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Kommunstyrelsens arbetsutskott

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 15.05 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) (§ 54-60) kl. 13.15-14.30. 

Tjänstgörande ersättare Lars Brihall (VF) (§ 61-68) kl. 14.30-15.05. 

Ersättare Martina Jansson (S) och Lars Brihall (VF) (§ 54-60) kl. 13.15-14.30. 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Christina Carlson, Pär-Olof Högstedt (§ 54-27), 
Anders Bernberg (§ 59-65) och Maria Isacsson. 

Via Teams: Andreas Eliasson, Paula Claesson (§ 54), Ulrika Svensson (§ 54) och 
Maria Gromer (§ 54-62). 

Utses att justera Daniel Berner (C) 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkansli 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 54-68 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Daniel Berner 

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 

https://13.15-14.30
https://14.30-15.05
https://13.15-14.30
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Föredragningslista 
§ 54 Medborgarlöften mellan polisen och kommunen för 2022/95 

2022 och 2023 

§ 55 Försäljning Terränglöparen  2022/7 

§ 56 Fastighetsförsäljning, Snickaren 7 2022/80 

§ 57 Fastighetsförsäljning, del av Norrby 3:1 2022/98 

§ 58 Begäran om Tilläggsbudget 2022 - vård- och 2022/88 
omsorgsnämnden 

§ 59 Prognos per februari 2022 2022/91 

§ 60 2022/70 Bokslut 2021, Vetlanda kommun och kommunkoncern 

§ 61 Information om Teknikens hus 2022/27 

§ 62 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2021 2022/107 

§ 63 Årsredovisning 2021 Mediacenter Jönköpings län 2022/84 

§ 64 Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings 2022/90 
AB 

§ 65 Policy för hållbar utveckling i Vetlanda kommun 2022/81 

§ 66 Redovisning av intern kontroll 2021 - socialnämnden 2022/76 

§ 67 Kommundelsråd Vetlanda-Bäckseda 2022-02-14 2022/94 

§ 68 Fråga om arvodesreglemente och förlorad 2021/381 
arbetsinkomst 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

    

 
 

 
 

  

   

  

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

  

   

  

 

 

lS Vetlanda 

§ 54 

Medborgarlöften mellan polisen och kommunen för 
2022 och 2023 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarlöften mellan polisen och kommunen för 2022 och 2023 är: 

• Att öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden. 

• Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. 

• Att öka trygghetsupplevelsen i centrala Vetlanda. 

Medborgarlöftena följs upp kontinuerligt och uppföljningen presenteras på polisens 
webbplats, polisen.se. 

Ärendebeskrivning 
Nya medborgarlöften mellan polisen och kommunen som ska gälla 2022 och 2023 tas fram 
utifrån den lokala lägesbilden i kommunen. Löftena tar upp vilka områden polis och kommun 
ska lägga fokus på i det förebyggande arbetet. 

Till löftena kopplas konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommer överens 
om att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten. När löftena har beslutats 
tas aktiviteterna fram i dialog med medborgare, medarbetare och elevråd på högstadiet och 
gymnasiet. 

Medborgarlöftena följs upp kontinuerligt och uppföljningen presenteras på polisens 
webbplats, polisen.se. 

Säkerhetssamordnare Paula Claesson från Höglandets räddningstjänstförbund redovisar 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-03 

Förslag till beslut 
Medborgarlöften mellan polisen och kommunen för 2022 och 2023 är: 

• Att öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden. 

• Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. 

• Att öka trygghetsupplevelsen i centrala Vetlanda. 

Medborgarlöftena följs upp kontinuerligt och uppföljningen presenteras på polisens 
webbplats, polisen.se. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/95 
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~ Vetlanda 

§ 54 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C), Carina Bardh (M) och 
Jan Johansson (VF) tillstyrker förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 
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Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/95 

4



Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/7 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 

, Gångstigen , 574 39 Vetlanda, till Berne och 
Maria Fridell, Vetlanda, till ett pris av 1 650 000 kr. 

Vetlanda kommun har ägt fastigheten Terränglöparen  sedan 1987. På fastigheten finns ett 
bostadshus som Vetlanda kommun har drivit förskola i. 

Förskoleverksamheten är här nedlagd och fastigheten har ansetts lämplig att avyttra. 

Fastighetsbyrån i Vetlanda fick uppdraget och har haft fastigheten ute till försäljning genom 
budgivning. Föreslagna köpare hade högsta budet efter avslutad budgivning. 

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt redovisar fastighetsförsäljningen. 

Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
, Gångstigen , 574 39 Vetlanda, till Berne och 

Maria Fridell, Vetlanda, till ett pris av 1 650 000 kr. 

Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M), Daniel Berner (C) och 
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~ Vetlanda 
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§ 55 

Försäljning Terränglöparen 

fastigheten Vetlanda Terränglöparen 

Ärendebeskrivning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-04 
Avtal 

Förslag till beslut 

fastigheten Vetlanda Terränglöparen 

Yrkanden 

Jan Johansson (VF) tillstyrker förslag till beslut. 
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lS Vetlanda 

§ 56 

Fastighetsförsäljning, Snickaren 7 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Snickaren 7 till OTM Fastigheter AB, 559151-3857, till ett pris av 
1 100 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
OTM Energi är ett växande Vetlandaföretag som arbetar inom hela södra Sverige. De har i sin 

laddinfrastruktur. 

OTM Energi bedriver sin verksamhet på Fastigheten Snickaren 1, som tidigare inrymt en 
tennisanläggning för TK 77. Befintlig fastighet räckte dock inte till för verksamheten och 

till försäljning till OTM Fastigheter AB. 

i köpesumman. 

Bolaget har beretts tillfälle att undersöka fastigheten och godtar enligt avtalet fastighetens 
befintliga skick. 

Fastigheten som föreligger för försäljning omfattar 3 671 kvadratmeter och köpeskillingen är 
fastställd till 1 100 000 kr, motsvarande c:a 300 kr per kvadratmeter. 

Köparen har i avtalet även en option på grannfastigheten Snickaren 5 som markerats på 
bifogad karta. Optionens längd är tom 2024-12-31. 

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt redovisar fastighetsförsäljningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 
Avtal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer 
fastigheten Vetlanda Snickaren 7 till OTM Fastigheter AB, 559151-3857, till ett pris av 
1 100 000 kr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/80 

verksamhet fokus på installation och drift av solceller men arbetar även med energilagring och 

företaget var inklämt mellan två privata fastigheter. I en tidigare överenskommelse och beslut 
har kommunen genom ett markbyte övertagit grannfastigheten Snickaren 7 som nu föreligger 

Fastigheten har i vissa delar iordningställts av kommunen inför försäljningen, vilket är inräknat 
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~ Vetlanda 

§ 56 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M,) Jan Johansson (VF), Monica Samuelsson (KD) och 
Daniel Berner (C) tillstyrker förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/80 
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lS Vetlanda 

§ 57 

Fastighetsförsäljning, del av Norrby 3:1 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

fastigheten Vetlanda Norrby 3:1 till OBOS Mark AB, 556070-7464, till ett pris av 1 600 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
I april 2019 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Vetlanda kommun och OBOS om 

del av fastigheten Vetlanda Norrby 3:1, där Mellangårdens ladugård tidigare stod. 
Detaljplanen arbetades fram i samarbete med bolaget och vann lagakraft i juli 2020.  
Detaljplan 634, Del av Norrby 3:1 Mellangårdens ladugård. 

I markanvisningsavtalet var priset satt till 300 kr per kvadratmeter kvartersmark i 
lagakraftvunnen detaljplan. I den kostnaden skulle ingå, förutom kostnader för upprättande 
av detaljplan och anpassning av allmän platsmark i anslutning till kvartersmarken, flytt av 
elljusspår och anläggning av cykelväg men även kostnader för anläggning av allmän gata i 
området. 

Då den allmänna gatan togs bort under detaljplaneprocessen och renderade i en 
gemensamhetsanläggning, som exploatören får stå för i anläggningsarbetet, så har den 
kalkylerade kostnaden för anläggning av gata dragits av från köpeskillingen. 

Köpeskillingen blev därför satt till 1 600 000 kr, motsvarande 123 kr per kvadratmeter 
obearbetad kvartersmark. Markområdet omfattar cirka 13 000 kvadratmeter. 

I förhandling med bolaget ska kommunen grundbereda kvartersmarken inför 
bostadsbebyggelsen, på bolagets bekostnad. Detta regleras i ett särskilt upprättat 
samarbetsavtal tecknat på tjänstemannanivå. Anledningen till detta är att markarbeten och 
sprängning av schakter för vatten- och avlopp, inom området, då kan samordnas med 
grundberedning av tomtmark och gemensamhetsanläggningar till en för båda parter 
fördelaktig lösning. 

Bolaget står utöver detta även för kostnader för fastighetsbildning. 

Bolaget har beretts tillfälle att undersöka fastigheten och godtar enligt avtalet fastighetens 
skick. 

Köpet genomförs först efter beslut i kommunfullmäktige. 

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt redovisar fastighetsförsäljningen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/98 

Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 

möjligheter att undersöka och utreda möjligheterna att detaljplanera och uppföra bostäder på 
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~ Vetlanda 

§ 57 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Avtal 

Förslag till beslut 

fastigheten Vetlanda Norrby 3:1 till OBOS Mark AB, 556070-7464, till ett pris av 
1 600 000 kr. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Daniel Berner (C), Carina Bardh (M) och 
Jan Johansson (VF) tillstyrker förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/98 

Kommunfullmäktige beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 
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~ Vetlanda 

§ 58 

Begäran om tilläggsbudget 2022 - vård- och omsorgsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås hänskjuta frågan om tilläggsbudget för investeringar till 
kommande budgetberedning. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2021 genomfört en inventering av 
investeringsbehov i verksamheten, främst med inriktning på olika boendeformer som särskilt 
boende, korttidsboende och LSS-boende. Inom flera av boendena finns ett 
reinvesteringsbehov för inventarier då de är slitna och där relativt små investeringsåtgärder 
genomförts under åren. 

Inom vissa områden, som exempelvis sängar och madrasser, sker reinvestering löpande men 

inom erhållna investeringsramar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Vård-och omsorgsnämnden § 16/22 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås hänskjuta frågan om tilläggsbudget för investeringar till 
kommande budgetberedning. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/88 

när det gäller inventarier för möblering av exempelvis gemensamma ytor har dessa inte rymts 
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lS Vetlanda 

§ 59 

Prognos per februari 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad prognos per februari 2022. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Christina Carlsson redovisar prognos per februari 2022. 

Kommunkansliets första prognos för året har endast mindre förändringar mot budget. Kultur-
och fritidsnämnden uppvisar heller ingen större avvikelse från prognosen. Teknisk nämnd 
lämnar en sammanlagd prognos för driften på 210 tkr i överskott mot budget. Prognosen per 
februari för barn- och utbildningsnämnden visar en avvikelse mot budget på -3 830 tkr. 
Grundskolan står för den största delen på grund av ett ökat elevantal i Landsbro 7-9 samt 
trygghetsskapande åtgärder i årskurs 7-9. Vård- och omsorgsnämndens första prognos för 
2022 visar inte på någon avvikelse mot budget. Socialnämnden prognostiserar en 
nettokostnad om 134,2 mnkr vilket är 19,4 mnkr över budget. Det är fortsatt extern vård som 
står för den högsta budgetavvikelsen. Framför allt HVB för barn och unga. Miljö- och 

byggnation framöver. Det sammanlagda resultatet för nämnderna visar på minus 6,9 mnkr. 
Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 39,5 mnkr. Det beräknade årsresultatet 
uppgår till 73 mnkr. 

Den totala beräknade investeringsvolymen uppgår till 202 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Prognos per februari 2022. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att texten ”Lönekostnaderna på kommunstyrelsen visar -550 tkr 
på grund av ökad arvodering inom oppositionen.” ändras till ”Arvoden till kommunstyrelsen 
visar ett underskott med 550 tkr jämfört med budget beroende på ombildning av ny 
kommunregering varvid ytterligare ett kommunalråd tillsattes.” 

Carina Bardh (M) tillstyrker Jan Johanssons ändringsförslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/91 

byggnämndens prognos visar på ett litet minusresultat samt befarar en nedgång när det gäller 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

§ 59 Ärendenr KLF 2022/91 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på upprättad prognos per februari 2022 och Jan Johanssons 
ändringsförslag. Han finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
upprättad prognos per februari 2022. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 

Ja-röst för upprättad prognos per februari 2022. 

Nej-röst för Jan Johanssons ändringsförslag. 

Omröstningsresultat 
Med tre ja-röster och två nej-röster föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att godkänna 
upprättad prognos per februari 2022. 

Omröstningslista 
Ledamot Ja-röst Nej-röst 

Henrik Tvarnö (S) 
Daniel Berner (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Jan Johansson (VF) 
Carina Bardh (M) 

X 
X 
X 

X 
X 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

    

 

 
 

 
 

   
 

  
   
 

 
   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
  

  
   

 
  

  
 

 
 

    

lS Vetlanda 

§ 60 

Bokslut 2021, Vetlanda kommun och kommunkoncern 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

- Bokslut 2021 för Vetlanda kommun inklusive sammanställd redovisning för 
kommunkoncernen godkänns. 

- Årets resultat för Vetlanda kommun innebär en ökning av det egna kapitalet med 
142 833 931,28 kr. 

- Balanskravet för 2021 klaras enligt genomförd balanskravsutredning 
- Befintlig Resultatutjämningsreserv fortsatt uppgår till 50 miljoner kronor 
- I samband med bokslutet ge ett ökat medlemsbidrag till Höglandets Räddnings-

tjänstförbund för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för år 2021. 
- Totalt uppgår Vetlanda kommuns andel av det ökade bidraget till 2 188 000,00 kr. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

-
som är förenlig med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheter som fastställs för respektive bolag i bolagsordningen. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Bokslut för 2021 för Vetlanda kommun och sammanställd redovisning för den kommunala 
koncernen har upprättats. 

Vetlanda kommun och kommunkoncern redovisar även för 2021 ett mycket starkt resultat 
som för kommunens del uppgår till 143 (113) mnkr. 

Av kommunens nämnder redovisas större avvikelser från budget av tre, kommunstyrelsen 
redovisar ett överskott med 36 mnkr vilket till största delen beror på ej utnyttjad reserv och 
vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott med 14 mnkr som till stor del beror på 
erhållna statliga bidrag. Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse med -23 mnkr där stor 
del av förklaringen ligger i ökade kostnader för olika former av placeringar. Till nämndernas 
summerade avvikelse som uppgår till 31 mnkr läggs sedan finansförvaltningens positiva 
avvikelse som uppgår till 75 mnkr. Här är den största förklaringen väsentligen högre 
skatteintäkter än budgeterat. 

Under 2021 var de totala nettoinvesteringarna 179 mnkr vilket kan ställas mot den 
budgeterade volymen som uppgick till 296 mnkr. Detta innebär att genomförandegraden 
uppgår till 60%. Det som är mera positivt är att kommunen klarade av att självfinansiera de 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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De av Vetlanda kommun helägda bolagen under 2021 konstateras ha bedrivit verksamhet 
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lS Vetlanda 

§ 60 

genomförda investeringarna vilket är ett av de finansiella målen. Under 2021 är det fortsatt 
skol- och förskoleinvesteringar som dominerar bilden. 

uppgår till 139 mnkr. 

Trots ett starkt resultat och genomförd nyupplåning (+30 mnkr) är kassaflödet under året 
ändå negativt. Främsta orsaker till detta är hög investeringsvolym i kombination med att 
kortfristiga fordringar ökat och att kortfristiga skulder minskat. 

Av de fyra finansiella målen klarar kommunen att uppfylla tre av fyra. 

Resultatet 2021 för den sammanställda kommunkoncernen uppgår till 187 (145) mnkr. 

bland annat beror på kraftiga elprishöjningar i slutet av året. Även moderbolaget Vetlanda 
Stadshus AB redovisar ett ovanligt starkt resultat som beror på utdelning från 
Witalabostäder AB. 

Ser man till kommunkoncernens totala låneskuld uppgår den i bokslutet 2021 till 
1 492 (1 402) mnkr. Förändringen beror främst på ökad upplåning inom Witalabostäder samt 
en ökad upplåning inom Vetlanda kommun. 

Höglandets Räddningstjänstförbund där Vetlanda är medlemskommun vid sidan av Nässjö 
kommun har under 2021 redovisat negativa ekonomiska prognoser fortlöpande. Då ett 
negativt balanskravsresultat hade medfört en än svårare situation för att få en ekonomi i 
balans framöver konstaterades tidigt i bokslutsarbetet att ett ytterligare medlemsbidrag var 

i Vetlanda kommuns bokslut för att möta ett förväntat underskott i förbundet med 
-4,7 mnkr varvid Vetlanda kommuns andel uppgår till 2 188 tkr. 

bolagen. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje 
bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala 

finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om så kallade nödvändiga 
åtgärder. 

Ekonomichef Andreas Eliasson och hållbarhetsstrateg Anders Bernberg redovisar bokslutet. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Personalbokslut 2021 
Miljöbokslut 2021 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/70 

Balanskravsutredning är genomförd och årets balanskravsresultat (som ska vara större än noll) 

I den sammanställda redovisningen redovisas här ett starkt resultat av Njudung Energi AB som 

behövligt för att i förbundet undvika ett negativt balanskravsresultat. En reservation har gjorts 

Kommunstyrelsen ska löpande ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen 
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lS Vetlanda 

§ 60 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

- Bokslut 2021 för Vetlanda kommun inklusive sammanställd redovisning för 
kommunkoncernen godkänns. 

- Årets resultat för Vetlanda kommun innebär en ökning av det egna kapitalet med 
142 833 931,28 kr. 

- Balanskravet för 2021 klaras enligt genomförd balanskravsutredning 
- Befintlig Resultatutjämningsreserv fortsatt uppgår till 50 miljoner kronor 
- I samband med bokslutet ge ett ökat medlemsbidrag till Höglandets Räddnings-

tjänstförbund för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för år 2021. 
- Totalt uppgår Vetlanda kommuns andel av det ökade bidraget till 2 188 000,00 kr. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

-
som är förenlig med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheter som fastställs för respektive bolag i bolagsordningen. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att textraden på sid 60 ”Arvoden på kommunstyrelsen visar på ett 
underskott med 549 tkr jämfört med budget beroende på ökad arvodering till oppositionen.” 
ändras till ”Arvoden till kommunstyrelsen visar ett underskott med 549 tkr jämfört med 
budget beroende på ombildning av ny kommunregering varvid ytterligare ett kommunalråd 
tillsattes.” 

Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker den upprättade 
årsredovisningen i sin helhet. 

Carina Bardh (M) tillstyrker Jan Johanssons förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på den upprättade årsredovisningen i sin helhet och 
Jan Johanssons ändringsförslag. Han finner att arbetsutskottet tillstyrker den upprättade 
årsredovisningen i sin helhet. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 

Ja-röst för den upprättade årsredovisningen i sin helhet. 

Nej-röst för Jan Johanssons ändringsförslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/70 

De av Vetlanda kommun helägda bolagen under 2021 konstateras ha bedrivit verksamhet 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

§ 60 Ärendenr KLF 2022/70 

Omröstningsresultat 
Med tre ja-röster och två nej-röster tillstyrker arbetsutskottet den upprättade 
årsredovisningen i sin helhet. 

Omröstningslista 
Ledamot Ja-röst Nej-röst 

Henrik Tvarnö (S) 
Daniel Berner (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Jan Johansson (VF) 
Carina Bardh (M) 

X 
X 
X 

X 
X 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

    

 

 
 

 
  

 

 

~ Vetlanda 

§ 61 

Information om Teknikens hus 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Magnus Färjhage informerar arbetsutskottet om det fortlöpande arbetet i 
styrelsen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/27 
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lS Vetlanda 

§ 62 

Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna framtagen årsuppföljning för året 2021 för 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsåret 2020 var det första året med den politiska ledningens målprogram. Från 
2020 gäller 4 övergripande fullmäktigemål inom 3 olika sektorer/riktningar för kommunens 
verksamhet. Dessa sektorer/riktningar berör alla nämnderna i stor utsträckning. 
Kommunstyrelsens har fyra egna mål som har koppling till fullmäktiges mål. Verksamheterna 
utformar sedan även egna mål enligt samma principer. 

De tre riktningarna mot år 2030 är: 

• Den attraktiva kommunen 
• Den hållbart växande kommunen 
• Den nytänkande kommunen 

En bedömning har i uppföljningen gjorts om hur långt kommunstyrelsen har kommit i 
måluppfyllnaden. En redovisning finns även redovisad med kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsmål där åtgärder och aktiviteter som har utförts under 2021 presenteras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna framtagen årsuppföljning för året 2021 för 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att textraden på sid 20 och 22 ändras från ”Arvoden på 
kommunstyrelsen visar ett underskott med 549 tkr jämfört med budget beroende på ökad 
arvodering till oppositionen.” till ”Arvoden till kommunstyrelsen visar ett underskott med 

ett kommunalråd tillsattes.” 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/107 

549 tkr jämfört med budget beroende på ombildning av ny kommunregering varvid ytterligare 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

§ 62 Ärendenr KLF 2022/107 

Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD) och Daniel Berner (C) tillstyrker kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse 2021 i sin helhet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 i sin 
helhet och Jan Johanssons ändringsförslag. Han finner att arbetsutskottet tillstyrker 
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 i sin helhet. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 

Ja-röst för kommunstyrelsens verksamhetsberättelse i sin helhet. 
Nej-röst för Jan Johanssons ändringsförslag. 

Omröstningsresultat 
Med tre ja-röster mot två nej-röster tillstyrker arbetsutskottet kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse 2021. 

Omröstningslista 
Ledamot Ja-röst Nej-röst 

Henrik Tvarnö (S) 
Daniel Berner (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Jan Johansson (VF) 
Lars Brihall (VF) 

X 
X 
X 

X 
X 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

    

 

 

 
    

 
  

 

 
 

 
  

 

 
    

 

~ Vetlanda 

§ 63 

Årsredovisning 2021 Mediacenter Jönköpings län 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisningen för Kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län avseende 2021 godkänns samt att direktionen i 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköping län har fastställt årsredovisning 
för 2021 och har sedan hemställt om att denna godkänns samt att beslut om ansvarsfrihet för 
direktionen för år 2021 tas av medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2021 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisningen för Kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län avseende 2021 godkänns samt att direktionen i 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/84 
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~ Vetlanda 

§ 64 

Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. 

Ärendebeskrivning 

syfte är att erbjuda delägarna (kommuner/regioner) försäkringslösningar. Vetlanda kommun 
blev delägare under en period då kommunförsäkringsmarknaden i Sverige inte var 
fungerande. Vissa kommuner hade svårt att få försäkringar till acceptabla prisnivåer, och i 

innebär ett stort risktagande. 

En lösning blev då att kommuner samlades i gemensamma försäkringsbolag – captives där 
man genom en gemensam riskspridning kunde få fungerande försäkringslösningar som sedan 
kunde återförsäkras på en större global försäkringsmarknad. 

Nu föreslås förändringar i bolagsordningen för bolaget vilket behöver beslutas av respektive 
kommuns fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Förslag till bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/90 

Vetlanda kommun är sedan många år delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolaget 

andra fall fick man inte ens erbjudanden om försäkringslösningar vilket för en enskild kommun 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

§ 65 Ärendenr KLF 2022/81 

Policy för hållbar utveckling i Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige antar policy för hållbar utveckling i Vetlanda kommun enligt bifogad 
handling. 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom Agenda 2030 och de 17 utvecklingsmålen. 

Ärendebeskrivning 
Sedan flera år arbetar man globalt, nationellt och regionalt med hållbar utveckling. Agenda 
2030 med de 17 hållbarhetsmålen är det globala måldokumentet som har brutits ner både på 
nationell och regional nivå. Som kommun och offentlig aktör har vi ett särskilt ansvar att visa 
vår förmåga och vilja att bidra till en hållbar utveckling. En hållbar utveckling som börjar med 
ett lokalt arbete men med en global tanke. Vi kommer också aktivt bidra och ha nytta av det 
regionala arbete som sedan en tid pågår. 

Hållbarhetsstrateg Anders Bernberg presenterar policyn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 
Policy för hållbar utveckling i Vetlanda kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar policy för hållbar utveckling i Vetlanda kommun enligt bifogad 
handling. 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom Agenda 2030 och de 17 utvecklingsmålen. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF) och 
Lars Brihall (VF) tillstyrker förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 66 

Redovisning av intern kontroll 2021 - socialnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisning av intern kontroll 2021 för socialnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll 2021 för socialnämnden föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 6/22 
Redovisning intern kontroll 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/76 
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~ Vetlanda 

§ 67 

Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2022-02-14 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2022-02-14 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2022/94 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
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~ Vetlanda 

§ 68 

Fråga om arvodesreglemente och förlorad arbetsinkomst 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ärendenr KLF 2021/381 

Lars Brihall (VF) ställer en fråga om arvodesreglementet när det gäller förlorad arbetsinkomst. 
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