av denna anledning 
föreslår HR-kontoret att uppräkning sker med 2,2 % från den 1 september som är 
översynsdatumet enligt reglementet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer att arvodena justeras med 2,2 % från 
översynsdatumet 1 september.  

Beslutet skickas till 
Biträdande HR-chef
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§ 197 Ärendenr KLF 2021/330 

Riktlinje för Reservkraft i Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar riktlinje för Reservkraft i Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Riktlinje för Reservkraft i Vetlanda kommun syftar till att klargöra omfattning och organisation 
för reservkraft i Vetlanda kommun. 

Underlag för riktlinjen har hämtats i ”Reservkraftutredning Vetlanda kommun 2018-11-29”. 
Utredningen är framtagen av Höglandets räddningstjänstförbund i samarbete med 
kommunens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje Reverskraft Vetlanda kommun 
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§ 198 Ärendenr KLF 2021/333 

Revidering bidragsbestämmelser för kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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. 

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. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen har gjort nämnden uppmärksammad på att vi behöver uppdatera 
bidragsbestämmelserna. Detta för att bland annat kunna ge bidrag till padelbana och 
skatepark som inte fanns när bestämmelserna reviderades senast. 

Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag, KOF § 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 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-19 

Förslag till beslut 
Följande ändringar och tillägg i bidragsbestämmelserna föreslås 

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. 
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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. 

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

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef
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§ 199 Ärendenr KLF 2021/336 

Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden från 
och med 2022-01-01 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att disposition av kommunens bank- och plusgirokonton ska från 
och med 2022-01-01 ske av ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef 
Christina Carlson i förening med någon av ekonomihandläggarna Frida Peterson, Annelie 
Peterson, Elizabet Gustafsson, Helena Sundell, Emma Gunnarsson eller Simon Jonsson. 

Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnder 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 samhällsinformatörer inom 
Kontaktcenter med Maria Isacsson som ersättare. 

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carlemar som ersättare, äger 
rätt att beslutsattestera löneutbetalningar. 

Ärendebeskrivning 
Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 

Förslag till beslut 
Disposition av kommunens bank- och plusgirokonton ska från och med 2022-01-01 ske av 
ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i förening med 
någon av ekonomihandläggarna Frida Peterson, Annelie Peterson, Elizabet Gustafsson, Helena 
Sundell, Emma Gunnarsson eller Simon Jonsson. 

Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnder 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 samhällsinformatörer inom 
Kontaktcenter med Maria Isacsson som ersättare. 

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carlemar som ersättare, äger 
rätt att beslutsattestera löneutbetalningar. 
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Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Biträdande ekonomichef
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§ 200 Ärendenr KLF 2021/337 

Firmatecknare för Vetlanda kommun, 2022 

Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Till firmatecknare för Vetlanda kommun utses från och med 2022-01-01 kommunstyrelsens 
ordförande Henrik Tvarnö eller kommunalråd Daniel Berner eller kommunalråd Monica 
Samuelsson i förening med kommundirektör Magnus Färjhage eller ekonomichef Andreas 
Eliasson, eller i dennes ställe biträdande ekonomichef Christina Carlson. 

Till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och utmätning, samt att 
företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären haft invändningar 
mot fordran utses fr.o.m. 2022-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande 
ekonomichef Christina Carlson. 

Till firmatecknare vad gäller leasingavtal avseende enskilda leasingobjekt under förutsättning 
att befintliga ramavtal finns utses fr.o.m. 2022-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller 
biträdande ekonomichef Christina Carlson. 

Till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser som förvaltas av 
Vetlanda kommun utses fr.o.m. 2022-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande 
ekonomichef Christina Carlson. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om firmatecknare för Vetlanda kommun år 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 

Förslag till beslut 
Till firmatecknare för Vetlanda kommun utses fr.o.m. 2022-01-01 kommunstyrelsens 
ordförande Henrik Tvarnö eller kommunalråd Daniel Berner eller kommunalråd Monica 
Samuelsson i förening med kommundirektör Magnus Färjhage eller ekonomichef Andreas 
Eliasson, eller i dennes ställe biträdande ekonomichef Christina Carlson. 

Till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och utmätning, samt att 
företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären haft invändningar 
mot fordran utses fr.o.m. 2022-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande 
ekonomichef Christina Carlson. 

Till firmatecknare vad gäller leasingavtal avseende enskilda leasingobjekt under förutsättning 
att befintliga ramavtal finns utses fr.o.m. 2022-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller 
biträdande ekonomichef Christina Carlson. 
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Till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser som förvaltas av 
Vetlanda kommun utses fr.o.m. 2022-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande 
ekonomichef Christina Carlson. 

Beslutet skickas till 
Kommunalråden 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Biträdande ekonomichef
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§ 201 Ärendenr KLF 2021/338 

Prognos per oktober 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad prognos per oktober 2021 och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Christina Carlsson redovisar prognos per oktober 2021. 
Kommunkansliets prognos per oktober har endast mindre förändringar mot föregående 
prognos. Ianstråktagande har gjorts av KS omställningsutrymme med 370 tkr avseende att 
prova nytt arbetssätt gällande nyföretagande och 100 tkr avseende föreningsbidrag för 
anläggande av lokal ortsnära vandringsled. Dessa beslut är tagna i Kommunstyrelsen sedan 
tidigare. Avgiften till Höglandets Räddningstjänstförbund beräknas bli 1 400 tkr högre än 
budget. Nytt HR-system har initiala kostnader på ca 1 000 tkr redan vid uppstart. Detta 
kommer tas upp som förskott i nästa års investeringsbudget. 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos med en förväntad positiv avvikelse avseende 
driften motsvarande 16 291 tkr. Hela överskottet - och lite till - kan hänföras till statliga 
bidrag, samt att det finns ett visst överskott inom delar av verksamheten. Dessa överskott är 
främst tillfälliga, och till stor del kopplade till pandemin, men även ett resultat av 
effektiviseringsarbete inom förvaltningen. Prognosen har försämrats något sedan tidigare 
prognos, dock marginellt sett till omsättningen.  
Socialnämnden prognosticerar ett underskott för helåret på 20,6 mkr. Prognosen är ändå en 
förbättring gentemot föregående prognos på 1,7 milj kr. Underskottet är främst orsakat av 
höga kostnader för extern vård, både inom området missbruk samt Barn- och unga. 
Investeringar som blivit försenade i sitt införande kommer att begäras ombudget på till nästa 
år. Detta innefattar bland annat automatiserat försörjningsstöd.  
Prognosen per oktober för Barn- och utbildningsnämnden visar en positiv avvikelse mot 
budget på 3 831 tkr. Detta är 1 395 tkr bättre jämfört med föregående prognos.  
Tekniska kontoret lämnar en sammanlagd prognos för driften på 3 600 tkr i överskott mot 
budget.  
Kultur- och fritidsnämndens prognosticerade underskott är pandemirelaterat. På grund av 
restriktionerna faller i stort sett alla intäkter från privatkunder bort hos Bad & Gym hela första 
halvåret 2021. 
Miljö- och byggnämnden har en mycket knapp budget. Miljö- och byggförvaltningen 
prognosticerar trots allt ett överskott på drygt 900 000 kr. 
Totalt sett visar prognosen nu på ett överskott som uppgår till närmare 57 mnkr jämfört med 
budget vilket är en ökning med hela 10 mnkr jämfört med den prognos som lades i augusti. 

Beslutsunderlag 
Prognos per oktober 2021
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§ 202 Ärendenr KLF 2021/158 

Detaljbudget för kommunstyrelsen 2022-2024 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget för kommunstyrelsen 2022-2024, samt 
omdisponerar 380 tkr från resultatreserv till Kansli m.m. för att finansiera lön för enhetschef 
på kommunkansliet med ansvar för kansli, arkiv och integration. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade om budgetramar för 2022-2024 i juni 2021. Hela 
detaljbudgeten delges kommunfullmäktige i december. Detta ärende avser beslut om 
detaljbudget för kommunstyrelsens nämnd och verksamhet. 

Tilläggsförslag föreligger i form av att omdisponera 380 tkr från resultatreserv till Kansli m.m. 
för att finansiera lön för enhetschef på kommunkansliet med ansvar för kansli, arkiv och 
integration. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-17 
Detaljbudget 2022 

Förslag till beslut 
Fastställa detaljbudget för kommunstyrelsen 2022-2024. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD) och Daniel Berner (C) tillstyrker förslaget samt 
tilläggsförslaget. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Biträdande ekonomichef
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§ 203 Ärendenr KLF 2021/324 

VA-taxa 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att 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 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB föreslås att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5 % från och med 2022-01-01. 

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

Taxa för införande av efterhandsdebitering för 
livsmedelskontroll 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 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 byggchef
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§ 205 Ärendenr KLF 2021/267 

Motion om möjlighet för utveckling av foajén i Vetlanda 
kommuns stadshus 

Beslut 
Motionen översänds till Kommunledningsförvaltningen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Carina Bardh (M), Kjell Sandahl (M), Robin W Nilsson (M), Sofie 
Schiller (M), Anton Sigfridsson (M), Henrik Freij (M) och Anders Bengtsson (M).  

Syftet med motionen är att ovan nämnda personer yrkar att i stadshusets foajé ska finnas en 
reception bemannad av minst två personer utan nyanställning.  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Moderaterna, Carina Bardh
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§ 206 Ärendenr KLF 2021/296 

Motion om att upphandla företag som utför hushållsnära 
tjänster 

Beslut 
Motionen översänds till Vård- och omsorgsförvaltningen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Anders Bengtsson (M) med yrkande om: 

 att kommunen upphandlar och tecknar avtal med minst ett företag som Vetlandabor 
över 68 år kan vända sig till for att beställa hushållsnära tjänster i form av städning, 
tvätt, hjälp med enklare ärenden eller att någon följer med den att handla, 

 att timpriset for de som använder tjänsterna ska vara Iägre än hemtjänsttaxan om de 
som beställer använder sig av rutavdrag, 

 att möjligheten for alla invånare att ansöka om hemtjänst även för serviceinsatser ska 
kvarstå, 

 att upphandlade företag listas på kommunens webbplats, 
 att utvärdering ska ske innan en ny upphandling görs. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-10-15 

Beslutet skickas till 
Vård-och omsorgsförvaltningen 
Anders Bengtsson (M)
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§ 207 Ärendenr KLF 2021/339 

Fördelning av det kommunala partistödet 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
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 

 

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av det kommunala partistödet 
2022:  
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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 

 

Beslutet skickas till 
Partierna
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§ 208 Ärendenr KLF 2021/340 

Fördelning av landsbygdsinvesteringsstöd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande förslag för 
Björkö kommundelsområde: 

 150 000 kronor: ”Aktivitetspark Björkbacken i Björköby”  
 100 000 kronor: ”Större lekpark i Nävelsjö”  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande 
förslag för Bäckaby kommundelsområde: 

 41 666,5 kronor: ”Utveckling av Bäckabygården i Bäckaby” 
 41 666,5 kronor: ”Utveckling av vandrarhemmet ”Plymska” i Bäckaby” 
 63 333 kronor: ”Utescen i Årset” 
 20 000 kronor: ”Fräsch luft till lokal för rikare mötesplats i Ingaboda” 
 39 333 kronor: ”Utegym i Ramkvilla” 
 39 000 kronor: ”Mötesplats utomhus i Skärbäck” 
 5000 kronor: ”Arboretum i Ramkvilla”  

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har avsatt 500 000 tusen kronor för landsbygdsinvesteringar 2022. Först ut 
att ta del av dessa pengar är Björkö och Bäckaby kommundelsområde. Totalt har 224 röster 
kommit in för Björkö kommundelsområde och 336 röster för Bäckaby kommundelsområde för 
de förslag som gick vidare till omröstning.  

Följande förslag har valts ut att ta del av landsbygdsinvesteringsmedel av respektive 
kommundelsråd i samråd med en projektgrupp från Vetlanda kommun och resultatet av 
rösterna blev: 

 119 röster: ”Aktivitetspark Björkbacken i Björköby”  
 64 röster: ”Större lekpark i Nävelsjö”  

 
 

 74 röster: ”Utveckling av vandrarhemmet ”Plymska” i Bäckaby”  
 63 röster: ”Utveckling av Bäckabygården i Bäckaby”  
 55 röster: ”Utescen i Årset”  
 49 röster: ”Utegym i Ramkvilla” 
 36 röster: ”Mötesplats utomhus i Skärbäck” 
 25 röster:  ”Fräsch luft till lokal för rikare mötesplats i Ingaboda”  
 21 röster: ”Arboretum i Ramkvilla”  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-12 

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen fattar beslut att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande 
förslag för Björkö kommundelsområde: 

 150 000 kronor: ”Aktivitetspark Björkbacken i Björköby”  
 100 000 kronor: ”Större lekpark i Nävelsjö”  

Att kommunstyrelsen fattar beslut att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande 
förslag för Bäckaby kommundelsområde: 

 41 666,5 kronor: ”Utveckling av Bäckabygården i Bäckaby” 
 41 666,5 kronor: ”Utveckling av vandrarhemmet ”Plymska” i Bäckaby” 
 63 333 kronor: ”Utescen i Årset” 
 20 000 kronor: ”Fräsch luft till lokal för rikare mötesplats i Ingaboda” 
 39 333 kronor: ”Utegym i Ramkvilla” 
 39 000 kronor: ”Mötesplats utomhus i Skärbäck” 
 5000 kronor: ”Arboretum i Ramkvilla”  

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) 
tillstyrker förslaget.  

Beslutet skickas till 
Landsbygdsutvecklare
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