Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen
Plats och tid

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, 2011-03-08 kl. 8.30-12.10

Beslutande

Roland Waern, M
Åke Nilsson, KD
Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C
Ewa Engdahl, C
Mats Fransson, C
Mattias Wärnsberg, S, §§ 31-41
Göran Lundberg, S, §§ 42-47

Övriga deltagande

Raymond Asp, S
Göran Lundberg, S
Joakim Malmdal, kommunchef Högsby
Helena Grybäck Svensson, förbundschef
Malin Ekman, Vectura Consulting AB, § 39
Staffan Svensson, utrednings- och planeringsingenjör, § 39
Torbjörn Karlsson, projektingenjör, § 39
Lars Lundgren, driftingenjör, § 46
Ulla Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Åke Nilsson

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

…………………………………………….
Ulla Nilsson

Ordförande

…………………………………………….
Roland Waern

Justerande

…………………………………………….
Åke Nilsson

§31-47

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2011-03-08

Datum för anslags
uppsättande

2011-03-15

Förvaringsplats av protokollet

Förbundskontoret i Hultsfred

Underskrift

…………………………………………….
Ulla Nilsson

Justerandes signatur

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2011-04-06
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

FD § 31/2011

Val av protokolljusterare samt godkännande av
dagordning
Beslut
Protokolljusterare
Förbundsdirektionen utser Åke Nilsson, KD, att tillsammans med
ordförande Roland Waern justera dagens protokoll
Dagordningen
Förbundsdirektionen beslutar vidare att följande ärende läggs till
dagordningen:
- Livsmedelsverkets inspektion vid Staby vattenverk, Högsby kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

Personalkontoret
Fackförbunden
Förbundets personal

FD § 32/2011

Dnr 2011/16

021

Pensionsavtal KAP-KL
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att anta Lokalt kollektivavtal KAP-KL som
lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehåll som framgår av
bilaga 5 i den Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension - KAP-KL
som de centrala parterna träffat den 8 december 2005, och att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som
begär det.

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension - KAP-KL
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivarförbundet
Pacta träffade den 8 december 2005 en överenskommelse om nytt
pensionsavtal,
KollektivAvtalad Pension - KAP-KL, med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälsooch sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående
organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

Personalkontoret
Fackförbunden
Förbundets personal
FD § 33/2011

Dnr 2011/16

021

Kommunalt huvudavtal KHA 94
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att anta bestämmelserna om Kommunalt
Huvudavtal - KHA 94 med tillämpning fr.o.m. den 1 juni 1994 samt att
tillställa arbetstagarorganisation, som begär det, protokollsutdrag över
beslutet.

Ärendebeskrivning
Nytt Kommunalt Huvudavtal - KHA 94
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans
församlings- och pastoratsförbund å ena sidan, samt Svenska
Kommunalarbetareförbundet, TCO-OF:s förbundsområden Allmän
kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Lärare jämte i
förbundsområdena ingående organisationer å den andra, har träffat
överenskommelse om nytt Kommunalt Huvudavtal. Det nya huvudavtalet
börjar gälla den 1 juni 1994.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

Personalkontoret
Fackförbunden
Förbundets personal

FD § 34/2011

Dnr 2011/16

021

Bilersättningsavtal BIA
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att anta BIA som lokalt kollektivavtal.
Arbetsgivaren tillställer arbetstagarorganisation, som begär det,
protokollsutdrag över beslutet.

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA
Överenskommelse har träffats om ett nytt bilersättningsavtal, BIA. BIA
ersätter det tidigare avtalet Bil 01 fr.o.m. den 1 april 2010.
Överenskommelsen gäller med samtliga fackliga organisationer. BIA har
förenklats jämfört med tidigare avtal BIL 01 där ersättning för exempelvis
medresande, arbetsutrustning, motorcykel, moped, cykel reglerades.
Numera utges endast ett belopp om 2,90 kr/km. till arbetstagare som efter
godkännande av arbetsgivaren använder egen bil i anställningen.
Ersättningen är fastställd utifrån nu gällande skattelagstiftning och aktuellt
bensinpris och gäller oberoende av körsträcka per år.
Tidigare lokala avtal om en fast del och en rörlig del istället för ersättning
per km som träffats med stöd av § 4 i Bil 01 (bilinspektörsmodellen) äger
fortsatt giltighet till dess uppsägning sker. Denna möjlighet till
överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare finns även i BIA.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

Personalkontoret
Fackförbunden
Förbundets personal

FD § 35/2011

Dnr 2011/16

021

Traktamentsavtal TRAKT 04
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att anta TRAKT 04 som lokalt
kollektivavtal.

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om Traktamentsavtal - TRAKT 04
Överenskommelse om Traktamentsavtal - TRAKT 04 träffades den 21 april
2004 mellan arbetsgivarparterna Svenska Kommunförbundet,
Arbetsgivarförbundet Pacta, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans
Församlingsförbund och arbetstagarparterna Svenska
Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal
verksamhet, Hälso- och sjukvård och Läkare jämte i förbundsområdena
ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna
riksorganisationer.
Överenskommelsen ersätter fr.o.m. 2004-01-01 TRAKT 91 och gäller
tillsvidare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

Personalkontoret
Fackförbunden
Förbundets personal

FD § 36/2011

Dnr 2011/16

021

Korrigering av preliminär lön mm
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att anta Korrigering av preliminär lön som
lokalt kollektivavtal.

Ärendebeskrivning
Korrigering av preliminär lön mm
Det kommunala avtalsområdet lön och andra avlöningsförmåner för
avräkningsperioden beräknas ofta preliminärt och utbetalas utan att
arbetstagarens frånvaro eller annan omständighet under perioden helt
beaktats. Slutlig beräkning av avtalsenliga avlöningsförmåner görs vid ett
senare avlöningstillfälle (i normalfallet nästkommande), när samtliga därpå
inverkande omständigheter under perioden är kända.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

Personalkontoret
Fackförbunden
Förbundets personal

FD § 37/2011

Dnr 2011/16

021

Avtal om sommartid
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att anta bilagda överenskommelse rörande
vissa frågor i samband med sommartid.
Ärendebeskrivning
Överenskommelse rörande vissa frågor i samband med sommartid
Med anledning av förordning om sommartid (SFS 1992:306) har
överenskommelse träffats med parterna om vissa frågor i samband härmed.
Till skillnad från tidigare träffade överenskommelser i samma ärende är den
nu träffade överenskommelsen generell, dvs gäller för varje kommande
period med sommartid. I övrigt har den träffade överenskommelsen samma
innebörd som tidigare överenskommelser avseende sommartid.
Redogörelsen för motsvarande överenskommelse 1980, som återfinns i
personalpolitiska avdelningens cirkulär nr 10/80 p 1, har således fortfarande
aktualitet i tillämpliga delar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

Förbundschefen
Ordföranden
Vice ordföranden

FD § 38/2011

Dnr 2010/5

022

Tillsättande av avdelningschefstjänster
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar ge förbundschef Helena Grybäck Svensson i
uppdrag att arbeta vidare med lönediskussioner och MBL-förhandlingar för
tre kandidater till avdelningschefstjänsterna.
Förbundsdirektionen beslutar vidare att ge delegation till ordförande Roland
Waern och vice ordförande Åke Nilsson att gemensamt fatta beslut om
tillsättandet av tre avdelningschefstjänster. Innan beslut fattas ska kommuncheferna i respektive kommun informeras om lönenivåerna.

Ärendebeskrivning
Intern rekrytering sker för tillsättande av avdelningschefstjänsterna inom
Gata/park, VA/Renhållning och Fastighet. Förbundschefen ska arbeta vidare
med lönediskussioner samt MBL-förhandlingar för tre kandidater. För att
spara tid bör delegation ges till ordföranden och vice ordföranden för att
gemensamt få fatta beslut om tillsättandet av de tre avdelningschefstjänsterna. Innan beslut fattas ska kommuncheferna i respektive kommun
informeras om lönenivåerna.

Beredning
FD § 6/2011

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

FD § 39/2011

Vectura informerar om ”Rätt fart i staden”
Beslut
Informationen mottagen.

Ärendebeskrivning
Malin Ekman, Vectura Consulting AB, informerar om den hastighetsöversyn enligt metoden ”Rätt fart i staden ” som genomförts på uppdrag av
Hultsfreds kommun.
Från den 2 maj 2008 är det i Sverige möjligt att skylta hastigheten i steg om
10 km/tim, från 30 km/tim och upp till 120 km/tim. Syftet är att få en bättre
anpassning av hastigheterna i förhållande till de trafikpolitiska målen.
Förändringen av hastighetsbegränsningarna är avsedd att ge ökad
trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen. Den ska även bidra till ökad
respekt och acceptans för hastighetsgränserna samt minskad miljöpåverkan.
Kommunen har rätt att besluta om hastighetsbegränsningarna inom
tättbebyggt område. Kommunen har också rätt att besluta var gränsen för
tättbebyggt område går.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

Hultsfreds Taxi
Lindblomsskolan

FD § 40/2011

Dnr 2011/15

511

Lokal trafikföreskrift för Tellåsvägen i Hultsfreds
kommun
Beslut
Förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd beslutar med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 9 och 3 §§ trafikförordningen (1998:1276) för
Hultsfreds kommun besluta följande.
1 § Om förbud mot fordonstrafik i taxifickan på Tellåsvägen i Hultsfred vid
Lindblomsskolan.
2 § Förbudet gäller ej taxi.
Beslutet träder ikraft 15 mars 2011.

Ärendebeskrivning
Taxifickan på Tellåsvägen i Hultsfred är endast avsedd för taxifordon som
lämnar/hämtar elever vid Lindblomsskolan. Övrig lämning/hämtning av
elever hänvisas till parkeringsficka på Västra Långgatan mellan Skolgatan
och Tellåsvägen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

FD § 41/2011

Dnr 2011/9

511

Lokala trafikföreskrifter gällande förbud mot
genomfartstrafik med lastbil i Mörlunda
Beslut
Förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd beslutar upphäva nu gällande
lokala trafikföreskrifter gällande förbud mot genomfartstrafik med lastbil på
Bergaliden, Stationsvägen, Tallåsvägen, Vällingbyvägen och förbud mot
genomfartstrafik med lastbil och buss på Sågverksvägen i Mörlunda.






Bergaliden, LTF nr 0860-2007-10
Stationsvägen, LTF nr 0860-2006-0106
Sågverksvägen, LTF nr 0860-2009-2
Tallåsvägen, LTF nr 0860-2007-9
Vällingbyvägen, LTF nr 0860-2007-8

Upphävandet beslutas träda ikraft 15 mars 2011.

Ärendebeskrivning
I samband med ombyggnad/nybyggnad av väg 34 (47) Glahytt-St Aby har
länsstyrelsen i Kalmar län med anledning av ändrade trafikförhållanden i
Mörlunda bland annat upphävt föreskrift (08FS 2009:10) gällande förbud mot
genomfartstrafik med tung lastbil på väg 719 (Stationsvägen) från väg 717 till
väg 23/34 (Häradsvägen). Föreskriften upphörde att gälla 18 november 2010.
Föreskrift med samma innebörd finns i Hultsfreds kommuns lokala trafikliggare
(LTF nr 0860-2006-0106) och måste följaktligen upphävas.
Beträffande övriga lokala trafikföreskrifter gällande förbud mot
genomfartstrafik med lastbil på Bergaliden, Sågverksvägen, Tallåsvägen och
Vällingbyvägen görs bedömningen att ombyggnad/nybyggnad av väg 34 (47)
kommer att innebära ändrade trafikförhållanden i Mörlunda och således kan
förbuden mot genomfartstrafik med lastbil utan olägenhet upphävas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

Kommunstyrelsen, Hultsfreds kommun
Lions Club, Virserum

FD § 42/2011

Dnr 2011/8

331

Förfrågan från Lions Club om löpande skötselarbete av
"Edvardssons park" i Virserum, Hultsfreds kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna förslag till nyttjanderättsavtal med
Lions Club, Virserum gällande Edvardsons park i Virserum. Enligt
nyttjanderättsavtalet ansvarar Östra Smålands Kommunalteknikförbund för
löpande skötsel av parken under fem år fr.o.m. 2011-06-01. Förutsättningen
för åtagandet är att erforderliga medel från Hultsfreds kommun ställs till
förbundets förfogande. I det fall erforderliga medel ej ställs till förbundets
förfogande avslås begäran.
Ärendebeskrivning
I skrivelse daterad 2011-01-18 redogör Lions Club för deras arbete med
iordningställande av ”Edvardsons park” allt ifrån gåvan av marken 2009 till
planering och iordningsställande av marken till fullt färdig park i centrala
Virserum med planerad invigning till sommaren 2011. I skrivelsen anhåller
Lions Club att kommunen åtar sig det löpande skötselarbetet av parken.
Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott i Hultsfred,
KSAU § 188/2010 och där fattades beslut om att låta tekniska chefen utreda
vidare och återkomma i ärendet. Gatuavdelningens arbetsledare har efter
granskning av ritningar över parken och besök på plats gjort bedömningen att
den årliga skötselkostnaden för parken är ca. 20,0 tkr.
Ärendet behandlades vid Östra Smålands Kommunalteknikförbunds
direktionssammanträde 2011-02-08 § 27/2011 varvid ärendet
återremitterades för ytterligare beredning med att undersöka ägarfrågan eller
eventuellt nyttjanderättsavtal.

Beredning
FD § 27/2011

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

Kommunfullmäktige, Högsby kommun
Ekabo-Träthult-Farshult VSF

FD § 43/2011

Dnr 2011/17

318

Upprustningsbidrag till enskild väg, Högsby kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar föreslå Högsby kommunfullmäktige att
godkänna utbetalning av upprustningsbidrag för väg nr 18644 med ett
belopp om 28 149 kr. Förutsättningen för utbetalningen är att erforderliga
medel från Högsby kommun ställs till Östra Smålands Kommunalteknikförbunds förfogande. I det fall erforderliga medel ej ställs till förbundets
förfogande avslås begäran.

Ärendebeskrivning
Ekabo-Träthult-Farshult vägsamfällighet inkom 2011-01-25 med en faktura
till Högsby kommun som avser upprustningsbidrag av väg nr 18644 för åren
2009-2010. det fakturerade beloppet uppgår till 28 288 kr.
Enligt beslut fattat i Högsby kommunfullmäktige 2001-09-27 ska
framställan om kommunalt bidrag för iståndsättning/byggande göras till
kommunfullmäktige genom verksamhetsansvarig kommunal nämnd. I det
aktuella fallet har ingen skriftlig framställan inkommit till Högsby kommun,
utan vägsamfälligheten har endast skickat en faktura när upprustningen
redan var genomförd.
Kommunalt bidrag utgår, enligt ovan nämnda beslut, maximalt med
mellanskillnaden mellan bidragsgrundande kostnad och totalt erhållet
bidrag. Det fakturerade beloppet ska enligt våra beräkningar reduceras med
139 kr på grund av att den faktiska kostnaden understiger det beräknade
bidragsunderlaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

ÖSK

FD § 44/2011

Dnr 2011/18

318

Regelverk för upprustnings-/nybyggnadsbidrag till
enskilda vägar
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att uppdra till ÖSK att göra en översyn av
Högsby kommuns regelverk för upprustnings-/nybyggnadsbidrag till enskilda
vägar.
Ärendebeskrivning
För att förtydliga vissa delar av Högsby kommuns regelverk för upprustnings/nybyggnadsbidrag till enskilda vägar bör en översyn av regelverket göras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

FD § 45/2011

Information om upphandling av grävmaskinstjänster
Beslut
Informationen mottagen

Ärendebeskrivning
Upphandling av grävmaskinstjänster kommer att ske i Högsby kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

17 (18)

Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

FD § 46/2011

Livsmedelsverkets inspektion av Staby vattenverk i
Högsby kommun
Beslut
Informationen mottagen.
Ärendebeskrivning
Oktober 2010 gjorde Livsmedelsverket en inspektion vid Staby vattenverk i
Högsby kommun. Vid kontrollen observerades 11 avvikelser mot gällande
lagstiftning i den kommunala kontrollmyndighetens offentliga kontroll inom
dricksvattenområdet. Kommunen ombads yttra sig över avvikelserna, vilket
gjordes på punkterna 1-4. Livsmedelsverket har förlängt svarstiden till
2011-04-01. ÖSK arbetar nu med yttrande över de återstående punkterna
5-11.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-08

Förbundsdirektionen

FD § 47/2011

Anmälningsärenden
1. Budget och verksamhetsplan, Högsby kommun
2. Medfinansiering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Trafikverket
3. Val av revisorer i ÖSK

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

