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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.14 till 14.21. 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF) och 
Carina Bardh (-). 

Tjänstgörande ersättare Martina Jansson (S) 

Ersättare Lars Brihall (VF) 

Övriga deltagare Marcus Tingvall § 186-189, Peter Nilsson § 186-189, Pär-Olof Högstedt 
§ 189-190, Andreas Eliasson, Magnus Färjhage och Maria Isacsson. 

Utses att justera Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och Kommunkansli 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 186-193 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Jan Johansson 

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

Datum när protokollet publiceras: 

Datum när anslaget tas bort: 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Föredragningslista 
§ 186 Nödvattenplan Vetlanda 2022/310 

§ 187 Taxa 2023 för kommunalt avfall - Kretslopp Sydost 2022/322 

§ 188 Taxejustering fjärrvärme 2022/327 

§ 189 Justering av VA-taxa 2022/328 

§ 190 Finansiering av tjänster inom Mörrumsåns vattenråd 2022/305 

§ 191 Hi:tech 0.1 2022/331 

§ 192 Remiss angående uppdrag som begravningsombud i 2022/318 
kommuner inom Jönköpings län 

§ 193 Egenandelsprogram Kommunassurans syd 2022/345 
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§ 186 

Nödvattenplan Vetlanda 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige anta nödvattenplan för Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har VA-verksamheten en 
leveransskyldighet att ordna med vatten för hushållsanvändning inom det upprättade 
verksamhetsområdet. Njudung Energi Vetlanda AB har tillsammans med Höglandets 
räddningstjänstförbund och Vetlanda kommun arbetat fram en handlingsplan för nödvatten i 
Vetlanda kommun. Nödvattenplanen behandlar hur och var nödvatten ska distribueras. 

Syftet med nödvattenplanen är att tydliggöra hur, var och i vilka volymer nödvatten ska 
distribueras och vilka prioriteringar som ska göras för att kunna upprätthålla människors 
hälsa, miljön och samhällsviktiga funktioner vid en dricksvattenkris. Nödvattenplanen 
förhindrar att distribution av nödvatten försenas, vilket annars riskerar att äventyra 
människors hälsa och miljö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-01 
Protokollsutdrag styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2022:5, 2022-09-27, § 63 
Tjänsteskrivelse Njudung Energi Nödvattenplan Vetlanda kommun 2022-09-18 
Nödvattenplan för Vetlanda kommun, uppdaterad 2022-05-18 
Bilaga 4, Nödvatteninformation till kund 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige anta nödvattenplan för Vetlanda kommun. 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Ärendenr KLF 2022/310 

3



~ 

§ 187 

Taxa 2023 för kommunalt avfall - Kretslopp Sydost 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige anta taxor och taxeföreskrifter för 2023 avseende kommunalt 
avfall. 

Ärendebeskrivning 

renhållningsordningen 2023-2030) som träder i kraft 1 januari 2023. Samtliga taxor likställs i 
Kretslopp Sydost oberoende av kommun. Förändringarna är baserade på att hela Kretslopp 
Sydost ska ha en gemensam taxa för alla åtta medlemskommuner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-01 
Kretslopp Sydost Förbundsdirektionen 2022-10-21, § 20 
Kretslopp Sydost Taxor 2023 Kommunal avfall 
Kommunfullmäktige Vetlanda kommun 2021-12-15, § 180 
Kommunfullmäktige Vetlanda kommun 2020-12-16, § 142 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige anta taxor och taxeföreskrifter för 2023 avseende kommunalt 
avfall. 
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§ 188 

Taxejustering fjärrvärme 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige att fjärrvärmetaxans fasta avgift för effektkunder samt energi- 
och effektavgift för samtliga kunder höjs med 3% samt att den fasta avgiften för villakunder 
behålls oförändrad. 
Ändringen gäller från och med 2023-01-01 

Föreslå kommunfullmäktige att en återbäring med 15% av energiavgiften ges till 
fjärrvärmekunder för deras fjärrvärmeinköp under 12 månader. 

Ärendebeskrivning 
Höjda räntor, bränslepriser och priset på andra insatsvaror gör nu att en justering av 
fjärrvärmetaxan bedöms som nödvändig. En höjning av taxan med 3 % föreslås vilket innebär 
en ökad intäkt på totalt ca 2,4 mnkr/år. 3% höjning är den nivå som behövs för att 
fjärrverksamheten skall kunna bära sig själv. 

Fjärrvärmeverksamheten i Vetlanda producerar elenergi och detta bidrar till ovanligt högt 
resultat för 2022. Fjärrvärmekunderna bidrar genom att köpa värme till att det kan 
produceras el. Med detta som grund anses det rimligt att ge en återbäring till 
fjärrvärmekunderna. Hetvattenkunder och ångkunder bidrar inte i samma utsträckning till 
elproduktionen och ska därmed inte få del av återbäringen på samma grunder. En återbäring, 
för fjärrvärmekunder på 15% av energiavgiften för 12 månader föreslås. Återbäringen 
beräknas på förbrukning oktober 2021 till september 2022. Detta skulle medföra en 
återbäring på totalt cirka 7, 9 mnkr eller 1 350 kr för en villakund som förbrukar 15 000 kWh 
fjärrvärme/år 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Protokollsutdrag Njudung Energi Vetlanda AB 2022-10-20, § 74 
Tjänsteskrivelse Njudung Energi 2022-10-10 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige att fjärrvärmetaxans fasta avgift för effektkunder samt energi- 
och effektavgift för samtliga kunder höjs med 3% samt att den fasta avgiften för villakunder 
behålls oförändrad. 
Ändringen gäller från och med 2023-01-01 

Föreslå kommunfullmäktige att en återbäring med 15% av energiavgiften ges till 
fjärrvärmekunder för deras fjärrvärmeinköp under 12 månader. 
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§ 188 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att fjärrvärmetaxan hålls oförändrad. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på upprättat beslutsförslag och Jan Johanssons förslag. Han 
finner arbetsutskottets tillstyrker upprättat beslutsförslag. 
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§ 189 

Justering av VA-taxa 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 14% och 
anslutningsavgiften höjs med 5% från och med 2023-01-01. 

Ärendebeskrivning 
VA-verksamheten i Vetlanda har för sin abonnentmängd många verk och långa 
ledningssträckor med totalt ca 100 anläggningar och ca 76 mil ledningsnät att förvalta. Under 
de senaste åren har en ökad reinvesteringstakt i ledningsnäten utförts och den kommer att 
fortsätta framöver med både konventionell schakt och schaktfritt byggande. Detta i samband 
med att det finns ett underhållsbehov i våra anläggningar där både tekniska parametrar och 
högre reningskrav ställer verksamheten inför framtida utmaningar som gör att 
kostnadsmassan ökar. 

Inför 2023 ser vi en kraftigt ökad kostnadsutveckling för driften av våra anläggningar och då 
främst vad det gäller el, kemikalier och insatsvaror. Denna kostnadsökning tillsammans med 
en höjd ränta gör att den totala kostnadsmassan ökar med drygt sex miljoner kronor. Detta 
gör att VA-verksamheten som över tid ska vara kostnadsneutral även behöver öka på 
intäktssidan. VA-kollektivet i Vetlanda har i dagsläget en resultatutjämningsfond med ett 
underskott på drygt tre miljoner. Förslaget är en höjning med 14 % på brukningsavgiften, 
detta kommer göra att intäkterna ökar med drygt sju miljoner och genererar ett överskott 
som gör att underskottet i resultatutjämningsfonden minskar. Höjningen kommer för en 
enskild abonnent med normalförbrukning innebära en kostnadsökning med ca 70 kr per 
månad. 

Anläggningsavgift är den avgift som en blivande abonnent lägger i anslutningsavgift. Den ska 
täcka dels kostnad för att framdra nya servisledningar, dels vara en delbetalning till befintligt 
nät och befintliga verk. Anläggningsavgiften föreslås även den att justerats då vi ser 
kostnadsökningar på bränsle och material. Anläggningsavgiften föreslås höjas med 5 % från 
dagens 156 200kr till 164 010 kr för anslutning av en normal villa med samtliga nyttigheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Protokollsutdrag Njudung Energi Vetlanda AB 2022-10-20, § 76 
Tjänsteskrivelse Njudung Energi 2022-10-07 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 14% och 
anslutningsavgiften höjs med 5% från och med 2023-01-01 
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Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att taxan ska hållas oförändrad. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på upprättat beslutsförslag och Jan Johanssons förslag. Han 
finner att arbetsutskottet tillstyrker upprättat beslutsförslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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2022-11-07 

§ 190 Ärendenr KLF 2022/305 

Finansiering av tjänster inom Mörrumsåns vattenråd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vetlanda kommun tecknar avsiktsförklaring med Mörrumsåns vattenråd gällande finansiering 
av en administratör och åtgärdssamordnare, enligt upprättat förslag. 

98 000 kr förs över till mark och exploatering och finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. 

Ärendebeskrivning 
Mörrumsåns vattenråd är en sammanslutning av kommunerna inom Mörrumsåns 
avrinningsområde. Inom Vetlanda kommun finns åns källflöde och de södra delarna av 
kommunen ingår i avrinningsområdet. 

Syftet med vattenrådet är att samverka kring vattenfrågor i Mörrumsån och leva upp till EU:s 
ramdirektiv för vatten. Detta arbete behöver växlas upp för att leva upp till lagstiftningen. 
Kommunen har 7 % i andel i avrinningsområdet. 

Tjänsterna som enligt förslaget ska finansieras av medlemskommunerna är en administratör 
och en åtgärdssamordnare, båda på 100 % tjänstgöringsgrad. Delfinansieringen för Vetlanda 
kommun blir enligt förslaget 98 000 kr år 1 då tjänsterna tillsätts och 58 800 kr året därpå, då 
man kalkylerar med att åtgärdssamordnaren kan söka projektmedel som även finansierar del 
av tjänsten. Båda tjänstepersonerna kommer vara anställda av Växjö kommun, som är största 
andelsägare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-26 
Förslag på avsiktsförklaring mellan Mörrumsåns Vattenråd och ingående medlemskommuner 
daterat 2022-10-03. 

Förslag till beslut 
Vetlanda kommun tecknar avsiktsförklaring med Mörrumsåns vattenråd gällande finansiering 
av en administratör och åtgärdssamordnare, enligt upprättat förslag. 

98 000 kr förs över till mark och exploatering och finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. 
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§ 191 

Hi:tech 0.1 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Besluta om tilläggsbudget för barn och utbildningsnämnden för 2023 med anledning av 
Hi:tech 0.1 med 1 283,5 tkr. Tilläggsbudgeten finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 

Ärendebeskrivning 

flera företag som också är positiva till uppstarten och förberedda på att förlägga 
kompetensutvecklingsinsatser mm. till verksamheten. 

Behovet av kompetensförsörjning är stort och ett sätt att, på ett effektivt och inom 
utbildningsvärlden snabbt sätt, möta detta är genom YH-utbildningar av olika slag och med 
olika utbildningslängd. Det finns idag en utbildningsledare inom YH på Vetlanda Lärcentrum. 
För att kunna möta behovet av utbildning genom ökat antal utbildningar krävs det en ökning 
på personalsidan i form av ytterligare en utbildningsledare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-26 
Presentation 

Förslag till beslut 
Besluta om tilläggsbudget för barn och utbildningsnämnden för 2023 med anledning av 
Hi:tech 0.1 med 1 283,5 tkr. Tilläggsbudgeten finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (-) och Jan Johansson (VF) tillstyrker 
upprättat förslag till beslut. 
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2022-11-07 

§ 192 Ärendenr KLF 2022/318 

Remiss angående uppdrag som begravningsombud i kommuner 
inom Jönköpings län 

Arbetsutskottets beslut 
Vetlanda kommun har ingen person att förorda för uppdraget. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen (1990:1147), förordna 
begravningsombud för tidsperioden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Vetlanda kommun har möjlighet att senast 18 november 2022 föreslå en eller flera personer 
som kan vara lämpliga för uppdraget. Skriftlig motivering krävs. Länsstyrelsen ser gärna att 
kommunen föreslår personer som inte innehar uppdrag i Svenska kyrkan. 

Att vara begravningsombud innebär att man har i uppdrag att säkerställa att de personer som 
inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Kortfattat innebär detta att man 
ska se till att begravningsverksamheten sköts på ett korrekt sätt och att de som ansvarar för 
begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt, att 
avgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet inom 
Svenska kyrkan. 

Beslutsunderlag 
Remiss begravningsombud 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun meddelar Länsstyrelsen Östergötland att man 
inte har någon person att förorda för uppdraget. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Östergötland 
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§ 193 

Egenandelsprogram Kommunassurans syd 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans 
ram (Egenandelsprogrammet) och 

att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 

att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och 

att uppdra åt kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för 
Vetlanda kommuns räkning. 

Ekonomichef Andreas Eliasson utses som ersättare om de valda ombuden inte har möjlighet 
att delta vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022. 

Ärendebeskrivning 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till Egenandels-
programmet innebär för Vetlanda kommun nya möjligheter till effektivisering av risk-
hanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 
respektive direktiv av begränsad omfattning. 

Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelsen Riskhantering i Vetlanda kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans 
från den 13 juli 2022 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

§ 193 Ärendenr KLF 2022/345 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version med 
markering av ändringar samt med kommentarer 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans 
ram (Egenandelsprogrammet) och 

att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 

att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och 

att uppdra åt kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för 
Vetlanda kommuns räkning. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ekonomichef Andreas Eliasson utses som ersättare om de valda 
ombuden inte har möjlighet att delta vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 
16 november 2022. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunassurans Syd 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

13


	Protokoll förstasida
	Nödvattenplan Vetlanda
	Beslut KSAU 2022-11-07
Nödvattenplan Vetlanda

	Taxa 2023 för kommunalt avfall - Kretslopp Sydost 
	Beslut KSAU 2022-11-07
Taxa 2023 för kommunalt avfall - Kretslopp Sydost 

	Taxejustering fjärrvärme
	Beslut KSAU 2022-11-07
Taxejustering fjärrvärme
	Sida 1
	Sida 2


	Justering av VA-taxa
	Beslut KSAU 2022-11-07
Justering av VA-taxa
	Sida 1
	Sida 2


	 Finansiering av tjänster inom Mörrumsåns vattenråd
	Beslut KSAU 2022-11-07
 Finansiering av tjänster inom Mörrumsåns vattenråd

	Hi:tech 0.1
	Beslut KSAU 2022-11-07
Hi:tech 0.1

	Remiss angående uppdrag som begravningsombud i kommuner inom Jönköpings län
	Beslut KSAU 2022-11-07
Remiss angående uppdrag som begravningsombud i kommuner inom Jönköpings län

	Egenandelsprogram Kommunassurans syd 
	Beslut KSAU 2022-11-07
Egenandelsprogram Kommunassurans syd 
	Sida 1
	Sida 2





