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Ärendelista  2021-04-27 
 

 
 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 103 Information vattenråd 2021/69  

§ 104 VA-taxa 2022 2021/89  

§ 105 ABVA- allmänna bestämmelser för 
användande av Hutlsfreds kommuns 
allmänna vatten-och avloppsanläggning 

2021/90  

§ 106 Avtal om nyttjanderätt för mobilmast och 
teknikbod 

2021/92  

§ 107 Remiss av post-och telestyrelsens rapport 
(PTS-ER-2021:13) om förbättrande 
möjligheter till god mobil uppkoppling på 
fjärrtåg 

2021/95  

§ 108 Workshop vindbruksplan 2020/155  

§ 109 Anmälningsärenden 2021/3  

2



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-04-27 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 103/2021 Dnr 2021/69  
 
Information vattenråd 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Representanter från Marströmmens och Viråns vattenråd deltar på dagens 
sammanträde med arbetsutskottet. 
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KSAU § 104/2021 Dnr 2021/89  
 
VA-taxa 2022 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta om en taxehöjning på 4,5 % gällande rörliga respektive fasta 
avgifter. Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om en taxehöjning på 4,5 % på 
rörliga samt fasta avgifter. 
 
Ärendebeskrivning 
Den årliga översynen av VA-taxan har varit omfattande. Det finns 
investeringar där investeringsfond kan nyttjas till ett belopp av 37 593 tkr. 
Det är främst överföringsledningar mellan Hultsfred och Silverdalen samt 
mellan Målilla och Mörlunda. Inför 2021 finns 25 010 tkr avsatta i 
investeringsfonden för dessa investeringar. Det finns således ett behov av 
att fylla på fonden.  
 
Förslaget till taxa bygger på att ytterligare medel ska avsättas under 2021-
2027. Investeringarna där investeringsfond inte får nyttjas ökar också under 
perioden vilket innebär att höjning måste ske för att även klara de ökade 
kapitalkostnaderna.  
 
De höjningar som föreslås genererar ett positivt resultat i planen alla år 
utom 2023 och 2024 då ett litet underskott kommer att ske. Underskotten 
2023 och 2024 balanseras mot överskotten tidigare år, vilket gör att 
taxehöjningarna kan hållas nere något dessa år. För de år där ett överskott 
genereras föreslår ÖSK att dessa avsätts till investeringsfonden.  
 
För perioden beräknas prognostiserade höjningar fördelas lika mellan 
rörlig- och fasta avgifter med följande procentsatser: 
 
2022 = 4,5 % (förslag) 
2023 = 5,0 % (prognos) 
2024 = 5,0 % (prognos) 
2025 = 6,0 % (prognos) 
2026 = 5,0 % (prognos) 
2027 = 4,0 % (prognos) 
 
Tittar man på typhus A (normalvilla med 150 m3 årsförbrukning) så 
innebär 4,5 % höjning av taxan 381 kr/år för 2022. 
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Årskostnad före höjning = 8 878 kr. 
Årskostnad efter höjning = 9 259 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Va-taxa 
Förbundsdirektionens beslut § 9/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 105/2021 Dnr 2021/90  
 
ABVA- allmänna bestämmelser för användande 
av Hultsfreds kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta förslaget till ABVA - allmänna bestämmelser för användande av 
Hultsfreds kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning. 
 
Ärendebeskrivning 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har gjort en översyn av 
dokumenten rörande allmänna bestämmelser för användande av Hultsfreds 
kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning (ABVA). Högsby 
kommuns ABVA har varit mer omfattande än Hultsfreds varför ÖSK nu 
vill likställa dokumenten och lägger därför förslaget att utformningen av 
Högsbys ABVA även skall införas i Hultsfred. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ABVA 
Förbundsdirektionens beslut § 9/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 106/2021 Dnr 2021/92  
 
Avtal om nyttjanderätt för mobilmast och 
teknikbod 
 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner nyttjanderättsavtal mellan Hultsfreds kommun 
och Hi3G Access AB. 
 
Sammanfattning 
Förfrågan inkom om Hi3G Access AB fick nyttja kommunens mark för 
byggande av mobilbasstation för mobiltelefoni på fastigheten Hultåsa 2:1 i 
Silverdalen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan har inkommit från Hi3G Access AB om att nyttja kommunens 
mark för byggande av basstation för mobiltelefoni på fastigheten Hultåsa 
2:1 i Silverdalen. 
 
Det gäller ett markområde ca 100 m². Där det ska uppföras en 72 meter hög 
mast och en teknikbod. Förslag till nyttjanderättsavtal mellan Hultsfreds 
kommun och Hi3G Access AB har upprättats.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VDn ABHB 2021-04-20 
Förslag till nyttjanderättsavtal 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 107/2021 Dnr 2021/95  
 
Remiss av post-och telestyrelsens rapport 
(PTS-ER-2021:13) om förbättrande möjligheter 
till god mobil uppkoppling på fjärrtåg 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Infrastrukturdepartementet har översänt post-och telestyrelsens rapport 
(PTS-ER-2021:13) om förbättrande möjligheter till god mobil uppkoppling 
på fjärrtåg på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Infrastrukturdepartementet har översänt post-och telestyrelsens rapport 
(PTS-ER-2021:13) om förbättrande möjligheter till god mobil uppkoppling 
på fjärrtåg på remiss. Svar på remissen ska vara Infrastrukturdepartementet 
tillhanda senast den 30 juni 2021.   
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv post-och telestyrelsens rapport (PTS-ER-2021:13) om 
förbättrande möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg 
 
Skickas till 
Infrastrukturdepartementet 
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KSAU § 108/2021 Dnr 2020/155  
 
Workshop vindbruksplan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 216/2020 att tilldela Metria uppdraget att ta 
fram en vindbruksplan. 
 
På dagens sammanträde deltar arbetsutskottet i en workshop tillsammans 
med representanter från Metria och tjänstepersoner från miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 89/2020, 216/2020, 78/2021 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KSAU § 109/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Skrivelse ”Intentioner om att gemensamt verka för insatser på 

Stångådalsbanan och Tjustbanan” 
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