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~ 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 16.17 

Sammanträdet ajournerades kl. 14.54 till 15.08 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Lennart Lööw (S), Andreas Elamsson (C), 
Monica Samuelsson (KD), Hans Svensson (KD), Jan Johansson (VF), 
Lars Brihall (VF), Carina Bardh (-), Anders Bengtsson (M) och Mikael Loberg 
(SD) ej § 146-147. 

Tjänstgörande ersättare Carina Strömbäck (S), Pia Lindell (C), Bruno Pilåsen (VF) § 146-147 
kl. 14.40-14.45 och Tommy Glans (VF). 

Ersättare Nils-Erik Olofsson (S), Glenh Zachrisson (S), Willis Josefsson (L) och 
Bruno Pilåsen (VF), § 142-145, § 148-160. 

Övriga deltagare Maria Schade § 142, Yvonne Bergvall § 142, Dan Ljungström § 142, 
Gunnar Elmeke § 142-147, Marcus Tingvall § 142-147, Martin Karlsson 
§ 142-144, Irina Fridén § 142-144, Maria Gromer § 148-159, 
Pär-Olof Högstedt § 142-143, Andreas Eliasson, Magnus Färjhage och 
Maria Isacsson. 

Utses att justera Pia Lindell (C) och Lars Brihall (VF) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 142-160 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Pia Lindell Lars Brihall 

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

Datum när protokollet publiceras: 

Datum när anslaget tas bort: 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Föredragningslista 
§ 142 Information från Kretslopp Sydost 2022/248 

§ 143 Fastighetsköp, del av Östanå 3:1 2022/300 

§ 144 Föreläggande - yttrande mark och miljödomstolen 2019/81 

§ 145 Remiss av Regionalt serviceprogram 2022/259 

§ 146 Riktlinje för säkerhetsskyddsarbete i Vetlanda kommun 2022/273 

§ 147 Kommunal energiplan 2022/272 

§ 148 Utvärdering av kundval inom hemtjänsten enligt LOV 2022/315 

§ 149 Utredning kring ett framtidsperspektiv för Höglandets 2022/258 
räddningstjänstförbund 

§ 150 Delårsbokslut 2022 för kommunstyrelsen 2022/291 

§ 151 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av 2022/281 
långsiktig ekonomisk och finansiell planering" 

§ 152 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

§ 153 Meddelanden 

§ 154 Taxa för sotning/rengöring 2022/287 

§ 155 Delårsbokslut 2022 - Höglandets 2022/288 
räddningstjänstförbund 

§ 156 Prisjusteringar till brukare och personal samt gäst - 2022/278 
måltider 2023 

§ 157 Medlemsavgift 2023 - Höglandets 2022/289 
räddningstjänstförbund 

§ 158 Budget 2023 Höglandets Räddningstjänstförbund 2022/292 

§ 159 Delårsbokslut 2022, Vetlanda kommun 2022/291 

§ 160 Fastställa skattesats för 2023 2022/171 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 142 

Information från Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande i direktionen Yvonne Bergvall och förbundsdirektör Maria Schade informerar 
kommunstyrelsen om verksamheten i Kretslopp Sydost. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/248 
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~ 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

§ 143 Ärendenr KLF 2022/300 

Fastighetsköp, del av Östanå 3:1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal köper del av 
fastigheten Vetlanda Östanå 3:1 av Vetlanda Svetsaren 2, 556070-7464, till ett pris av 
230 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun sålde 2021 del av Östanå 3:1, c:a 6500 m² detaljplanelagd industrimark, till 
Vetlanda Svetsaren Fastighets AB. Markområdet skulle enligt avtalet regleras över till Vetlanda 
Svetsaren 2. Vid påföljande lantmäteriförrättning uppmärksammade Länsstyrelsen i 
Jönköpings län att en outredd fornlämning berörde del av den försålda marken. 
Fornlämningen består av fossil åkermark och är skyddad enligt Kulturmiljölagen, 
KML 1988:950. En fastighetsbildning som inte klyver fornlämningen förordades av både 
Lantmäteriet och Länsstyrelsen vilket skulle innebära att föreslagen gräns enligt köpeavtalet 
skulle dras om. Parterna kallades till sammanträde där det beslutades att Vetlanda kommun 
återtar den del av marken som berörs av fornlämningen för att kunna genomföra en 
fastighetsreglering. Det handlar om 2000 m² mark som kommunen återköper. Priset för den 
återtagna marken sattes till 115 kr per m², som vid försäljningen 2021, vilket ger 230 000 kr 
för markområdet. 

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt presenterar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Avtal 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal köper del av 
fastigheten Vetlanda Östanå 3:1 av Vetlanda Svetsaren 2, 556070-7464, till ett pris av 
230 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 144 

Föreläggande - yttrande mark och miljödomstolen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner svar på föreläggande från Mark- och miljödomstolen i 
mål P 3194 - 22 (bifogade handlingar). 

Svaret skickas in till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

Ärendebeskrivning 

del av Huskvarn 1:43 har överklagats. 

Vetlanda kommun ska avge yttrande på överklagandet. Mark- och miljödomstolen ska ha 
yttrandet senast den 4 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-18 
Föreläggande från Mark- och Miljödomstolen 2022-10-03 
Kommunfullmäktigens beslut 2022-05-18 § 69 
Svar i mål P 3194 – 22 med bilagor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner svar på föreläggande från Mark- och miljödomstolen i 
mål P 3194 - 22 (bifogade handlingar). 

Svaret skickas in till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen i Växjö 
Planavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2019/81 

Kommunfullmäktigens beslut 2022-05-18 § 69 att anta detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och 

5



 

  

    

 

 
 

  

 

 

 

 

 
  

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
  

   

 

  

lS Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

§ 145 Ärendenr KLF 2022/259 

Remiss av Regionalt serviceprogram 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun anser att Easybox som specifikt företag stryks i programmet samt att 
avsnittet om butiker förtydligas avseende obemannade butiker. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun önskar att det under rubriken ”Butiker” på sidan 13 i det regionala 
serviceprogrammet görs ett antal justeringar. De obemannade butikerna lyfts, utan vidare 
argumentation, fram som ett potentiellt hot mot närliggande butikers överlevnad. Denna del 
bör antingen skrivas om i sin helhet eller klargöras på vilket sätt en obemannad butik på 
landsbygden är ett hot och inte ett komplement. 

I samma passage namnges en enskild entreprenör i Vetlanda kommun och man får 
uppfattningen att denna entreprenörs affärsverksamhet kan hota övrig service på 
landsbygden. Det är också den enda affärsidkare som nämns vid namn i hela programmet. 
Denna mening bör helt strykas från programmet. 

I övrigt har Vetlanda kommun inga anmärkningar att lämna på det regionala serviceprogram 
som nu är ute på remiss. Analyserna och resonemangen som förs i det regionala 
serviceprogrammet ligger i linje med Vetlanda kommuns pågående arbete med ny 
översiktsplan och det påbörjade projektet ”Stärkt service i samverkan med lokalsamhället”. 

Vetlanda kommun har i dagsläget sex orter med endast en butik, tre av dessa butiker 
(Ramkvilla, Stenberga och Kvillsfors) får någon form av driftsstöd. Butikerna i Stenberga och 
Ramkvilla lyfts fram som välfungerande, men att tillgängligheten gör situationen sårbar. Med 
tillgänglighet syftar regionen på stora avstånd till andra butiker vid den händelse att butikerna 
läggs ned. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-06 
Remiss av Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 

Förslag till beslut 
Vetlanda kommun anser att Easybox som specifikt företag stryks i programmet samt att 
avsnittet om butiker förtydligas avseende obemannade butiker.   

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun anser att Easybox som specifikt företag stryks 
i programmet samt att avsnittet om butiker förtydligas avseende obemannade butiker. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 145 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Regional utveckling Region Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/259 
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§ 146 

Riktlinje för säkerhetsskyddsarbete i Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjen för säkerhetsskyddsarbete i Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
En riktlinje för säkerhetsskyddsarbete är framtagen, då Vetlanda kommun, liksom samtliga 
Sveriges kommuner, ska göra förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota 
Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott. Säkerhetsskyddet finns reglerat i 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-26 
Riktlinje för säkerhetsskyddsarbete i Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar riktlinjen för säkerhetsskyddsarbete i Vetlanda kommun. 

Beslutet skickas till 
Arkivarie 
vetlanda.se 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/273 
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§ 147 

Kommunal energiplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ny energiplan för Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Kravet på kommunal energiplan framgår av lagen om kommunal energiförsörjning. 
Den nuvarande planen är sedan 2006 och kan betecknas som ej aktuell. Omvärldshändelser, 
teknikutveckling, förändrade produktions- och beteendemönster ställer nya krav på tillgång 
till energi. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-15 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ny energiplan för Vetlanda kommun. 

Yrkanden 
Andreas Elamsson (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/272 
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§ 148 

Utvärdering av kundval inom hemtjänsten enligt LOV 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att göra en utvärdering av Kundval inom hemtjänsten, LOV utifrån 
såväl ekonomiskt perspektiv som medarbetar- och brukarperspektiv. 

Ärendebeskrivning 
Kundval enligt LOV infördes i Vetlanda kommun 2011 och det har därefter inte gjorts någon 
utvärdering av effekter av införandet. Införandet var en stor förändring och det ses som 
angeläget att en utvärdering görs. 

Då vård- och omsorgsförvaltningen till stor del är berörd av och arbetar med kundval inom 
hemtjänsten enligt LOV, ses att en utvärdering inte ska göras av förvaltningen för att 
säkerställa ett objektivt förhållningssätt. 

möjligt att göra det med vård- och omsorgsförvaltningens befintliga resurser. Det tar mycket 
tid och resurser från förvaltningens medarbetare, framför allt inom myndighetskontoret. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-10-13, § 31 
Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-27, § 99 
Tjänsteskrivelse 2022-10-05. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att göra en utvärdering av Kundval inom hemtjänsten, LOV utifrån 
såväl ekonomiskt perspektiv som medarbetar- och brukarperspektiv. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Strömbäck (S), Anders Bengtsson (M), 
Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (-), Lars Brihall (VF) och  Mikael Loberg (SD) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/315 

Om Kundval inom hemtjänsten enligt LOV ska fortsätta inom kommunen bedöms det inte som 
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§ 149 

Utredning kring ett framtidsperspektiv för Höglandets 
räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Utredningen överlämnas till direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektörerna i Nässjö och Vetlanda kommuner har av sina politiska ledningar fått i 
uppdrag att genomföra ett utredningsarbete för att belysa ett framtidsperspektiv för 
Höglandets räddningstjänstförbund (HRF). Bakgrunden är en diskussion under flera år om 
uppdrag och ekonomi. Kommundirektörerna har i sin tur uppdragit till särskild utredare att 
genomföra utredningen. 

Utredaren konstaterar att HRF:s verksamhet är av hög kvalitet. Kombinationen med 
samhällsuppgifter och insatser är bra, men kräver stor uppmärksamhet vid 
personalrekrytering och inte minst schemaläggning för att uppnå uppsatta målsättningar. 
Utredaren konstaterar vidare att faktorer som styrkor, avtal, styrmodell med god 
ledningskultur på ett avgörande sätt även bestämmer resultatet för HRF. Utredaren föreslår 
ett samlat grepp under det närmaste året för att skapa förutsättningar för en långsiktig och 
hållbar positiv utveckling för HRF. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-14 
Höglandets räddningstjänstförbunds framtid – en analys av ekonomi och uppdrag, bilaga 

Arbetsutskottets förslag 
Utredningen överlämnas till direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (-) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Direktionen för HRF 
Kommundirektör 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.54-15.08. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/258 
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§ 150 

Delårsbokslut 2022 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat delårsbokslut för kommunstyrelsen godkänns och lämnas som en del till 
kommunens kompletta delårsbokslut 2022 (per 2022-08-31). 

Ärendebeskrivning 
Enheterna inom kommunledningsförvaltningen har sammanfattat verksamheten under 
perioden januari till och med augusti 2022 och lämnar detta som underlag till kommunens 
kompletta delårsbokslut för samma period. En redovisning har lämnats för följande områden: 

• Hänt i verksamheten 

arbetsbelastning av detta skäl. 
• Personal 

Eftersom ingen ny medarbetarundersökning genomförts ännu sedan föregående år 
kommer merparten av denna redovisning i samband med årsbokslutet. 

• Målarbetet 
Även här konstateras förvaltningens breda verksamhet i de olika verksamhetsmål som 

delårsavstämningen. Till årsbokslutet sker ny målavstämning. 
• Framtid 

Här framgår att det finns utmaningar för förvaltningen framöver, både i närtid och på 
längre sikt. 

Utvecklingsstrateg Maria Gromer och ekonomichef Andreas Eliasson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-11 
Delårsbokslut 2022 kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag 
Upprättat delårsbokslut för kommunstyrelsen godkänns och lämnas som en del till 
kommunens kompletta delårsbokslut 2022 (per 2022-08-31). 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/291 

Här lämnas en relativt utförlig presentation för vad som hänt hittills under året. Man kan 
konstatera att vi bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet där vi producerar allt 
från Tiktokpasta till e-tjänster. Under året har påverkan av pandemin varit mindre för de 
flesta verksamheterna än tidigare år även om exempelvis bemanningsenheten har haft hög 

finns. Mycket arbete är pågående med varierande framdrift. Detta brukar vara fallet vid 
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§ 150 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD) och Andreas Elamsson (C) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/291 
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§ 151 

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av långsiktig 
ekonomisk och finansiell planering" 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner yttrande över revisionsrapporten ”Långsiktig ekonomisk och 
finansiell planering”. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har granskat kommunens långsiktiga ekonomiska och finansiella 
planering. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har 
förutsättningar att upprätthålla god ekonomisk hushållning på lång sikt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04 
Revisionsrapport ”Långsiktig ekonomisk och finansiell planering” 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner yttrande över revisionsrapporten ”Långsiktig ekonomisk och 
finansiell planering”. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
Meddelande fullmäktige 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/281 
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§ 152 

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-26 och 2022-10-10. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 
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§ 153 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om tillstånd till renovering av grindstolpar på 
Lannaskede gamla kyrkogård, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift 
KLF 2022/290 

kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift 
KLF 2022/293 

med prognos för helåret per augusti. 
KLF 2022/295 

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2022-09-08 med 
bilagor 
KLF 2022/301 

Svar på skrivelse om varg 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2022/252 

Protokoll från Länsstyrelsen Östergötland 2022-10-14 - Inspektion enligt 20 § 
förmynderskapsförordningen (1995:379) av Höglandets överförmyndarnämnd 
KLF 2022/317 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län i ärende om anmälan om samråd för omläggning av 
skogsmark till betesmark på fastigheten Bockaberg i Vetlanda kommun 
KLF 2022/320 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om tillstånd till renovering av lanternin på Korsberga 

Beslut från Höglandets överförmyndarnämnd 2022-09-21 § 97 gällande delårsbokslut för 2022 
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§ 154 

Taxa för sotning/rengöring 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige att rengöringstaxan höjs i 2022 års priser till 563 kronor. Den 
justeras den 1 januari varje år med prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tidigare. 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2019-05-31 har Höglandets räddningstjänstförbund bedrivit sotning/rengöring i egen 
regi med anställda sotare. Sotningens rengöringsverksamhet är dimensionerad till sex 
skorstensfejare (sotare) och viss arbetsledning. I början av 2021 var fem sotare och en lärling 
anställda. Sedan dess har 3 sotare sagt upp sig. Intäkter och rörliga kostnader minskar 
därmed, men fasta kostnader består. Största delen av intäktsbortfallet är hänförligt till detta. 

För att kunna behålla personal samt genomföra rekryteringar behövs en höjning av taxan. 
Taxejustering behövs också för att kunna omorganisera så att en ny funktion kan bildas, 

att utveckla verksamheten samt skapa system för att personalförsörjningen säkerställs. 

Beslutsunderlag 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2022-09-22, § 26 
Tjänsteskrivelse 2022-09-13 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att rengöringstaxan höjs i 2022 års priser till 563 kronor. Den 
justeras den 1 januari varje år med prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tidigare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/287 

sotning/brandskyddskontroll med egen funktionschef. Detta innebär att mer tid kan läggas på 

17



 

  

    

  

 

 

 

  

 

 
 

   
 

 
   
  

 
 

 
 

 

 

 

~ 

§ 155 

Delårsbokslut 2022 - Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige att delårsbokslut 2022 för Höglandets räddningstjänstförbund 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 

budgeterat resultat är noll är det också ett underskott på samma belopp. 

De största förklaringsposterna är: 

- intäktsbortfall inom tillsyn och tillståndsgivning på grund av mycket arbete med 
byggprocesser 

- intäktsbortfall inom brandskyddskontroll och sotning på grund av vakanser 
-

året 
- många insatser under året, framför allt under sommaren 
- energi- och drivmedelspriser     

Beslutsunderlag 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2022-09-22, § 28 
Delårsbokslut 2022 Höglandets räddningstjänstförbund 
Tjänsteskrivelse 2022-09-14 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att delårsbokslut 2022 för Höglandets räddningstjänstförbund 
godkänns. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/288 

Förbundets resultat den 31 augusti 2022 är en nettokostnad om 3,6 miljoner kronor. Eftersom 

intäktsbortfall inom utbildningsverksamheten på grund av covidrestriktioner i början av 
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§ 156 

Prisjusteringar till brukare och personal samt gäst – 
måltider 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Att fastställa priserna enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Livsmedelspriserna har ökat mer än vanligt under den senaste tiden. Detta innebär att 
priserna på måltider måste höjas mer än tidigare år. 

Måltidschef Lena Ottosson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-23 
Förslag prislista 2023 

Arbetsutskottets förslag 
Att fastställa priserna enligt bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/278 
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§ 157 

Medlemsavgift 2023 - Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den storlek på medlemsbidrag som beslutats av 
förbundets direktion. Totalt uppgår medlemsbidragen för förbundet till 80 462 tkr varav 
Vetlandas andel är 37 413 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund har beslutat om medlemsavgifter för år 

skall i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas genom avgift från förbundsmedlemmarna 
vilka erläggs kvartalsvis i förskott. Utöver medlemsavgifterna erhåller förbundet andra typer 
av intäkter och avgifter vilka tillsammans med medlemsbidraget summerar ihop till strax över 
100 000 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04 
Direktionen Höglandets räddningstjänstförbund 2022-09-22, § 30 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den storlek på medlemsbidrag som beslutats av 
förbundets direktion. Totalt uppgår medlemsbidragen för förbundet till 80 462 tkr varav 
Vetlandas andel är 37 413 tkr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/289 

2023 vilka totalt uppgår till 80 462 tkr. Kostnaderna för räddningstjänstförbundets verksamhet 
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§ 158 

Budget 2023 Höglandets Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att möta det framställda budgetbehovet för 2023 med totalt 
7 000 tkr under förutsättning att motsvarande beslut tas av Nässjö kommun. I det fall ett 
beslut i Nässjö kommun motsvarar en annan nivå jämkas detta beslut till motsvarande nivå.  

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Höglandets Räddningstjänstförbund har godkänt och fastställt förslag till budget 
för 2023 och överlämnat detta som beslutsförslag till kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun. Vetlanda kommuns budgetberedning har tidigare i sin budgetprocess 
hanterat budgetförslag från våren vilket i budgetprocessen reducerades från totalt föreslagna 
9 980 tkr till totalt 7 000 tkr för båda medlemskommunerna. Medlemskommunerna bär sin 
respektive andel utifrån befolkningsstorlek. Detta låg till grund för kommunfullmäktiges 
budgetbeslut i juni. 

Utifrån en utveckling där framför allt pensionskostnaderna fortsatt öka kraftigt under året på 
grund av nya avtal och under påverkan av inflation har direktionen återigen lyft ett större 
budgetbehov. 

Nässjö kommun har fortfarande inte beslutat om budget för medlemsbidrag 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04 
Höglandets Räddningstjänstförbund Budget 2023, plan 2024-2025 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2022-09-22, § 29 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att möta det framställda budgetbehovet för 2023 med totalt 7 
000 tkr under förutsättning att motsvarande beslut tas av Nässjö kommun. I det fall ett beslut 
i Nässjö kommun motsvarar en annan nivå jämkas detta beslut till motsvarande nivå.   

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/292 
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§ 159 

Delårsbokslut 2022, Vetlanda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat delårsbokslut 2022 för Vetlanda kommun och 
kommunkoncern. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska under året behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 

utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna 
delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. 

Delårsrapporten för 2022 visar på en prognos om ett starkt driftresultat även för 2022 i likhet 
med de senaste två åren. Nämndernas verksamhet lämnar ett överskott mot budget som 
uppgår till cirka 11 mnkr samtidigt som finansförvaltningen lämnar ett överskott som enligt 
prognos uppgår till 78 mnkr. Utifrån beslut som fattats efter att prognos om helårsresultatet 
upprättades kommer del av överskott inom finansförvaltningen att överföras till 
socialförvaltningen vilket inte förändrar det totala resultatet men kommer att förändra det 

den summerade prognosen på ett resultat för helåret som uppgår till 129 mnkr. 

Investeringsvolymen under 2022 prognosticeras till 171 mnkr vilket trots att det är en hög 
volym i sig avviker från den budgeterade med 92 mnkr då den budgeterade volymen är 
263 mnkr. Allt talar alltså för att det blir relativt omfattande investeringsbudget som kommer 
föras över till kommande år. 

Uppföljningen av de finansiella målen pekar mot att tre av dem uppfylls, det fjärde som 
handlar om minskad upplåning kan i realiteten uppfyllas men för närvarande är inga lån 
möjliga att lösa. 

Samtidigt bedöms av merparten av verksamhetsmålen vara delvis uppfyllda/pågående vilket 
brukar vara fallet vid delårsavstämningen. 

Balanskravet klaras med marginal utifrån det starka resultatet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/291 

lagen om kommunal bokföring och redovisning. Kommunstyrelsen ska inom två månader efter 

inbördes. Läggs till ovanstående prognoser det resultat som var budgeterat om 40 mnkr pekar 
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§ 159 

När det gäller koncernen så har ingen sammanställd redovisning genomförts vid 
delårsbokslutet (vilket innebär att inga elimineringar av kommunens/bolagens/ förbundens 
inbördes affärer har gjorts). De flesta bolags/förbunds redovisningar pekar på goda resultat, 
inte minst Njudung Energis, med ett par undantag. Dels gäller det moderbolaget Vetlanda 
Stadshus AB vars resultat regleras genom koncernbidrag vid bokslutet, dels gäller det 
Höglandets Räddningstjänstförbund vars resultat de senaste åren har hanterats genom extra 
medlemsbidrag vid årsboksluten. 

Sammantaget pekar dock allt mot ett mycket starkt resultat 2022 för kommunen och 
kommunkoncernen. 

Ekonomichef Andreas Eliasson och utvecklingsstrateg Maria Gromer redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-11 
Delårsbokslut 2022 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat delårsbokslut 2022 för Vetlanda kommun och 
kommunkoncern. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/291 
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§ 160 

Fastställa skattesats för 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för Vetlanda kommun 2023 till 
22,01 procent. Skattesatsen är därmed oförändrad jämfört med innevarande år. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska under ett valår den nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen 
fastställa den kommunala skattesatsen för det kommande året senast under november 
månad. Även budgeten för kommande år ska fastställas men där gäller tidsgränsen december 
månad. 

Detta skall ske även om beslutet inte innebär någon förändring jämfört med det beslut om 
budget som fattades i juni. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-11 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för Vetlanda kommun 2023 till 
22,01 procent. Skattesatsen är därmed oförändrad jämfört med innevarande år. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Ärendenr KLF 2022/171 
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