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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 15.26 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), 
Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF). 

Tjänstgörande ersättare: 

Ersättare Martina Jansson (S) och Monica Samuelsson (KD). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Maria Gromer (§ 161-163), Jörgen Wahlström (§ 161-163), 
Magnus Claesson (§ 161-163) och Pär-Olof Högstedt (§ 164-168). 

Utses att justera Jan Johansson 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 161-176 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Jan Johansson 

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

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

§ 161 Ärendenr KLF 2019/286 

Uppföljning av näringslivspolicy 

Arbetsutskottets beslut 
Framtagen uppföljning av Vetlanda kommuns Näringslivspolicy (KF 2018-02-21, § 15) 
godkänns. 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och 
Nuvab revidera Näringslivspolicyn utifrån kommunfullmäktiges mål år 2020-2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog en Näringslivspolicy 2013-05-22, §21, som tydliggör 
kommunledningens viljeinriktning och engagemang gällande näringslivs- och 
sysselsättningsfrågorna. I samband med att Nuvab (Näringslivsutveckling i Vetlanda AB), 
reviderade sitt Näringslivsprogram år 2017 har även en uppdatering av kommunens 
Näringslivspolicy genomförts under 2017. Kommunfullmäktige antog därefter 2018-02-21 
§ 15, en reviderad Näringslivspolicy för Vetlanda kommun. 

En genomgång har gjorts med berörd personal inom respektive förvaltning och hos Nuvab för 
att få en redovisning av vilka aktiviteter som har genomförts under angivna fullmäktigemål 
och antagna mål i Näringslivspolicyn. En sammanställning med dessa aktiviteter har tagits 
fram och tydliggjorts, bilaga. 

Uppföljningen av Vetlanda kommuns Näringslivspolicy visar på att målen med framtagna 
aktiviteter i stora delar har genomförts eller så har de delvis genomförts. 

I uppföljningen av Näringslivsprogrammet för Nuvab är det endast två aktiviteter som inte har 
genomförts. Det handlar om att Nuvab inte har varit proaktiv inom området skola-arbetsliv 
och att samverkansdokumentet om ”Skola-Arbetsliv” inte har följts upp. Nuvab har heller inte 
skapat ett pris till Näringslivsgalan för bästa lokala UF-företag inom teknikområdet. I övrigt så 
har Nuvab i stort genomfört de aktiviteter som finns angivna i Näringslivsprogrammet. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Kommundirektören 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 162 

Regional utvecklingsstrategi i Jönköpings län - handlingsplaner 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län har regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala 
utvecklings- och tillväxtarbetet. Det innebär bland annat att ta fram och fastställa en strategi 
för utvecklingen i länet – en regional utvecklingsstrategi (RUS). Den regionala 
utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och sex mål. För varje mål finns en 

handlingsplanerna. 

Utvecklingsstrateg Maria Gromer redovisar arbetet med att ta fram handlingsplanerna. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att informationen noteras till protokollet. 

Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Ärendenr KLF 2019/342 

handlingsplan. Vetlanda kommun är delaktig i den regionala processen med att ta fram de sex 
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~ Vetlanda 

§ 163 

Arbetet med ny vision för Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ett förankrings- och processarbete med att ta fram förslag på riktningar och 
kommunfullmäktiges mål har genomförts under 2018 och under första halvåret 2019. 

Beslut om tre riktningar mot år 2030 samt kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 
antogs i kommunfullmäktige 19 juni 2019. 

Arbetet med att se över nuvarande vision har pågått under 2018 och 2019 på uppdrag av 
kommunstyrelsen. I kommunens ledningsgrupp pågår ett arbete med att ta fram en ny 
värdegrund samt översyn av den befintliga. 

Ett ställningstagande om kommunens vision och värdegrund kommer att göras i 
kommunfullmäktige i slutet av 2019. Implementeringen av nya riktningar och 
kommunfullmäktiges mål bedrivs under hösten 2019 under ledning av kommunens 
ledningsgrupp, KLG. 

Utvecklingschef Jörgen Wahlström redovisar framtaget förslag. En diskussion förs om 
förslaget. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att informationen noteras till protokollet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Ärendenr KLF 2018/78 
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~ Vetlanda 

§ 164 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås anta Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023. 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019 antagen av kommunfullmäktige 
2016-02-17, § 10, upphör att gälla i och med detta beslut. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) är landets kommuner skyldiga att varje 
mandatperiod arbeta fram ett handlingsprogram för det lokala olycksförebyggande arbetet. 
Nässjö och Vetlanda kommuner har, via Höglandets räddningstjänstförbund, tagit ett större 
grepp om säkerhetsarbetet och arbetat fram ett handlingsprogram för skydd och säkerhet. 
Programmet omfattar även de krav som lagstiftaren ställer i Lag om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

psykisk hälsa, brand, brott, internt skydd, civilt försvar, krishantering och klimatanpassning. 

Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Ärendenr KLF 2019/348 

(2006:544). I handlingsprogrammet föreslås åtta målområden: olyckor (trafik- och fallolyckor), 
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~ Vetlanda 

§ 165 

Reviderad riktlinje för friskvård och personalfrämjande 
aktiviteter 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna reviderad riktlinje för friskvård och personalfrämjande 
aktiviteter med ikraftträdande 1 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 

Kravet om uppvisande av ifyllt aktivitetsformulär/aktivitetskort för att styrka att hen har varit 
fysisk aktiv vid 10 tillfällen har tagits bort. Enligt den reviderade riktlinjen krävs endast att 
medarbetaren vid ansökan om friskvårdsbidrag uppvisar kvitto för att styrka den kostnad hen 
haft i samband med en av Skatteverket godkänd fysisk aktivitet. Förändringen har gjorts mot 
bakgrund av att aktivitetsformuläret upplevts vara försvårande och medfört att färre haft 
möjlighet att nyttja förmånen. Idag finns det många obemannade träningsanläggningar som 
möjliggör träning på generösa öppettider och då finns det inte någon som kan fylla i ett 
aktivitetsformulär. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Ärendenr KLF 2019/334 

Riktlinjen har reviderats för att göra det lättare för medarbetarna att nyttja friskvårdsbidraget. 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

§ 166 Ärendenr KLF 2019/153 

Projekt arbetsmarknadskunskap 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Eftersom inte alla kommuner i länet avser medverka avstår Vetlanda kommun deltagande i 
projekt arbetsmarknadskunskap. 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län har genomfört ett försök med arbetsmarknadskunskap där Vetlanda 
kommun deltog. Handelskammaren i Jönköpings län har nu tagit initiativ till att permanenta 
konceptet. 

Arbetsmarknadskunskap syftar till att öka kompetensflödet till projektets samarbetspartners, i 
synnerhet branscher med stora kompetensbehov, på ett lokalt, regionalt och nationellt plan. 
Projektet vill skapa förutsättningar för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning genom 
att möta unga och prata om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit. 

Konceptet startade i Västmanland 2011 och har sedan dess spridit sig i landet. Idag finns 
Arbetsmarknadskunskap i åtta regioner med sammanlagt ett 60-tal kommuner och fler och 
fler ser vinsten med att tidigt sätta Arbetsmarknadskunskap på schemat. Jobba i Västerås 
ekonomisk förening är initiativtagare och ägare av konceptet. Jobba i Västerås har funnits 
sedan år 2000 och driver idag flera projekt i syfte att skapa en långsiktigt hållbar 
kompetensförsörjning på den lokala arbetsmarknaden. Föreningen är politiskt obunden och 
har inget vinstintresse. 

Idag består Arbetsmarknadskunskap av inspirationslektioner, branschfördjupade föreläsningar 
med tema vård samt energi och teknik, föräldramöten, lärarträffar och kontakter med företag 
på olika sätt. 

Två inspiratörer skall anställas i projektet, de skall besöka alla högstadie- och gymnasieklasser 
i regionen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 167 

Upphävande av alkohol- och narkotikapolitiskt 
handlings/målprogram för Vetlanda kommun från 1996 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om att upphäva Vetlanda kommuns alkohol- och 
narkotikapolitiska handlings/målprogram då dokumentet är inaktuellt. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har vid internkontroll av kommunövergripande styrande 
dokument uppmärksammat att det finns ett alkohol- och narkotikapolitiskt 
handlings/målprogram för Vetlanda kommun från 1996 (KF 1996-12-18, § 148) som 
fortfarande gäller. 

Socialförvaltningen har fått yttra sig över om dokumentet fortfarande har aktualitet och 
konstaterar att idag har socialnämnden inte ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt 
kapitel 8 och 9 i alkohollagen utan det ansvaret ligger hos kommunstyrelsen. 
Socialförvaltningen konstaterar även att kommunens övergripande politiska mål och 
ambitioner kring arbetet mot alkohol och narkotika finns med i kommunens Folkhälsopolicy 
antagen av KF 2015. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 397/19. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Ärendenr KLF 2019/353 
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~ Vetlanda 

§ 168 

Samverkansavtal med Emåförbundet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun tecknar nytt avtal med Emåförbundet gällande samverkan och 
vattenhushållningsfrågor i Emån och dess biflöden från och med 2019 och tillsvidare, 
enligt upprättat förslag. 

Av principiella skäl ställer sig Vetlanda kommun negativ till indexuppräkning och förordar 
Emåförbundet att finna en annan budgetmodell. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun är en part i Emåförbundet, en sammanslutning av kommuner, 
länsstyrelser, företag med flera inom Emåns avrinningsområde. Syftet är att verka för ett 
uthålligt nyttjande av Emån. 

Vetlanda kommun har för närvarande tre olika avtal med Emåförbundet, ett 
samverkansavtal, ett avtal avseende samverkan kring vattenreglering i Emån och dess 
biflöden samt ett avtal om recipientkontroll. 

Det nya avtalsförslaget innebär att samverkansavtalet och avtal avseende samverkan 
kring vattenreglering i Emån och dess biflöden slås samman till ett och årligen uppräknas 
med Prisindex Kommunal Verksamhet, PKV. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun tecknar nytt avtal med Emåförbundet 
gällande samverkan och vattenhushållningsfrågor i Emån och dess biflöden från och med 
2019 och tillsvidare, enligt upprättat förslag. Av principiella skäl ställer sig Vetlanda 
kommun negativ till indexuppräkning och förordar Emåförbundet att finna en annan 
budgetmodell. 

Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C) och Lars Brihall (VF) tillstyrker 
Henrik Tvarnös förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Ärendenr KLF 2019/308 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

§ 169 Ärendenr KLF 2019/370 

Tidplan för ekonomiarbetet 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Upprättat förslag till tidplan för ekonomiarbetet 2020 godkänns med den justering att 
ramförslagsdiskussioner drift och investeringar den 6 maj ändras till 5 maj. 

Ärendebeskrivning 
Tidplan för ekonomiarbetet 2020 för förtroendevalda har upprättats, bilaga. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ramförslagsdiskussioner drift och investeringar den 6 maj ändras 
till 5 maj. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Berörda politiker 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 170 

Ansökan om särskilt marknadsföringsbidrag - Vetlanda United 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Avslå ansökan om marknadsföringsbidrag eftersom det mediala genomslaget ännu inte 
bedöms vara tillräckligt och att finansiering saknas. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda United är en Beach Soccer och Futsal förening. Inom Beach Soccer och Futsal finns 
inte något regelrätt seriespel. Det är en form av pool spel som leder fram till SM. Vetlanda 
United är representerade med lag i de ligor som finns. Inom Beach Soccer har laget också 
representerat Sverige i Euro Winners Cup. Föreningen är en duktig arrangör och arrangerade 
t.ex. landskamp mot Italien i Futsal vilket var mycket uppskattat. Sporterna har en stark 
utveckling med många utövare och kommer rimligen inom kort också ha ett större medialt 
genomslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Vetlanda United. 
Riktlinje för marknadsföringsbidrag 

Yrkanden 
Lars Brihall (VF), Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker upprättat förslag till 
beslut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Ärendenr KLF 2019/325 
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~ Vetlanda 

§ 171 

Halvårsredovisning 2019 - Höglandets Samordningsförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överlämnad halvårsredovisning för 2019 från 
Höglandets Samordningsförbund. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Samordningsförbund har överlämnat halvårsredovisning för år 2019, bilaga. 

Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av 
huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra förmågan 
att arbeta. I förbundet finns representanter från medlemskommunerna Vetlanda, Sävsjö, 
Eksjö, Nässjö, Aneby och Tranås samt Försäkringskassan, Region Jönköpings län och 
Arbetsförmedlingen. 

Bland de projekt förbundet arbetar med, eller är med och finansierar finns Supported 
Employment, projekt IT-spåret och Projekt Uppdrag Samverkan. 

Förbundets budget för 2019 är lagd utifrån ett negativt helårsresultat om -406 tkr. Prognosen 
för 2019 pekar på marginellt högre intäkter och samtidigt marginellt lägre kostnader vilket 
innebär att resultatet ser ut att bli -382 tkr vilket alltså är något bättre än budget. 

Beslutsunderlag 
Höglandets samordningsförbund § 7/19. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Ärendenr KLF 2019/292 
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~ Vetlanda 

§ 172 

Budget 2020 samt verksamhetsplan 2021-2022 -
Höglandsförbundet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan för Höglandsförbundet 
för perioden 2020-2022. 

På likande sätt som tidigare år påtalas, mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge, vikten 
av återhållsamhet även inom Höglandsförbundets verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Höglandsförbundet har beslutat om förslag till budget inför de kommande åren, 
bilaga. Förslaget har överlämnats till medlemskommunerna för godkännande. 

Kommunförbundets verksamhetsplan är på samma sätt som under de senaste åren indelad i 
fyra delar. Allmän verksamhet och kansli, Höglandets familjerätt, Höglandets IT samt 
Kompetens. 

för Vetlandas del under år 2020, 2 934 tkr att jämföra med 2 861 tkr för innevarande år. 
Höglandets IT finansieras av medlemskommunerna genom debitering via tjänstekatalog vilket 
innebär att kostnaden för respektive kommun beror på vilken volym och av vilka tjänster som 
avropas. 

I linje med budgetdirektivet budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2020, 
vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultaten har för 2021 budgeterats med 1 % och för 
2022 med 1 %. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 
11 500 tkr och innehåller investering för det gemensamma telefoniprojektet som påbörjas 
2019 och avslutas 2020. 

Beslutsunderlag 
Höglandsförbundet § 37/19. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Ärendenr KLF 2019/294 

Summeras de olika verksamheterna (exklusive Höglandets IT) samman blir beloppet att betala 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

§ 173 Ärendenr KLF 2018/222 

Svar på motion om åtgärd mot nedskräpning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Motionen avslås. 

Kommunens invånare uppmanas istället att hjälpas åt att inte skräpa ner. Särskilt 
uppmärksammas cigarettfimpar som innehåller flera farliga kemikalier och plastpartiklar som 
inte bör komma ut i naturen. 

Ärendebeskrivning 
Den 9 augusti 2018 lämnade Dan Ljungström (C) in en motion om åtgärder mot nedskräpning 
och med förslaget att Vetlanda kommun om det är möjligt att för mindre nedskräpning införa 
en ordningsbot i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. Yttrande har kommit in. 

Av 29 kap. 7-7a, 11 §§ miljöbalk (1998:808) framgår att den som med uppsåt eller av 
oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till 
döms för nedskräpning och om nedskräpningen är att anses som mindre allvarlig döms för 
nedskräpningsförseelse. Om gärningen istället anses vara ringa döms inte till ansvar. 

Enligt lagförarbeten bör det även fortsättningsvis som regel vara utanför det straffbara 
området att slänga ifrån sig ett enstaka kolapapper, en enstaka cigarettfimp, biljett eller ett 
tuggummi (prop. 2010/11:125 s. 16–23 och 42–43 samt 2010/11:MJU24). Som följd av det 
förekommer inte ordningsbot i lokala ordningsföreskrifter. 

Däremot listar organisationen Håll Sverige rent fimpen som skräpets värsting och beräknar att 
en miljard fimpar slängs på gator och torg i Sverige varje år. Cigarrettfiltret består av en sorts 
plast som sedan bryts ner till mikroplast i naturen. Dessutom fastnar farliga ämnen från 
tobaken i filtret. 

Det finns framtagna behållare, så kallad fimpdosor, som ger möjligheten att ta med sig 
fimparna istället för att slänga dom på marken. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 94/19. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

-------------------------------------

§ 174 

VA-taxan från 2020-01-01 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5 % från och 
med 2020-01-01 och att VA-taxans anläggningsavgifter höjs med 10 % från och med 
2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
VA-verksamheten försörjer drygt 75 % av kommuninvånarna med kommunalt vatten och 

Kollektivet ska inte gå med vinst utan målsättningen är att gå mot nollresultat varje år. Ett 
eventuellt överskott/underskott samlas i en resultatutjämningsfond för att fördela resultatet 
mellan åren. Bedömningen är att efter 2019 års resultat kommer denna vara på minus då 
verksamheten har gått med underskott både 2018 och 2019. 

VA-verksamheten i Vetlanda står inför samma behov av reinvesteringar i anläggningarna som 
större delen av VA-Sverige. Det har de senaste åren gjorts klara ambitionshöjningar i 
framförallt ledningsnätsförnyelsen men även med övriga anläggningar. Detta medför att 
avskrivningskostnaderna ökar. För att kunna klara av den ökade projektmängden och tillse att 
insatserna görs på rätt ställe och kunna gå mot ett mer proaktivt arbetssätt har även 
personalstyrkan ökat. 

Anläggningsavgift är den avgift som en blivande abonnent lägger i anslutningsavgift. Den ska 
täcka dels kostnad för att framdra nya servisledningar men även vara en delbetalning till 
befintligt nät och befintliga verk. Senast denna del i taxan höjdes var 2013. De 
omvandlingsområden som då avsågs att bygga ut vatten och avlopp till har nu utförts och i de 
kommande områdena är det tyngdpunkt på förtätningar inom redan befintliga 
verksamhetsområden eller i direkt anslutning till dessa. Detta är oftast självfallsområden 
såsom exempelvis Himlabackarna, här nås inte full kostnadstäckning men för att öka denna 
och inte belasta övriga kollektivet föreslås en ökning av anläggningsavgiften på 10 %. 

Den föreslagna taxeökningen på 5 % på brukningsavgiften gör att intäkterna ökar med ca 
2 500 000 kr. Det kommer för en enskild abonnent med normalförbrukning innebära en 
kostnadsökning på helår med ca 250 kr. 

För anläggningsavgiften innebär den föreslagna taxejusteringen att en anslutning för en villa 
med 800 m² tomt går från 137 600 kr till 151 360 kr. 

Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2019-10-22, § 106. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Ärendenr KLF 2019/359 

avlopp. Hela verksamheten bygger på ett taxekollektiv där va-taxan finansierar verksamheten. 
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~ Vetlanda 

§ 175 

FV-taxan från 2020-01-01 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att FV-taxans avgifter höjs med 1,5 % från och med 
2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Fjärrvärmeverksamheten i Vetlanda har taxemässigt en bra ställning, jämfört med andra 
fjärrvärmeverksamheter, både i Sverige och Jönköpings län, plats 18 i Sverige och plats 2 i 
Jönköpings län. Utvecklingstakten på taxan har under senare år hållits lägre än genomsnittet, 
en medveten strategi för att hantera konkurrensen från andra uppvärmningsalternativ. 

Allmänna kostnadsökningar men framförallt ökade kostnader för anskaffning av bränsle gör 
att taxan nu behöver justeras. Mellan 2018 och 2020 har kostnaden för bränsle ökat med 
3 900 000 kr. 

ca 1 200 000 kr. Det kommer för en enskild abonnent med normalförbrukning innebära en 
kostnadsökning på helår med ca 220 kr. 

Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2019-10-22, § 105. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Ärendenr KLF 2019/360 

Den föreslagna taxeökningen på 1,5 % på rörliga och fasta avgifter gör att intäkterna ökar med 
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~ Vetlanda 

§ 176 

Renhållningsavgifter från 2020-01-01 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att renhållningstaxan för hushållsavfall höjs med 5 % och 
att renhållningstaxan för slam från enskilda avloppsanläggningar höjs med 5 %. Ny taxa 
föreslås gälla från och med 2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Renhållningstaxan i Vetlanda kommun höjdes senast 2016. Nuvarande taxa är en av de lägre i 
landet. Beträffande hushållsavfall har under hösten en upphandling av förbränning av 
restavfall gjorts. Nytt förbränningspris är 450 kr/ton mot tidigare 390 kr/ton. Till detta 
kommer en aviserad förbränningsskatt på 75 kr/ton. Kostnaderna för insamling av kärlavfallet 
kommer höjas enligt index i avtalet med vår entreprenör Ohlsson. Den beräknade höjningen 
är ca 2 %. Den optiska sorteringsanläggningen har under de senaste två åren genomgått en 
omfattande renovering, vilket har säkrat driften och höjt kvalitén. Detta tillsammans med 
andra kostnadsfördyrningar så som löner och underhåll har sammanfattat medfört att 
kostnaderna för hanteringen av hushållsavfall har ökat med ca 5 %. 

Beträffande hanteringen och insamlingen av slam från enskilda brunnar så har en genomgång 
av kostnaderna för denna hantering gjorts och särredovisats på ett mer exakt sätt än tidigare. 
Vi har då funnit att kostnaderna överstiger intäkterna med 5 %. Av den anledningen krävs en 
taxehöjning. Ökade kostnader för insamling och behandling är huvudorsaken till höjningen. 

kommer att delges Vetlanda kommun före beslut i kommunfullmäktige. 

Hushållen kan minska sina kostnader genom att bättre sortera ut förpackningar och tidningar 
ur hushållsavfallet. Plockanalyser visar att kärlavfallet innehåller 30-35 % förpackningar och 
tidningar. 

Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2019-10-22, § 103. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Ärendenr KLF 2019/361 

De föreslagna höjningarna är generella och kan skiljas mellan olika tjänster. En fullständig taxa 
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