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Sammanträdesdatum 

2014-03-10 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Tingssalen, kommunhuset i Högsby, 2014-03-10 kl. 9.00 – 12.10 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C 

 Ewa Engdahl, C Mattias Wärnsberg, S, §§ 12-16 

  Göran Lundberg, S 

   

    

Övriga deltagande Raymond Asp, S 

 Jens Karlsson, energistrateg, § 13 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 

 
Utses att justera Gunilla Schollin Borg                                                  
Underskrifter Paragrafer §12-17 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Gunilla Schollin Borg 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2014-03-10 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-03-18 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-04-09 

    

  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 12/2014    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordningen  

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Gunilla Schollin Borg, MP, att tillsammans med 

ordförande Roland Waern justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

 

Ärendelista 2014-03-10 

§ 13 Information om genomförd solenergistudie 

§ 14 Svar på medborgarförslag om övergångsställe vid COOP i Högsby 

§ 15 Årsredovisning 2013  

§ 16 Budget 2015 – mål och nyckeltal 

 

§ 11 Anmälningsärenden 

1. Obesvarade motioner och medborgarförslag 

2. Återföringsbeslut för energi- och klimatrådgivning 

3. Ändrad befattningstitel 

4. Begäran om starttillstånd för grindar och staket vid Silverdalens skola –   

    delegationsbeslut 

5. Hyresavtal för flisficka vid Klockaregården – delegationsbeslut 

6. Tilldelningsbeslut för rivning av fastighet – delegationsbeslut 

7. Hyresavtal för moduler till Evahagens förskola - delegationsbeslut 

--- 
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FD § 13/2014 Dnr 2014/22   

Information om genomförd solenergiförstudie 

Beslut 

Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning  
Både Hultsfred och Högsby kommuner har antagna energieffektiviserings-

strategier med målsättningar om ökad andel förnybar energi och mera 

specifika mål om en viss andel solenergi till 2014 respektive 2015. 

 

Ett första steg för att uppfylla dessa mål är den nu genomförda förstudien 

om solenergi på kommunhuset i Hultsfred, Hagadal sim- och sporthall, 

Rock City och Lillebo förskola. 

 

Sammanfattning av förstudie 

Förstudien visar att det endast finns förutsättningar för ekonomisk 

lönsamhet gällande solel på Hagadal. Övriga anläggningar visar att det inte 

finns förutsättningar för ekonomisk lönsamhet utan investeringsbidrag. 

Investeringsbidraget är något som man dock inte ska räkna med utan endast 

se som en bonus. 

 

En solelanläggning på Hagadal förutsätter dock att en omläggning av taket 

genomförs (primärt på den platta delen). Detta är inte medräknat i kalkylen. 

I dagsläget är en takomläggning på Hagadal inte prioriterat. Det finns andra 

takomläggningar som prioriteras högre. 

 

Förstudien visar att en åtgärd på värmesidan för hela Hagadal, 

Albäcksskolan och Hultsfreds gymnasium-området är något som skulle 

generera både energi- och kostnadsbesparingar. En lösning som på 

Fröviskolan i Högsby är något som rekommenderas, dvs. separata 

fjärrvärmecentraler installeras i respektive byggnad istället för ett större 

internt värmenät. Detta är något som fastighetsavdelningen ska jobba vidare 

med i samråd med fjärrvärmeleverantaören.  

 

Den anläggning som dock bedöms ha störst potential sett till 

marknadsföringsvärde är Rock City. En solcellsanläggning placerad på 



 

 Sammanträdesprotokoll  4 (8) 

Sammanträdesdatum 

2014-03-10 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

takytor mot riksväg 34 innebär ett väldigt bra skyltläge. Kalkylen visar dock 

att en sådan anläggning är precis under lönsamhetskriteriet. Denna 

anläggning och eventuellt genomförande av densamma är något som får 

diskuteras av Rock City AB:s styrelse. 

--- 
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Kommunfullmäktige Högsby 

 

 

  

FD § 14/2014 Dnr 2013/17   

Medborgarförslag om övergångsställe vid COOP i 
Högsby 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna trafikverkets yttrande i frågan 

och avstyrker inlämnat medborgarförslag om övergångsställe vid COOP 

samt vinterunderhåll av trappan som leder ner från Storgatan. 

 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige i 

Högsby kommun besluta avstyrka inlämnat medborgarförslag om 

övergångsställe vid COOP samt vinterunderhåll av trappan som leder ner 

från Storgatan. 

 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag gällande övergångsställe vid COOP i Högsby har 

inkommit till kommunfullmäktige i Högsby. Förslagsställarens mening är 

att man återinrättar övergångsstället vid trappan i närheten av COOP och 

samtidigt tillser att trappan underhålls vintertid. 

 

Ärendet har behandlats i förbundsdirektionen 2013-02-05. Förbunds-

direktionen beslutade då avstyrka inlämnat förslag och beslutade vidare 

föreslå kommunfullmäktige i Högsby kommun att avstyrka ärendet. Ärendet 

behandlades i kommunfullmäktige 2013-04-08, varvid det beslutades om 

återremiss av ärendet för vidare utredning med Trafikverket. 

 

Trafikverkets yttrande 

Gatuavdelningen har återigen haft diskussioner med Trafikverket i frågan 

om övergångsställe vid COOP i Högsby och Trafikverket vidhåller i 

skrivelse, daterad 2014-02-04 att man inte kommer att återplacera 

övergångsstället då det är en olämplig placering med tanke på vägens 

utformning. 

 

Beredning 
KF § 191/2013 Högsby 

FD § 16/2013 

KF §52/2013 Högsby 

  ---
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Kommunfullmäktige Hultsfred  

Kommunfullmäktige Högsby 

 

 

 

  

FD § 15/2014 Dnr 2014/4   

Årsredovisning 2013 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna årsredovisningen för 2013 och 

överlämnar handlingarna till kommunfullmäktige i Hultsfred respektive 

Högsby. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen 2013 för ÖSK Hultsfred och Högsby redovisas för 

förbundsdirektionen efter granskning av revisorerna. 

--- 
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Kommunfullmäktige Högsby  

 

 

  

FD § 16/2014 Dnr 2014/4   

Budget 2015 – Mål och nyckeltal 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar ge förbundschefen i uppdrag att arbeta vidare 

med mål och nyckeltal till nästa möte den 7 april. 

 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige i 

Högsby att ej specificerade VA-investeringar för Högsby kommun tas bort 

från investeringsbudgeten och att motsvarande summa äskas för att tas in i 

driftbudgeten för VA-ledningar Högsby kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundschefen presenterar förslag till mål och nyckeltal utifrån de 

synpunkter som framkommit genom enkätundersökningar. 

--- 
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FD § 17/2014 

   

Anmälningsärenden  

 

1. Obesvarade motioner och medborgarförslag 

2. Återföringsbeslut för energi- och klimatrådgivning 

3. Ändrad befattningstitel 

 

Delegationsbeslut  

4. Begäran om starttillstånd för grindar och staket vid Silverdalens skola  

5. Hyresavtal för flisficka vid Klockaregården  

6. Tilldelningsbeslut för rivning av fastighet  

7. Hyresavtal för moduler till Evahagens förskola  

--- 
 

 

 
  

 


