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§ 89 Ärendenr KLF 2022/43 

Samråd med Höglandsförbundet angående budget 2023 med 
verksamhetsplan 2024–2025 samt budget 2023 
Höglandsförbundets revisorer 

Kommunstyrelsens beslut 
Samrådet godkänns och informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Höglandsförbundet består av medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och 
Vetlanda. Syftet med förbundet är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan 
medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande. I 
budgetdokumentet presenteras verksamhetens mål och hur dessa ska följas upp. 

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 265 tkr för 2023, 
vilket motsvarar 1 % av omsättningen exkluderat ekonomisystemet. Resultatet för 2024 
budgeterats med 1 % och för 2025 med 1 %. Höglandsförbundets totala investeringsvolym 
beräknas under 2023 uppgå till 15 283tkr. Till del planeras investeringsbudgeten att användas 
till byte av ekonomisystem. För genomsnittet för tre år (2021, 2022 och 2023) beräknas 
självfinansieringsgraden uppgå till 123% och därmed uppnå det angivna målet 100 % för en 
treårsperiod. Förbundets omsättning ökar med 6% i budget 2023 mot föregående år. Ökning 
består bland annat av utökningen av Familjerätten för Tranås kommun men även de två 
äskande som görs till budget 2023 gällande IT säkerhet och Informationssäkerhet.  

För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2023 fyra mål grupperade i de tre 
målområdena, Förbundets uppdrag, Attraktiv arbetsgivare och Finansiella mål. Till dessa finns 
8 indikatorer kopplade tillsammans med ett målvärde som förväntas uppnås.  

Eksjö kommuns kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda budget för 
revision av Höglandsförbundet. Tjänsteskrivelse inkom till Höglandsförbundet 2022-03-31, 
med förslag till beslut i medlemskommunerna. Förslaget till beslut är att utöka revisorernas 
budget från 158 tkr till 370 tkr. Äskandet innebär behov av utökning av anslagsfinansieringen 
från medlemskommunerna. 

Enligt förbundsordningen ska förbundet samråda med medlemskommunerna innan budget 
fastställs. Förbundsdirektör Anneli Tellmo och ekonomichef  
Katarina Ljunggren redovisar budget 2023 för Höglandsförbundet med verksamhetsplan  
2024-2025 samt budget 2023 Höglandsförbundets revisorer. 
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§ 89 Ärendenr KLF 2022/43 

Beslutsunderlag 
Höglandsförbundet, direktionen § 29/22 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Budget 2023, verksamhetsplan 2024-2025 
Äskande medel 2023 informationssäkerhet och IT-säkerhet 
Höglandsförbundet, direktionen § 30/22 
Tjänsteskrivelse 2022-05-05 
Budget 2023 – Höglandsförbundets revisorer 
Beräkning budget 2023 Höglandsförbundets revisorer  

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Ekonomikontoret 
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§ 90 Ärendenr KLF 2022/189 

Information om flyktingsituationen i Ukraina 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Åselotte Andersson informerar om flyktingsituationen i Ukraina. 

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina 
och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 
Sverige. Uppehållstillståndet gäller från det datum beslutet om att bevilja tillståndet tas till 
och med den 4 mars 2023 men kan förlänga max tre år. Som massflykting skrivs man in i 
Migrationsverkets mottagningssystem. Det finns i nuläget 96 personer från Ukraina som har 
adress i Vetlanda. De har alla ordnat privat boende. Det är annars Migrationsverket som 
ansvarar för att ordna bostäder. Med anledning av att det kommer många flyktingar från 
Ukraina och att massflyktsdirektivet har aktiverats förändras systemet för anskaffningen av 
tillfälliga bostäder. Regeringen har presenterat ett lagförslag för att åstadkomma en jämnare 
fördelning mellan landets kommuner när det gäller boenden åt skyddssökande från Ukraina. 
Det väntas träda i kraft 1 juli. I Vetlanda planeras det bland annat för att kunna ta emot 20-30 
flyktingar i Holsbybrunn. Det är 10 rum med självhushållning.  
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§ 91 Ärendenr KLF 2022/190 

Samråd med Höglandets räddningstjänstförbund, budget 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Samrådet godkänns och noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektör Jonas Petri informerar om förbundets verksamhet samt ekonomiska behov 
nu och framåt. Ekonom John Johansson informerar om förbundets behov 2023 som består av 
kompensation för kostnadsökningar, åtgärder för en långsiktig hållbar ekonomi och utökade 
behov. 

Ett nytt pensionsavtal innebär relativt stora kostnadsökningar, vilket tillsammans med 
lönerevision och inflation gör att behov av kompensation för kostnadsökningar uppgår till  
5 080 000 kronor.  

För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi behöver Höglandets räddningstjänstförbund 
ett resultat på en nivå som möjliggör 100 procent självfinansiering av investeringar. För att nå 
dit krävs ökat medlemsbidrag med 4 240 000 kronor. 

Utöver existerande verksamhet ser förbundet behov framför allt kopplat till civilt försvar och 
myndighetsutövning. Till det kommer vissa stödtjänster, för en totalsumma på 1 830 000 
kronor. 

Förbundet ser möjlighet till interna effektiviseringar och förbättringar som innebär 
besparingar på 1 170 000 kronor för förbundet – varav 870 000 kronor är ett nollsummespel 
för kommunkoncernerna som helhet. 

Sammantaget bedöms Höglandets räddningstjänsts behov 2023 vara ett ökat medlemsbidrag 
med 9 980 000 kronor. Baserat på befolkningsmängden i de båda medlemskommunerna 
skulle det innebära 5 390 000 kronor för Nässjö och 4 590 000 kronor för Vetlanda. 

Vice ordförande Kjell Sandahl (M), ordförande Anders Karlsson (C) Nässjö kommun, 
förbundsdirektör Jonas Petri och ekonom John Johansson deltar vid samrådet. 

Beslutet skickas till 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Ekonomikontoret 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 15.41-15.51 
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§ 92 Ärendenr KLF 2022/182 

Tertialrapport från bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Presentation av tertialrapporter för Njudung Energi AB, Witalabostäder AB och AB Vetlanda 
Industrilokaler noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Patrik Styrbjörn VD för Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler inleder 
presentationen med att redovisa tertialrapport för AB Vetlanda Industrilokaler. 

Resultatet för perioden är +1 202 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 
704 tkr. Prognosen för 2022 ger ett resultat på +1 538 tkr vilket är en positiv avvikelse mot 
budget med 45 tkr. Likviditeten per 2022-04-30 var 4 938 tkr vilket i relation till kortfristiga 
skulder ger balanslikviditeten 65,2 %. Utfallet för balanslikviditeten beror på att bolagets andel 
kortfristiga skulder är relativt låg. Avkastningskravet för bolaget är 8 % och för perioden ger 
resultatet en avkastning på 7,4 % men bolaget räknar med att utifrån nuvarande bedömningar 
och angiven resultatnivå i lämnad prognos uppfylla målet för avkastning. Uthyrningsläget är 
bra. Ett av de större projekten för året är omläggning av tak i Värmunderyd, Ekenässjön.  

Redovisningen fortsätter med tertialrapport för Witalabostäder AB. 

Resultatet för perioden är -1 569 tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med  
2 169 tkr. De främsta orsakerna till avvikelsen är högre driftskostnader beroende på höga 
elpriser samt högre underhållskostnader. Prognosen för 2022 beräknas ge ett resultat om  
+1 656 tkr med en negativ avvikelse mot budget på 144 tkr.  

Nyproduktion Skytteparken, där det under perioden har genomförts ett aktivt arbete för att 
detaljprojektera bolagets nyproduktion av 48-60 lägenheter (8-10 våningar) på 
Skytteparksvägen i Vetlanda. 

VD Marcus Tingvall redovisar tertialrapport för Njudung Energi AB. 

Resultatprognosen för helåret för de två bolagen i Vetlanda uppgår till 47,2 mnkr att jämföra 
med en resultatbudget på 35,8 mnkr. Den största förklaringen till uppräkning av prognoserna 
är att elpriserna varit höga. Volymerna inom fjärrvärme är hittills i år på en normal nivå 
jämfört med de föregående åren. Verksamhetsavfallet följer budget och 
bredbandsverksamheten går något bättre än budgeterat. VA-verksamheten prognostiserar ett 
negativt resultat på drygt 1 mnkr. Njudung Energi Sävsjö AB bedöms uppnå ett rörelseresultat 
på 10,5 mnkr vilket är i paritet med budget. Hittills har investeringar genomförts för 14,4 mnkr 
i Vetlanda och 4,8 mnkr i Sävsjö. Största investeringarna har utförts inom VA och Bredband.  
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§ 92 Ärendenr KLF 2022/182 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport jan-april 2022 AB Vetlanda Industrilokaler 
Tertialrapport jan-april 2022 Witalabostäder AB 
Tertialrapport jan-april 2022 Njudung Energi AB 
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§ 93 Ärendenr KLF 2019/428 

Uppdrag att upprätta förslag till ny kommunomfattande 
översiktsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Precisering av uppdrag om ny översiktsplan enligt bilaga godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Planavdelningen har inlett arbetet med ny översiktsplan där bland annat områden där 
särskilda utredningar behövs har identifierats, resurssättning för de olika arbetsgrupperna har 
skett och tidig dialog med kommundelsråden har inletts. Vidare har workshops i 
referensgruppen för översiktsplanering genomförts och diskussioner med Länsstyrelsen, 
Regionen och Trafikverket om planeringsförutsättningar och planens avgränsning är inledd. 
Arbetsgrupperna beräknas vara på plats under våren 2022 då utredningar som rör 
uppdatering av underlag också påbörjas. I bilaga redovisas bakgrund och syfte med uppdraget 
liksom organisationen för fortsatt arbete i mer detalj. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25  
PM - Uppdrag att upprätta förslag till ny kommunomfattande översiktsplan   

Arbetsutskottets förslag  
Precisering av uppdrag om ny översiktsplan enligt bilaga godkänns. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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§ 94 Ärendenr KLF 2022/162 

Uppdrag till planavdelningen att ta fram en planeringsstrategi 
för kommunens översiktsplanering 

Kommunstyrelsens beslut 
Planavdelningen får i uppdrag att arbeta fram en planeringsstrategi för kommunens 
översiktsplanering.   

Ärendebeskrivning 
Plan- och bygglagen (PBL) anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Flera ändringar har gjorts i PBL i syfte att stärka översiktsplaneringen och förtydliga 
lagstiftarens avsikt med ett kontinuerligt arbete med sådan planering. Ett nytt lagkrav som 
infördes 2020 anger att kommunerna senast i september 2024 ska anta en planeringsstrategi.  

I strategin ska fullmäktige ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse 
för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. 
Planeringsstrategin ersätter således kravet på aktualitetsprövning. Strategin kan ändras fram 
till nästa ordinarie val. Krav på antagande av en planeringsstrategi gäller dock inte om 
fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom samma tid. Planeringsstrategin ska 
fortsättningsvis tas fram under första halvan av perioden mellan två ordinarie val. 

Planavdelningen har inlett arbetet med ny kommunomfattande översiktsplan men gör 
bedömningen att ett beslut om antagande av planen ligger efter september 2024 varför en 
separat planeringsstrategi behöver tas fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 

Arbetsutskottets förslag 
Att planavdelningen får i uppdrag att arbeta fram en planeringsstrategi för kommunens 
översiktsplanering.   

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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§ 95 Ärendenr KLF 2022/150 

Samråd för Översiktsplan, Eksjö kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Vetlanda kommun vill som synpunkter på framtaget förslag till ny översiktsplan för Eksjö 
kommun framföra följande: 

Vad gäller transportinfrastruktur inom länet vill Vetlanda kommun framföra vikten av att 
Höglandskommunerna arbetar utifrån en gemensam målbild för framtida tågförbindelser där 
både Eksjö och Vetlanda har direktförbindelser med Jönköping.  

Beträffande förslag som rör utbyggnad av vindkraft i Eksjö kommun noterar Vetlanda 
kommun att det i avsnittet om mellankommunala frågor står angivit att förslag på nya 
områden som gränsar till annan kommun finns mot Ydre och Hultsfreds kommuner. I 
förslagsdelen framgår dock att områdena Tornkullen (V3/V4) och Heda (V5) gränsar till 
Vetlanda kommun. Detta bör, inför granskningsskedet, revideras i avsnittet mellankommunala 
frågor så att det tydligt framgår att så är fallet. 

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har tagit fram förslag till ny kommunomfattande översiktsplan. Planförslaget är 
utsänt på samråd under perioden 14 april till den 14 juni 2022. Vetlanda kommun har som 
grannkommun beretts tillfälle att lämna synpunkter på upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Förslag till ny översiktsplan för Eksjö kommun 

Arbetsutskottets förslag 
Vetlanda kommun vill som synpunkter på framtaget förslag till ny översiktsplan för Eksjö 
kommun framföra följande: 

Vad gäller transportinfrastruktur inom länet vill Vetlanda kommun framföra vikten av att 
Höglandskommunerna arbetar utifrån en gemensam målbild för framtida tågförbindelser där 
både Eksjö och Vetlanda har direktförbindelser med Jönköping.  

Beträffande förslag som rör utbyggnad av vindkraft i Eksjö kommun noterar Vetlanda 
kommun att det i avsnittet om mellankommunala frågor står angivit att förslag på nya 
områden som gränsar till annan kommun finns mot Ydre och Hultsfreds kommuner. I 
förslagsdelen framgår dock att områdena Tornkullen (V3/V4) och Heda (V5) gränsar till 
Vetlanda kommun. Detta bör, inför granskningsskedet, revideras i avsnittet mellankommunala 
frågor så att det tydligt framgår att så är fallet. 
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§ 95 Ärendenr KLF 2022/150 

Beslutet skickas till 
Eksjö kommun 
Planavdelningen 
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§ 96 Ärendenr KLF 2022/155 

Granskningsyttrande över Oskarshamns kommuns förslag till 
ny översiktsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Att Vetlanda kommun inte har några synpunkter på upprättat granskningsförslag till ny 
översiktsplan för Oskarshamns kommun. 

Ärendebeskrivning 
Översiktsplan för Oskarshamns kommun består av tre huvudsakliga delar: Den första delen 
redogör för nuläget. Här beskrivs relevant kommunfakta och de platsspecifika 
planeringsförutsättningarna i kommunen som ligger till grund för översiktsplanens 
ställningstaganden. Aktuella allmänna intressen skildras liksom redovisning av kommunens 
riksintressen.  

I den andra delen presenteras planförslagets elva hållbara utvecklingsstrategier avseende de 
tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet liksom den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
Utvecklingsstrategierna konkretiseras av ett antal viljeinriktningar för kommunens arbete med 
dessa i den fortsatta planeringen. 

I den tredje delen redogörs den tänkta utvecklingen för specifika geografiska områden. De 
hållbara utvecklingsstrategierna med tillhörande viljeinriktningar appliceras här och prioriteras 
som åtgärder samt planmässiga anspråk. 

I bilaga redovisas miljökonsekvensbeskrivning över planförslaget.  

Vetlanda kommun gränsar inte till Oskarshamns kommun men vissa frågor som redovisas i 
översiktsplanen är av mellankommunal eller regional betydelse. Till exempel ligger båda 
kommunerna inom Emåns avrinningsområde och riksväg 37/47 förbinder Vetlanda med 
Oskarshamn och dess hamn. Detta stråk, som i del också innefattas av järnvägen mellan 
Oskarshamn och Nässjö, är tydligast när det gäller godstransport. Även färjetrafiken till 
Gotland ingår här.  

I upprättat planförslag redovisar Oskarshamns kommuns en målsättning att kommunen ska ha 
30 000 invånare år 2030. För att nå dit och nå en långsiktigt hållbar mark- och 
vattenanvändning har 11 övergripande utvecklingsstrategier tagits fram för översiktsplanen. 
Dessa ska vara vägledande för att nå en ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt hållbar 
utveckling mot 2030. Kortfattat pekar planförslaget ut ett antal orter, och stråk mellan dem, 
där utvecklingen främst ska ske, det beskriver att utvecklingen ska ske i balans med naturen 
och att man vill skapa förutsättningar för ett samhälle med god vardag för alla. Gällande 
regionala frågor föreslår kommunen och Region Kalmar län en upprustning av riksväg 37/47 
mellan Oskarshamn och Bockara under aktuell planperiod för Regional transportplan Kalmar 
län 2022–2033. Vetlanda kommun gör bedömningen att förslaget gällande upprustning av 
vägen inte föranleder några särskilda synpunkter. Vetlanda kommun har heller inga  
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§ 96 Ärendenr KLF 2022/155 

synpunkter på övriga mellankommunala och regionala frågor som lyfts i planförslaget. 
Avslutningsvis kan nämnas att Oskarshamns kommun väljer att invänta en regional analys 
gällande vindkraft innan nya ställningstaganden tas fram i frågan. Det tematiska tillägget för 
vindkraft, antaget 2011, fortsätter att gälla tills vidare. 

Sammantaget är bedömningen att Oskarshamns kommuns upprättade planförslag inte direkt 
påverkar Vetlanda kommun eller planeringen av mark- och vattenanvändningen inom 
Vetlanda kommun.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-21  
Förslag till ny översiktsplan för Oskarshamns kommun och Vetlanda kommuns översiktsplan 
med tillhörande fördjupningar utgör underlag för ärendet.  

Arbetsutskottets förslag 
Att Vetlanda kommun inte har några synpunkter på upprättat granskningsförslag till ny 
översiktsplan för Oskarshamns kommun. 

Beslutet skickas till 
Oskarshamns kommun 
Planavdelningen 
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§ 97 Ärendenr KLF 2022/173 

Riktlinje för visselblåsning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinje för visselblåsning. 

Ärendebeskrivning 
2022-07-01 måste alla arbetsgivare med fler än 50 anställda ha en visselblåsarfunktion. 
Vetlanda kommun, kommunens bolag samt Höglandets Räddningstjänstförbund och 
Höglandsförbundet inrättar denna funktion genom Höglandsförbundet. 
Visselblåsarfunktionen skall vara tillgänglig för anställda. Riktlinjen slår bland annat fast vilken 
information som ligger till grund för utredning om visselblåsning. Visselblåsarfunktionen 
beslutar om och hur en anmälan eskaleras. Anmälan kan t.ex. behöva lämnas över till 
respektive organisation för ytterligare utredning. Lagen skyddar anmälaren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Visselblåsarfunktion Höglandsförbundet, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar riktlinje för visselblåsning. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Bolagen 
Vetlanda.se 
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§ 98 Ärendenr KLF 2022/170 

Prognos per april 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad prognos per april 2022. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Tommy Glans (VF), Lola Frödeberg (VF), Bruno Pilåsen (VF),  
Anders Bengtsson (M) och Mikael Loberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Christina Carlsson redovisar prognos per april 2022. 

Kommunstyrelsen visar ett överskott mot budget med ca 17 mnkr, till stor del beroende på 
kommunstyrelsens utvecklingsreserv. Tekniska nämnden lämnar en sammanlagd prognos för 
driften på 630 tkr i överskott mot budget. Barn- och utbildningsnämndens prognos per april 
visar -1 300 tkr i avvikelse mot budget. Det är 2 400 tkr bättre jämfört med föregående 
prognos. Förändringen förklaras till största del att förskolan och grundskolan redovisar en 
bättre prognos. Vård- och omsorgsnämndens andra prognos för 2022 visar på ett överskott 
mot budget på ca 4,2 mnkr. Detta bygger på att nämnden inte kommer att bli 
återbetalningsskyldiga avseende statsbidrag. Det finns dock osäkra faktorer och dessa kan 
påverka prognosen över året. Socialnämnden prognostiserar sammantaget en nettokostnad 
på 132,7 mnkr. Det är ett underskott om 16,9 mnkr, men 2,5 mnkr bättre än prognosen efter 
februari. De smärre avvikelser som förekommer inom olika verksamheter för kultur- och 
fritidsnämnden tyder inte på några betydande avvikelser mot budget för året. Det 
sammanlagda resultatet för nämnderna visar på 5 604 tkr. Från årets första prognos till den 
andra har Finansförvaltningens prognosticerade överskott ökat kraftigt. Totalt sett uppgår nu 
överskottet till 53,1 mnkr jämfört med 39,5 mnkr i prognosen från februari. Det beräknade 
årsresultatet uppgår till 98 954 tkr.  

Den totala beräknade investeringsvolymen uppgår till 180 780 tkr. 

Beslutsunderlag 
Prognos per april 2022 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad prognos per april 2022. 
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Yrkanden 
Mikael Loberg (SD) föreslår att meningen ”På kommunkansliet överstiger fasta arvoden till 
oppositionen budget med ca 550 tkr” på sidan tre ändras till ”På kommunkansliet överstiger 
fasta arvoden budget med ca 550 tkr på grund av den nya regeringsbildningen.” 

Jan Johansson (VF), Anders Bengtsson (M), Tommy Glans (VF), Lola Frödeberg (VF) och 
Bruno Pilåsen (VF) tillstyrker Mikael Lobergs förslag. 

Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), Henrik Tvarnö (S), Lennart Lööw (S) och  
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker upprättat prognos per april 2022.   

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på upprättad prognos per april 2022 och Mikael Lobergs 
förslag. Han finner att kommunstyrelsen godkänner upprättad prognos per april 2022. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 

Ja-röst för upprättad prognos per april 2022. 

Nej-röst för Mikael Lobergs förslag.   

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen godkänna upprättad prognos per 
april 2022. 

Omröstningslista 
Ledamot Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X   

Nils-Erik Olofsson (S) X   

Lennart Lööw (S) X   

Daniel Berner (C) X   

Andreas Elamsson (C) X   

Monica Samuelsson (KD) X   

Hans Svensson (KD) X   

Jan Johansson (VF)  X  
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Tommy Glans (VF)  X  

Lola Frödeberg (VF)  X  

Bruno Pilåsen (VF)  X 
 

Anders Bengtsson (M) 
 

X 
 

Mikael Loberg (SD)  X  

 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Förvaltningschefer 
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§ 99 Ärendenr KLF 2022/172 

Disposition av bank- och plusgirokonton, komplettering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera tidigare beslut om disposition av kommunens 
bank- och plusgirokonton. Från och med 2022-06-01 får disposition även ske av Noor Agha, 
Elisabeth Johnsson, Benita Sidorius och Lotten Sjöquist. 

Ärendebeskrivning 
Disposition av bank- och plusgirokonton, komplettering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera tidigare beslut om disposition av kommunens 
bank- och plusgirokonton. Från och med 2022-06-01 får disposition även ske av Noor Agha, 
Elisabeth Johnsson, Benita Sidorius och Lotten Sjöquist. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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Bilersättning till personal i Vetlanda Kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Att inte snabbutreda bilersättningen till personal i Vetlanda kommun 

Att fortsatt följa kollektivavtalet Bilersättningsavtal, BIA 

Att notera att HR-cheferna på höglandet har tillskrivit Sveriges kommuner och regioner om 
behovet av översyn av ersättningsnivån i gällande avtal  

Att HR-kontoret får i uppdrag att utreda hur man kompenserar de som kör med egen bil i 
tjänsten samt att återkomma till arbetsutskottet med en redovisning. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen om att snabbutreda vilken 
ersättning för resor med egen bil som ska gälla. Nämnden påpekar vikten av att ersättningen 
ska täcka alla kostnader som uppstår vid resor i tjänsten med egen bil.  

Vetlanda kommun betalar ut reseersättning vid resor med egen bil i tjänsten enligt 
kollektivavtalet, bilersättningsavtal – BIA, i lydelse 2010-09-23. Här regleras villkoren för 
bilersättning i tjänsten. I detta framgår att ersättningen är för närvarande 2,90 kr/km. 
Arbetgivarorganisationen, Sveriges kommuner och regioner, SKR, som Vetlanda kommun är 
medlem i, har det samlade uppdraget att teckna kollektivavtal gällande löner och andra 
anställningsvillkor. Vetlanda kommun följer normalt dessa. HR-chefsnätverket på höglandet 
har i en skrivelse till SKR påtalat vikten av att se över gällande kollektivavtal, BIA. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Vård- och omsorgsnämnden § 43/22 

Arbetsutskottets förslag 
Att inte snabbutreda bilersättningen till personal i Vetlanda kommun 

Att fortsatt följa kollektivavtalet Bilersättningsavtal, BIA 

Att notera att HR-cheferna på höglandet har tillskrivit Sveriges kommuner och regioner om 
behovet av översyn av ersättningsnivån i gällande avtal  
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Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) föreslår ett tillägg till arbetsutskottets förslag med följande lydelse: 

HR-kontoret får i uppdrag att utreda hur man kompenserar de som kör med egen bil i tjänsten 
samt att återkomma till arbetsutskottet med en redovisning. 

Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Nils-Erik Olofsson (S), Monica Samuelsson (KD),  
Tommy Glans (VF), Jan Johansson (VF), Lennart Lööw (S), Hans Svensson (KD),  
Lola Frödeberg (VF), Mikael Loberg (SD), Bruno Pilåsen (VF) och Andreas Elamsson (C), 
tillstyrker arbetsutskottets förslag tillsammans med Anders Bengtssons tilläggsförslag. 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 
Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 101  

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut) 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning  
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 och 2022-05-09. 
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§ 102  

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelande noteras till protokollet: 

Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om avverkning av skyddsvärt träd på 
fastigheten Broby  i Vetlanda kommun 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2022/168 

Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om 
breddning av genomfart på fastigheten Sand , 
Vetlanda kommun 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
KLF 2022/184 

Tertialrapport 2022 för Höglandsförbundet 
KLF 2022/186 

 
 

Sammanträdet ajourneras kl. 17.28-17.35. 
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Mål & Budget 2023-2025 inklusive vision samt investeringsplan 
2023-2027 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna och besluta enligt följande förslag till  
Mål & Budget 2023 - 2025 inklusive vision samt investeringsplan 2023 - 2027: 

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision. 
2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen. 
3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2023 enligt bilagt förslag, externa 

nettokostnader 1 749 000 tkr.  
4. Budgetramar justeras efter att slutlig löneöversyn avseende 2022 respektive 2023 är klara. 

I rambudgetförslaget är den största delen av löneöversynen för 2022 beaktad, resterande 
utrymme är kvar under HR. 

5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2023 till 22,01 %. 
6. Låneram för 2023 uppgår till 75 miljoner kronor vartill kommer lån som 

omsätts/konverteras. 
7. Investeringsbudget 2023 - 2027 enligt bilagd sammanställning, För år 2023 uppgår 

investeringsvolymen enligt förslag till 189 705 tkr. 
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina 

eventuella avgifts-/taxeförändringar. 
9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2023 till 37 461 tkr. 

Anslaget kan komma att justeras efter Nässjö kommuns motsvarande budgetbeslut. 
10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2023 till 3 970 tkr. Vetlanda bär även 

solidariskt sin andel av budget för revision av förbundet som utökats med totalt 50 tkr. 
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2023 en budgetram uppgående till 1 240 tkr. 
12. Till kommunstyrelsen tillförs ett utrymme som utvecklingsreserv om 6 357 tkr under 2023. 
13. Borgensavgift för koncernens bolag bibehålls under 2023 på nivån 0,4%. 
14. Inriktningen att Njudung Energi Vetlanda AB fortsatt skall arbeta med 

bredbandsutbyggnad i icke-kommersiella områden i nivån 2 mnkr/år bibehålls. 
15. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har under våren genomfört en budgetberedning för att i juni fatta beslut 
om de kommande tre årens budgetramar för kommunens nämnder och investeringar för de 
kommande fem åren. 

Med utgångspunkt i de ekonomiska förutsättningar som råder samt de behov som förts fram 
från nämnderna har budgetförslag lagts fram av majoritetspartierna. 

Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar majoritetens förslag till Driftbudget 2023-2025 och 
Investeringsbudget 2023-2027.  
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Beslutsunderlag 
Majoritetens förslag till Driftbudget 2023-2025 och Investeringsbudget 2023-2027. 

Arbetsutskottets förslag 
Redovisat förslag till majoritetens investeringsplan antas. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD) och Daniel Berner (C) tillstyrker majoritetens 
budget med följande tillägg till beslutspunkt 10: 

Vetlanda bär även solidariskt sin andel av budget för revision av förbundet som utökats med 
totalt 50 tkr. 
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Svar på motion om att sälja eller hyra ut digitala infartsskyltar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motion med förslag om försäljning eller uthyrning av de digitala infartsskyltarna avslås.  

Reservationer 
Jan Johansson (VF), Tommy Glans (VF), Lola Frödeberg (VF), Bruno Pilåsen (VF) och  
Mikael Loberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD) föreslår att Vetlanda kommun överlåter den 
digitala skyltningen vid Vetlandas tillfarter åt privat företag. Detta kan enligt motionen 
antingen ske genom försäljning eller uthyrning. I motionen argumenteras det för att den 
digitala skyltningen inte ingår i kommunens kärnverksamhet. Vidare lyfts även att en 
försäljning/uthyrning skulle innebära en intäkt, samtidigt som det resulterar i en besparing 
medelst minskad arbetstid kopplat till hanteringen av de digitala skyltarna. 

Det finns ingenting som juridiskt hindrar Vetlanda kommun från att sälja eller hyra ut de 
digitala skyltarna vid Vetlandas infarter enligt juridiskt sakkunnig på Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Däremot är det ytterst ovanligt att så sker och det kan medföra ett antal andra 
problem kopplat till upphandling av tjänst. 

De digitala skyltarna är en viktig plattform för Vetlanda kommun att föra dialog med 
kommuninvånarna och kommer att vara så även fortsättningsvis. En försäljning kan därför 
innebära snedvriden konkurrenssituation då Vetlanda kommun först säljer de digitala 
skyltarna och sedan kan tvingas betala ett överpris för nyttjandet av de samma då andra 
alternativ saknas. Drift av en privat aktör görs i vinstsyfte och då skulle sannolikt Vetlanda 
kommuns kostnader för annonsering öka om ambitionen är att hålla samma annonsvolymer i 
framtiden. Rekommendationen från juridiskt sakkunnig på SKR är att avstå från 
försäljning/uthyrning av de digitala skyltarna för att på så sätt undvika eventuella 
upphandlingsproblem i framtiden. 

Vad som däremot är vanligare är att kommunen hyr ut plats på de digitala skyltarna och 
därmed får en blandning mellan det kommunala budskapet och det privata budskapet i form 
av att föreningar och andra kommersiella aktörer marknadsför evenemang. Detta görs redan i 
många kommuner, antingen till en kostnad för den privata aktören eller helt kostnadsfritt. I 
Vetlanda kommun tas det sedan 2018 ut en mindre avgift för detta. 

Beslutsunderlag 
Motion om försäljning/uthyrning av de digitala skyltarna. 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
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Arbetsutskottets förslag 
Föreslå kommunfullmäktige att motion med förslag om försäljning eller uthyrning av de 
digitala infartsskyltarna avslås.  

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Mikael Loberg (SD), Tommy Glans (VF), Bruno Pilåsen (VF) och  
Lola Frödeberg (VF) yrkar bifall till motionen. 

Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Lennart Lööw (S) och Monica Samuelsson (KD) yrkar 
avslag på motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska bifallas eller avslås. Han finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken kommunstyrelsen godkänner: 

Ja-röst för att motionen avslås. 
Nej-röst för att motionen bifalls. 

Omröstningsresultat 
Med åtta ja-röster och fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen. 

Omröstningslista 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Nedlagd röst 

Henrik Tvarnö (S) X   

Nils-Erik Olofsson (S) X   

Lennart Lööw (S) X   

Daniel Berner (C) X   

Andreas Elamsson (C) X   

Monica Samuelsson (KD) X   

Hans Svensson (KD) X   

Jan Johansson (VF)  X  
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Tommy Glans (VF)  X  

Lola Frödeberg (VF)  X  

Bruno Pilåsen (VF)  X 
 

Anders Bengtsson (M) X 
  

Mikael Loberg (SD)  X  
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§ 105 Ärendenr KLF 2022/42 

Svar på motion om krav på översyn av kommunens nuvarande 
vindbruksplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vindbruksfrågan ska hanteras tillsammans med övriga allmänna intressen i arbetet med ny 
kommunomfattande översiktsplan och därmed anses motionen vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Framåtanda har lämnat in en motion om ”Krav på översyn av kommunens 
nuvarande vindbruksplan”. 

Vindbruksplanen utgör bilaga till gällande kommunomfattande översiktsplan, antagen 2010. 
Översiktsplanens huvuddokument innehåller viktiga delar av vindbruksplanen och 
kommunens ställningstaganden kring vindkraft. Vindbruksplanen innehåller mer detaljerad 
information kring frågan. Översiktsplanen inklusive bilaga och ändringar genom fördjupning är 
aktualitetsförklarad 2014, 2016 och 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 
Motion 2022-01-31 

Arbetsutskottets förslag 
Vindbruksfrågan ska hanteras tillsammans med övriga allmänna intressen i arbetet med ny 
kommunomfattande översiktsplan och därmed anses motionen vara besvarad. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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