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Sammanträdesdatum 

2011-05-10 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, 2011-05-10 kl. 8.30 – 12.30 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C 

 Ewa Engdahl, C Mats Fransson, C, deltar ej i § 66 

  Mattias Wärnsberg, S   

  

Övriga deltagande Raymond Asp, S 

 Göran Lundberg, S 

 Lars Lundgren §§ 56-57, omedelbar justering, separat protokoll 

 Staffan Svensson §§ 60-65 

 Walde Pettersson § 66 

 Joakim Malmdal, kommunchef §§ 56-65 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

 

 
Utses att justera Mattias Wärnsberg                                                  
Underskrifter Paragrafer §58-76  

 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Mattias Wärnsberg 

  

 

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2011-05-10 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-05-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-06-07 

     
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 58/2011    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning 

Beslut 

Protokolljusterare  

Förbundsdirektionen utser Mattias Wärnsberg, S, att tillsammans med 

ordförande Roland Waern justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 
Ärende 3 ”Öppettider vid Kolsrums återvinningscentral” samt ärende 4 

”Ruda reningsverk” ska omedelbart justeras. Se separat protokoll med  

§§ 56-57. 
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FD § 59/2011    

Personalfrågor  

Beslut 

Informationen mottagen 

 

 

Ärendebeskrivning 
Kenneth Bojstedt. arbetsledare på fastighetsavdelningen, har den 6 april sagt 

upp sin anställning. Niclas Holmqvist anställs som fastighetsingenjör från 

och med den 1 juni.  
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FD § 60/2011 Dnr 2011/38 052 

Upphandling av grävmaskinstjänster i Högsby 
kommun  

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar om tilldelningsbeslut gällande grävmaskin 

viktklass 4 – 6 ton till förmån för Kustlandets Gräv & Maskinentreprenad 

AB, Oskarshamn och för grävmaskin viktklass 13 – 17 ton till förmån för 

Fronts Grävmaskiner AB, Fagerhult, EPAB Maskintjänst AB, Fliseryd och 

Kustlandets Gräv & Maskinentreprenad AB, Oskarshamn. 

 

Entreprenadtiden löper från 2011-06-01 till 2012-05-31 med möjlighet till 

två års förlängning. 

 

Ärendebeskrivning 

Gatuavdelningen har infordrat anbud gällande ”Grävmaskinstjänster i 

Högsby kommun.” Entreprenadtiden löper från 2011-06-01 till 2012-05-31 

med möjlighet till två års förlängning. 

 

Vid anbudstidens utgång hade fyra anbud inkommit. 

 

Enligt förfrågningsunderlaget pkt. 4.1 ”Kriterier för antagande av 

anbud”gäller att högst tre (3) entreprenörer för respektive maskintyp 

(viktklass) kan komma att antas och rangordnas enligt principen ekonomiskt 

mest fördelaktiga. Avrop görs enligt rangordning ekonomiskt mest 

fördelaktiga. 

 

Granskning och utvärdering av inkomna anbud visar att mest ekonomiskt 

fördelaktiga anbud för grävmaskin viktklass 4 – 6 ton lämnats av 

Kustlandets Gräv & Maskinentreprenad AB. För grävmaskin viktklass 13 – 

17 ton har mest ekonomiskt fördelaktiga anbud lämnats av Fronts 

Grävmaskiner AB, EPAB Maskintjänst AB och Kustlandets Gräv & 

Maskinentreprenad AB. 
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FD § 61/2011 Dnr 2011/33 317 

Byte av gatubelysningsarmaturer i Högsby kommun 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att anta offert från E.ON ES Sverige AB 

gällande utbyte av ca. 400 st. gatubelysningsarmaturer typ kvicksilver (Hg) 

mot nya energieffektivare armaturer försedda med ljuskälla typ högtrycks-

natrium (NaH) i Högsby tätort. Kostnad per armaturbyte inkl. byte av kabel, 

ljuskälla och dekal är 1866 kr. Kostnad för TMA (tungt skydd) ingår inte i 

offererat pris, faktureras löpande vid behov. 

 

Enligt beslut i Högsby kommunfullmäktige 2011-02-07 § 21 beviljas Östra 

Smålands Kommunalteknikförbund 950 000 kronor per år i investerings-

medel under tiden 2011-2014 för utbyte av belysningsarmaturer. Begreppet 

lönsamma investeringar införs. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt av Joakim Malmdal, kommunchef, upprättad belysningsplan, daterad 

2010-11-09, har Högsby kommun för avsikt att byta ut gatubelysnings-

armaturer för att uppnå en effektivare och säkrare gatumiljö. Energin står 

den största delen av belysningens miljöbelastning och kostnader. Genom att 

byta ut befintlig gatubelysning kvicksilverlampor (Hg) till nya energi-

effektivare armaturer för högtrycksnatrium (NaH) kan elenergi-

användningen minskas och kostnaderna sänkas. 

 

Inför år 2015 förbjuds enligt lag kvicksilverarmaturer. I Högsby kommun 

finns ca.1600 armaturer med kvicksilverlampor, merparten av dessa är 125 

W. Energiåtgången för högtrycksnatriumlampor är påtagligt lägre än 

motsvarande kvicksilverarmaturer. En kvicksilverarmatur på 125 W kan 

ersättas med 70/50 W högtrycksnatrium beroende på vägen/gatans 

beskaffenhet och trafikintensitet. 

 

Vid ett utbyte av samtliga kvicksilverarmaturer görs en årlig energibe-

sparing på ca 390 000 kWh. Utbytet av kvicksilverarmaturerna är enligt 

upprättad belysningsplan föreslaget att ske under en fyraårsperiod. 

Offert på utbyte av belysningsarmaturer har enligt pkt 8, ”Förnyelse och 

förändring,”i gällande drift- och underhållsavtal upprättat mellan Högsby 

kommun och ElektroSandberg Ljus AB lämnats av E.ON ES Sverige AB. 
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FD § 62/2011 Dnr 2011/34 344 

Reparation av läckor på vattenledningsnäten i Högsby 
och Fågelfors tätorter 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna gatuavdelningens förslag till 

reparation av läckor på de kommunala vattenledningsnäten i Högsby och  

Fågelfors tätorter. 

 

Finansieras tills vidare av 2011 års driftbudget. Tillskott av ytterligare 

medel kan komma att krävas.  

 

 

Ärendebeskrivning 
Reparation av läckor på vattenledningsnäten i Högsby och Fågelfors 

tätorter. 



 

 Sammanträdesprotokoll  7 (22) 

Sammanträdesdatum 

2011-05-10 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 63/2011 Dnr 2011/37 344 

Trasig dagvattenledning i deponi vid Björkshults 
glasbruk 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

Ärendebeskrivning  

Östra Smålands Kommunalteknikförbund avser att laga trasig dagvatten-

ledning i deponi vid Björkshults glasbruk.  
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FD § 64/2011 Dnr 2011/36 511 

Lokala trafikföreskrifter för Atlantvägen i Målilla 

Beslut 

Förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd beslutar med stöd av  

10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276) för Hultsfreds kommun följande: 

 

1 § Med avvikelse från Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift 0860-

2006-0070 om förbud att parkera fordon får fordon parkeras högst 15 

minuter i följd på Atlantvägens västra sida i sex särskilt utmärkta platser 

mellan 188 meter och 222 meter från Vetlandavägen. 

 

Beslutet träder i kraft 1 juni 2011. 

 

Vidare beslutar förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd med stöd av 

10 kap. 1 § andra stycket 7 och 3 § första stycket trafikförordningen för 

Hultsfreds kommun följande: 

 

1 § Med avvikelse från Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift 0860-

2006-0068 om förbud att stanna eller parkera fordon i vändzon ska två 

särskilt utmärkta platser i vändzon på Atlantvägen vara ändamålsplats för 

uppställning av fordon i taxitrafik. 

 

Beslutet träder i kraft 1 juni 2011. 

 

Vidare beslutar förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd med stöd av 

10 kap. 1 § andra stycket 7 och 3 § första stycket trafikförordningen för 

Hultsfreds kommun följande: 

 

1 § Med avvikelse från Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift 0860-

2006-0068 om förbud att stanna eller parkera fordon i vändzon ska särskilt 

utmärkt plats i vändzon på Atlantvägen vara ändamålsplats för uppställning 

av buss i linjetrafik. 

 

Beslutet träder i kraft 1 juni 2011. 

 

 

Ärendebeskrivning 
I syfte att strukturera och säkerhetsmässigt förbättra trafiksituationen vid 

Venhagskolan på Atlantvägen i Målilla har gatuavdelningen haft samråd 

med rektor Henning Schencke och föreslår ovanstående förändringar och 

tillägg till lokala trafikföreskrifter för Atlantvägen. 
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FD § 65/2011 Dnr 2011/35 511 

Lokala trafikföreskrifter för parkering på Parkleden 7 i 
Hultsfred 

Beslut 

Förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd beslutar med stöd av  

10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276) för Hultsfreds kommun följande: 

 

1 § På parkering på Parkleden 7 i Hultsfred på två särskilt utmärkta 

parkeringsplatser får endast sådana fordon parkeras som används av 

rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikför-

ordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger  

samma rätt att parkera. 

 

Beslutet träder i kraft 1 juni 2011. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering har framkommit att Resecentrumområdet i Hultsfred saknar 

särskilt utmärkta parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade. 
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FD § 66/2011 Dnr 2011/43 059 

Tilldelningsbeslut för ombyggnad av Albäcksskolans 
del A 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att tilldelningsbeslut ska lämnas till förmån 

för NCC Construction Sverige AB, Norrköping. Upphandlingskontrakt ska 

tecknas när det är klart att överprövning av tilldelningsbeslut inte sker. 

 

Vidare beslutar förbundsdirektionen att godkänna förslaget till finansiering. 

 

 

Ärendebeskrivning  
ÖSK har infordrat anbud för ”Albäcksskolans ombyggnad del A”. 

 

Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit.  

 

Efter granskning och utvärdering av inkomna anbud föreslås att 

tilldelningsbeslut lämnas till NCC Construction Sverige AB, Norrköping. 

 

Förslag till finansiering 

Projektkostnad efter inkomna anbud 4 000 000 kr. 

 

Kontot ”Omstrukturering skollokaler” 2 000 000 kr 

Kontot ”Energieffektivisering”             2 000 000 kr 

 

 

 

 

 

 

Mats Fransson, C, deltar ej i beslutet på grund av jäv. 
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FD § 67/2011 Dnr 2011/20 042 

Investeringsbudget 2012-2014 / Balanserade styrkort 
2012 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att lämna investeringsbudget 2012-2016 för 

Hultsfred till budgetberedningen, Hultsfreds kommun samt att efter kontroll 

och eventuell justering lämna investeringsbudget 2012-2016 för Högsby till 

budgetberedningen i Högsby kommun. 

 

Vidare beslutar förbundsdirektionen att en arbetsgrupp bildas med 

tjänstemän för att arbeta fram ett förslag för målen med balanserade styrkort 

2012. 

 

Reservation 

Gunilla Schollin Borg, MP, reserverar sig mot beslutet. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 
Förbundschefen redovisar förslagen till investeringsbudget 2012-2016 samt 

förslag till balanserade styrkort 2012. 

 

Yrkanden 

Gunilla Schollin Borg, MP, yrkar att en arbetsgrupp med politiker och 

tjänstemän bildas för att arbeta fram ett förslag för målen med balanserade 

styrkort 2012. 

 

Per-Inge Pettersson, C, yrkar att en arbetsgrupp med tjänstemän bildas för 

att arbeta fram ett förslag för målen med balanserade styrkort 2012. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på dels Gunilla Schollin Borgs förslag dels 

på Per-Inge Petterssons förslag och finner att förbundsdirektionen beslutar i 

enlighet med Per-Inge Petterssons förslag. 
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Ekonomikontoret  

 

  

FD § 68/2011 Dnr 2011/32 049 

Fakturerings- och kravregler 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna nedanstående fakturerings- och 

kravregler för ÖSK. 

 

Fakturerings- och kravregler för ÖSK 

1. Beloppsgränser - Betalningsvillkor 

1.1  Fakturor vars belopp understiger kostnaderna för utskrift, distribution 

och liknande skickas inte ut. Normalt skickas inte fakturor ut om de 

understiger 50 kr. 

 

1.2  Va/renhållning faktureras kvartalsvis. Fakturan skickas omkring den 1 

mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Avgifterna gäller för 

innevarande kvartal. Betalning ska vara ÖSK tillhanda senast den 1:e i 

påföljande månad. 

 

1.3  Hyror, arrende faktureras månads-/kvartals-/halvårs- och helårsvis 

beroende på avtal och ska betalas i förskott. Fakturan skickas omkring 

den 10:e i månaden. Betalning ska vara ÖSK tillhanda senast den sista 

dagen i samma månad. 

 

1.4  Alla övriga kundfakturor faktureras fortlöpande under månaden. 

Betalning ska vara ÖSK tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. 

 

 

2. Kravåtgärder 
2.1  Inkassokrav skickas 10-15 dagar efter fakturans förfallodag utformat 

så att det kan följas av ansökan om betalningsföreläggande. 

 

2.2  Innan vidare åtgärder vidtas inhämtas synpunkter från berörd 

förvaltning över obetalda fakturor. 

 

2.3  Information avseende obetalda hyror översänds till socialkontoret. 

 

2.4  Obetald vattenfaktura kan medföra avstängning av vattenleverans tills 

avgiften betalats. 

2.5  Vid krav avseende viss faktura görs kontroll om gäldenären har andra 
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obetalda fakturor. 

2.6  Ansökan om betalningsföreläggande skickas av personal på 

ekonomikontoret till kronofogdemyndigheten 15-20 dagar efter utsänt 

inkassokrav (minimitid 8+4=12 dagar). 
 

2.7  Ansökan om betalningsföreläggande ska inte lämnas till 

kronofogdemyndigheten på fordringsbelopp som efter 

soliditetsundersökning bedöms omöjliga att få betalt för. 
 

2.8  Utslag/dom skickas till kronofogden med begäran om 

utmätning/vräkning. 
 

2.9  Kvittning av obetald faktura kan komma att ske om gäldenären har en 

fordran på ÖSK. 
 

 

3. Tilläggsavgifter 
3.1  Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen 

till dess betalning sker och beräknas efter den högsta procentsats, som 

vid varje tillfälle medges, såvida inget annat avtalats. Dröjsmålsränta 

som automatiskt inte kan påläggas nästa faktura ska normalt inte 

faktureras om denna inte uppgår till 50 kr. 
 

3.2  Inkassokostnad i samband med utskickande av inkassokrav ska 

debiteras gäldenären med 160 kr. Inkassokostnaden följer 

förändringarna i förordningen om ersättning för inkassokostnader 

m.m. i Svensk författningssamling. 
 

3.3  Kostnad för upprättande av avbetalningsplan kan debiteras gäldenären 

med 150 kr. Avgiften följer förändringarna i förordningen om 

ersättning för inkassokostnader m.m. i Svensk författningssamling. 
 

3.4 Ersättning för egna kostnader i samband med betalningsföreläggande 

samt vanlig och särskild handräckning debiteras gäldenären med 340 

kr respektive 375 kr. Avgifterna följer förändringarna i förordningen 

om ersättning för inkassokostnader m.m. i Svensk författningssamling. 
 

3.5  Ersättning för ansöknings- och expeditionsavgifter, 

delgivningskostnader samt kostnader för registreringsbevis i samband 

med mål som avser betalningsföreläggande eller handräckning 

debiteras gäldenären. 
 

3.6  Vattenavstängning som medför egna kostnader debiteras gäldenären 

med 360 kr för avstängning samt eventuell återinkoppling med 360 kr. 
 

 

4. Anstånd 
4.1  Personalen vid ekonomikontoret i Hultsfred har rätt att bevilja tre 

månaders anstånd från förfallodagen med betalning av fordringar på 

belopp upp till 25 procent av ett prisbasbelopp kr. 
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4.2  Förbundschefen har rätt att bevilja tre månaders anstånd från 

förfallodagen med betalning av fordringar på belopp upp till 1,5 

prisbasbelopp. 
 

4.3  Övriga fall av begärt anstånd prövas av förbundsdirektionen. 
 

 

5. Avbetalning 
5.1  Begränsningar i avbetalningsbelopp följer beloppen som gäller för 

anstånd enligt 4.1 och 4.2. Avbetalningsplan över 3 månader godkänns 

av förbundschefen. 
 

5.2  Vid upprättande av avbetalningsplan bör avbetalningstiden inte 

överstiga 12 månader (avgift kan uttas enligt punkt 3.3). För 

avbetalningsplan gällande anläggningsavgifter enligt va-reglementet 

gäller särskilda bestämmelser. 
 

 

6. Bokföringsmässiga avskrivningar 
6.1  Förbundschefen har rätt att avskriva de fordringsbelopp upp till ett 

prisbasbelopp som bedöms omöjliga att få likvid för. Förteckning över 

verkställda avskrivningar delges förbundsdirektionen 2 gånger/år. 
 

6.2  Avskrivning av fordringsbelopp större än ett prisbasbelopp lämnas till 

förbundsdirektionen för beslut. 
 

6.3  Förbundschefen har rätt att avskriva fordringar vid konkurs upp till två 

prisbasbelopp. 
 

6.4  Avskriven fordran belastar respektive verksamhet inom ÖSK. 
 

6.5  Där avskrivning skett, kan fordringar komma att registreras för 

framtida bevakning och indrivning hos Intrum Justitia 

Inkassobevakning. Tjänster får inte erbjudas gäldenären förrän skulden 

är reglerad. 
 
 

7. Verkställighet 
7.1  För verkställighet av ovanstående åtgärder ansvarar:  

1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 6.5, 6.6, 2.9 Marie Hjelm, Ulrika Örmander och 

Ylva Hirte.  

2.6, 2.7 - 2.8, 4.1 - 4.3, 5.1 - 5.2, 6.1 - 6.3 Helena Grybäck Svensson 

med kontrasignering av Marie Hjelm eller Ulrika Örmander. 

 

7.2  Rättningar av felaktiga fakturor sköts av rutinansvarig personal på 

ekonomikontoret på uppdrag av fakturaansvarig på ÖSK. Rättningarna 

attesteras av beslutsansvarig eller utsedd ersättare. 
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Ordförande  

Vice ordförande  

 

  

FD § 69/2011 Dnr 2011/40 002 

Antagande av anbud och entreprenad 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att ge delegation till ordförande Roland Waern 

och vice ordförande Åke Nilsson att gemensamt fatta beslut om antagande 

av anbud och entreprenader rörande byggnads- och underhållsarbeten, gatu-, 

lednings- och liknande anläggningsarbeten för anbudssummor över tjugo 

prisbasbelopp, dock inom ramen för fastställd budget. 

 

Vidare föreslås förbundsdirektionen besluta att ge delegation till 

förbundschefen att fatta beslut om antagande av anbud och entreprenader 

rörande byggnads- och underhållsarbeten, gatu-, lednings- och liknande 

anläggningsarbeten inom ramen för fastställd budget intill ett belopp i varje 

särskilt fall upp till högst tjugo prisbasbelopp. 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektionen sammanträder en gång per månad med semester-

uppehåll i juli. I nuläget får organisationen anpassa upphandlingarna till 

dessa mötesdatum eftersom det är förbundsdirektionen som fattar beslut om 

antagande. I sämsta fall innebär det en fördröjning av upphandlingarna med 

två månader. För att underlätta hanteringen av antagande av anbud och 

entreprenader behöver uppgiften delegeras från förbundsdirektionen till 

presidiet och förbundschefen. 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  16 (22) 

Sammanträdesdatum 

2011-05-10 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

Ekonomikontoret  

Ordförande  

Vice ordförande 

  

FD § 70/2011 Dnr 2011/41 002 

Beslutsattesträtt för förbundschefens fakturor samt 
beviljande av semester 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar ge ordförande Roland Waern och vice 

ordförande Åke Nilsson i uppdrag att var för sig beslutsattestera 

förbundschefens fakturor samt bevilja förbundschefens semester och annan 

ledighet. 

 

Ärendebeskrivning 

Den löpande hanteringen av förbundschefens fakturor samt beviljande av 

förbundschefens semester och annan ledighet behöver lösas. Förslaget 

innebär att förbundsdirektionen ger Lars Rönnlund, kommunchef i 

Hultsfred, i uppdrag att besluta om ovanstående. 

 

 

Yrkande 

Ewa Engdahl, C, yrkar att beslutsattesträtten för förbundschefens fakturor 

samt beviljande av semester ska ske av ordförande Roland Waern eller vice 

ordförande Åke Nilsson. 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  17 (22) 

Sammanträdesdatum 

2011-05-10 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 71/2011 Dnr 2011/30 282 

Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Valhall 1 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna nyttjanderättsavtalet för del av 

Valhall 1. 

 

Ärendebeskrivning 
Hultsfreds fotbollsklubb (HFK) bedriver bioverksamhet i kommunens 

fastighet Valhall 1. Utrustningen för visning av film är gammal och behöver 

bytas ut till digital utrustning. HFK har för avsikt att investera i digital 

utrustning inom kort och vill ha ett nyttjanderättsavtal för lokalen. 

Förbundschefen har upprättat ett nyttjanderättsavtal för del av Valhall 1. 



 

 Sammanträdesprotokoll  18 (22) 

Sammanträdesdatum 

2011-05-10 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hultsfreds kommun 

 

 

  

FD § 72/2011 Dnr 2011/29 253 

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende 
del av Hultsfred Målilla 3:24 och del av Hultsfred Målilla 
1:38 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott i 

Hultsfreds kommun att godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering 

avseende del av Hultsfred Målilla 3:24 och del av Hultsfred Målilla 1:38. 

 

Ärendebeskrivning 

Christer Karlsson och förbundschefen har tagit fram ett förslag till markbyte 

i Målilla. Förbundschefen har upprättat ett förslag till överenskommelse om 

fastighetsreglering.  

 



 

 Sammanträdesprotokoll  19 (22) 

Sammanträdesdatum 

2011-05-10 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 73/2011 Dnr 2011/28 253 

Förslag till köpekontrakt del av Hultsfred 3:1 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna köpekontraktet för del av 

Hultsfred 3:1 efter vissa justeringar. 

 

Ärendebeskrivning 

Be-Ge Lastbilar AB har ansökt om att köpa kommunal mark för att bygga 

en ny anläggning för service av lastbilar i Hultsfred. Förbundschefen har 

upprättat ett köpekontrakt för del av Hultsfred 3:1. 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  20 (22) 

Sammanträdesdatum 

2011-05-10 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 74/2011 Dnr 2011/31 261 

Arrendekontrakt Basthultsbadet 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna arrendekontraktet och 

nyttjanderättsavtalet gällande Basthultsbadet. 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundschefen har upprättat förslag till arrendekontrakt och nyttjande-

rättsavtal för Basthultsbadet. 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  21 (22) 

Sammanträdesdatum 

2011-05-10 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 75/2011 Dnr 2011/42 274 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag H.2011/264 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att avslå ansökan om bostadsanpassnings-

bidrag ärende H.2011/264. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Förbundschefen redogör för ett förslag om avslag på en ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag. 



 

 Sammanträdesprotokoll  22 (22) 

Sammanträdesdatum 

2011-05-10 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 76/2011    

 

Anmälningsärenden 
 

1. Yttrande angående förslag till reviderat tillgänglighetsprogram för 

perioden 2011-2014. 

 

2. Granskning av fastighetsunderhåll. 

 


