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Sammanträdesdatum 

2012-05-08 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C 

 Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson, S 

  Mattias Wärnsberg, S   

    

Övriga deltagande Raymond Asp, S 

 Göran Lundberg, S 

 Staffan Svensson, avd chef gata/park, §§ 48-49 

 Nicklas Holmquist, avd chef fastighet, § 51 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 
Utses att justera Per-Inge Pettersson                                                  
Underskrifter Paragrafer §47-52 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Per-Inge Pettersson 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2012-05-08 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-05-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2012-06-05 

    

  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 47/2012    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordningen 

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Per-Inge Pettersson, C, att tillsammans med 

ordförande Roland Waern justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 
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Kommunfullmäktige Högsby 

 

 

  

FD § 48/2012 Dnr 2011/18 318 

Förslag till regelverk för upprustnings-
/nybyggnadsbidrag till enskilda vägar i Högsby 
kommun 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna gatuavdelningens förslag till 

”Regler för kommunalt upprustnings-/nybyggnadsbidrag till fristående 

vägsamfälligheter i Högsby kommun”. Förslaget föreslås träda i kraft  

2013-01-01.  

 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige i 

Högsby kommun besluta:  

 

- att godkänna förslaget till ” Regler för kommunalt upprustnings-

/nybyggnadsbidrag till fristående vägsamfälligheter i Högsby 

kommun”. Förslaget föreslås träda i kraft 2013-01-01 samt 

 

- att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2001-09-27, § 128, gällande 

upprustnings-/nybyggnadsbidrag till enskilda vägar med 

kompletterande kommunfullmäktiges beslut 2010-09-06, § 129 samt 

 

- att till 2013 års budget gällande enskild väghållning avsätta 300,0 tkr 

att användas till upprustnings-/nybyggnadsinsatser på det enskilda 

vägnätet.  

 

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

beslutade 2011-03-08 § 44/2011 att uppdra till ÖSK att göra en översyn av 

Högsby kommuns regelverk för upprustnings-/nybyggnadsbidrag till 

enskilda vägar i Högsby kommun. 

 

Inom Högsby kommun finns enligt Trafikverkets sammanställning för år 

2011 totalt femtiotvå (52) vägsamfälligheter med en sammanlagd väglängd 

av ca. 20 mil. Nitton (19) av dessa samfälligheter är så kallade fristående  
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vägsamfälligheter med egen styrelse och som erhåller statligt bidrag för drift 

och underhåll av vägar ingående i samfälligheten. Den sammanlagda 

väglängden för de fristående vägsamfälligheterna är ca. 10 mil. 

 

Nu gällande regelverk, beslutat av fullmäktige i Högsby kommun  

2001-09-27, § 128 lyder: 

 

Iståndsättning/byggande 

 Kommunalt bidrag kan endast utgå när statligt bidrag är beviljat. 

 

 Framställan om kommunalt bidrag görs till kommunfullmäktige 

genom verksamhetsansvarig kommunal nämnd.  

 

 Kommunalt bidrag utgår maximalt med mellanskillnaden mellan 

bidragsgrundande kostnad och totalt erhållet bidrag. 

 

OBS!  Tekniska utskottet föreslog i förslag 2010-02-17, § 19 följande 

förändringar: 

1) Bidrag till vägföreningar 

Kommunfullmäktige beslutade, 2001-09-27 § 128 följande: 

”Framställan om kommunalt bidrag görs till kommunfullmäktige genom 

verksamhetsansvarig kommunal nämnd.” 

 

Kommunfullmäktige bör upphäva detta beslut. I delegationsordningen är 

detta delegerat till verksamhetschefen för hård sektor. 

 

Kommunfullmäktige upphävde 2010-09-06, § 129 del av beslut 2001-09-27 

§ 128 gällande ”Bidrag till vägföreningar” i enlighet med tekniska utskottets 

förslag. 

 

Gatuavdelnings yttrande och förslag: 

Nu gällande regelverk för kommunalt bidrag till upprustnings-

/nybyggnadsinsatser på det enskilda vägnätet har varit föremål för 

diskussion och olika tolkningar av regelverket har framförts. 

Gatuavdelningen menar att det enskilda vägnätet är av synnerligen stor vikt 

för landsbygden och dess utveckling. 

Att skapa klara och entydiga regler för kommunalt bidrag till upprustnings-

/nybyggnadsinsatser på det enskilda vägnätet är viktigt. 

Att fristående vägsamfälligheter tar en viss del av kostnaderna för 

upprustnings-/nybyggnadsinsatserna är vanligt förekommande i flertalet 

andra kommuner. 
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Förslag: 
 
Regler för kommunalt upprustnings-/nybyggnadsbidrag till fristående 

vägsamfälligheter i Högsby kommun 

 

 Kommunalt bidrag kan endast utgå när statligt bidrag är beviljat. 

Ansökan från vägsamfälligheten om kommunalt bidrag ska göras 

innan upprustnings-/nybyggnadsarbetet påbörjats. 

 

 Bidraget ska vara 17,5 % av Trafikverkets godkända 

bidragsgrundande kostnad. 

 

 Framställan om kommunalt bidrag ska göras till Östra Smålands 

Kommunalteknikförbund.  

 

 Beslut om utbetalning av upprustnings/nybyggnadsbidrag till 

fristående vägsamfälligheter fattas av Östra Smålands 

Kommunalteknikförbund. 

 

 Framställan om kommunalt bidrag ska hänskjutas till nästkommande 

år om budgeterade medel för upprustnings/nybyggnadsbidrag för 

innevarande år är förbrukade. 

 

 

 
Beredning  

FD § 44/2011-03-08 

 

---- 
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Kommunfullmäktige Högsby 

 

 

  

FD § 49/2012 Dnr 2011/18 318 

Förslag gällande kommunalt driftbidrag till fristående 
vägsamfälligheter i Högsby kommun 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna gatuavdelningens förslag att 

upphäva beslut i KF § 128, 2001-09-27, gällande driftbidrag till fristående 

vägsamfälligheter. Upphävandet föreslås gälla från och med 2012-06-30.  

 

Förbundsdirektionen beslutar vidare föreslå kommunfullmäktige i Högsby 

kommun att besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 128, 2001-

09-27, gällande driftbidrag till fristående vägsamfälligheter. Upphävandet 

föreslås gälla från och med 2012-06-30. 

 

Ärendebeskrivning 

I Högsby kommun finns, enligt Trafikverkets sammanställning av enskilda 

vägar för år 2011, nitton (19) fristående vägsamfälligheter med en 

sammanlagd väglängd av ca 10,2 mil. Samfälligheterna sköter själva 

sommarunderhållet av vägarna och Högsby kommun/ÖSK sköter 

vinterväghållningen. Vägsamfälligheterna erhåller bidrag för vägunderhållet 

från Trafikverket för både sommar- och vinterväghållning.  

 

Samfälligheterna får från Trafikverket ca 210,0 tkr i bidrag för att sköta 

vinterväghållningen. Pengarna behålles i sin helhet av samfälligheterna trots 

att Högsby kommun/ÖSK sköter och bekostar all vinterväghållning. Utöver 

detta ska fristående vägsamfälligheter få ett bidrag från Högsby 

kommun/ÖSK, enligt beslut i KF § 128, 2001-09-27, med 5 % av beräknad 

driftskostnad.  

 

Gatuavdelningens yttrande och förslag: 

I många kommuner ansvarar en vägsamfällighet för både sommar- och 

vinterunderhåll av sina vägar. Samfälligheten får bidrag från Trafikverket 

med ca. 60-65 % av beräknad driftskostnad och berörd kommun ger oftast 

bidrag till samfälligheten med ca. 25-30 % av Trafikverkets beräknade 

kostnad gällande  sommar- och vinterunderhåll. Resterande medel till 

driften av vägarna svarar samfälligheten själv för.  
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I ovanstående ärendebeskrivning framgår att fristående vägsamfälligheter i 

Högsby kommun inte får något direkt kommunalt bidrag för driften och 

skötseln av vägarna. 

 

Högsby kommun har i stället valt att sköta och bekosta vinterväghållningen 

åt samfälligheterna och samtidigt låta samfälligheterna behålla det statliga 

bidraget för vinterväghållning. Dessutom får vägsamfälligheterna ett 

kommunalt bidrag med 5 % av Trafikverkets beräknade driftskostnad. 

 

Den, av Trafikverket, beräknade kostnaden för att sköta vinterväghållningen 

åt de fristående vägsamfälligheterna i Högsby kommun är för närvarande ca. 

330,0 tkr. Summan (330,0 tkr) överstiger det bidrag som normalt skulle ha 

betalats från kommunen till samfälligheterna för sommarunderhåll med ca. 

130,0 tkr. Genom att ytterligare ersätta vägsamfälligheterna med 5 % av den 

beräknade driftskostnaden innebär en överkompensation. 

 

Gatuavdelningen anser att de fristående vägsamfälligheterna har en god 

kostnadstäckning, i form av det statliga driftbidraget och att Högsby 

kommun/ÖSK ansvarar för och bekostar vinterväghållningen, för sina 

åtaganden gällande sommarunderhållet av vägarna och inte ytterligare 

behöver kompensation i form av det 5 %-iga driftsbidraget. 

 
Förslag: 

Beslut gällande driftbidrag till fristående vägsamfälligheter i Högsby 

kommun, KF § 128, 2001-09-27 upphävs 2012-06-30. 

 

---- 
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Personalkontoret  

 

 

  

FD § 50/2012 Dnr 2012/19 023 

Avgångspremie ur ett verksamhets- och generations-
växlingsperspektiv 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar om avgångspremie, som innebär att möjlighet 

ska finnas att kunna erbjuda medarbetare en avgångspremie i form av 

engångsbelopp. Möjligheten med avgångspremie ska prövas individuellt 

utifrån verksamhetens behov.  

Det är respektive avdelningschef som tillsammans med förbundschefen gör 

en analys samt samråder med personalchefen, Hultsfreds kommun. Därefter 

lämnas ärendet till förbundsdirektionen som fattar beslut.  

Avgångspremien utgörs av ett belopp motsvarande sex månadslöner. 

Kostnaden för avgångspremien belastar respektive verksamhet inom ÖSK. 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektionen diskuterar möjligheten att kunna erbjuda medarbetare 

en avgångspremie i form av engångsbelopp. Möjligheten med 

avgångspremie ska prövas individuellt utifrån verksamhetens behov.  

Det är respektive avdelningschef som tillsammans med förbundschefen gör 

en analys samt samråder med personalchefen, Hultsfreds kommun. Därefter 

lämnas ärendet till förbundsdirektionen som fattar beslut.  

Avgångspremien utgörs av ett belopp motsvarande sex månadslöner. 

Kostnaden för avgångspremien belastar respektive verksamhet inom ÖSK. 

 

---- 
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FD § 51/2012 Dnr 2012/12 042 

Redogörelse för föreslagna anpassningsåtgärder i 
Berga, Ruda, Fågelfors och Fagerhults skolfastigheter 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

Ärendebeskrivning  

Fastighetschef Nicklas Holmquist redogör för föreslagna anpassningsåt- 

gärder på 10 mkr i Berga, Ruda, Fågelfors och Fagerhults skolfastigheter. 

 

Beredning  

FD § 42/2012-04-16 

 

---- 
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FD § 52/2012    

Information om budgetuppföljning, resursplanering för 
lokaler samt nyckeltal 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

Ärendebeskrivning  

Förbundschef Helena Grybäck Svensson informerar om budgetupp-

följningen per 2012-04-30, arbetet med resursplanering av kommunala 

lokaler samt arbetet med att ta fram nyckeltal till styrmodell för ÖSK. 

 

---- 
 


