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Sammanträdesdatum 

2014-04-07 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 2014-04-07 kl. 9.00-12.10 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP Göran Lundberg, S 

 Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson, S 

  Mattias Wärnsberg, S, §§  18-20  

    

Övriga deltagande Raymond Asp, S 

 Nicklas Holmquist, avdelningschef, § 21 

 Lars Lundgren, avdelningschef, § 21 

 Staffan Svensson, avdelningschef, § 21 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 
Utses att justera Åke Nilsson                                                  
Underskrifter Paragrafer 18-22 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Åke Nilsson 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2014-04-07 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-04-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-05-06 

    

  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 18/2014     

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordningen 

Beslut 

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Åke Nilsson, KD, att tillsammans med ordförande 

Roland Waern justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

 

Ärendelista 2014-04-07 

§ 19 Mål och nyckeltal för ÖSK:s styrmodell 2015 

§ 20 Förslag till driftbudget 2015 och plan för 2016-2017 

§ 21 Information från verksamheterna  

 

§ 22 Anmälningsärenden 

1. Obesvarade motioner och medborgarförslag 

2. Revisionsberättelse 2013 

3. Uppsägning av lokal för villkorsändring 

4. Tilldelningsbeslut för avfallshämtning i Hultsfreds och Högsby  

    kommuner 

5. Rapport om perfluorerade ämnen i dricksvatten 

--- 
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FD § 19/2014 Dnr 2014/4   

Mål och nyckeltal för ÖSK:s styrmodell 2015 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att efter vissa justeringar godkänna förslaget 

till mål och nyckeltal för ÖSK:s styrmodell 2014 och 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

Förbundschefen fick vid mötet 2014-03-10 i uppdrag att arbeta vidare med 

mål och nyckeltal för 2015. Efter synpunkter från förbundsdirektionens 

ledamöter samt synpunkter från enkätundersökningar som genomförts 

presenterar förbundschefen ett förslag. 

 

En översyn av 2014 års mål och nyckeltal har gjorts. De mål och nyckeltal 

som inte går att mäta har plockats bort. Skillnaden mellan 2014 och 2015 är 

följande: 

 

-  Under 2014 år ”Utveckling – god miljömedvetenhet” finns 

nyckeltalet ”Andel arbetsställen som sorterar sina avfallsfraktioner 

rätt”. Målet ska vara 100 % uppfyllt under 2014 och har därmed 

plockats bort 2015. 

 

- Under ”VA – Invånare och brukare” finns nyckeltalet ”Andel svinn 

av producerat vatten i förhållande till föregående år”. Målnivån för 

minskat svinn för 2014 är för både Hultsfreds och Högsby 

kommuner 2 %. 

--- 
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Budgetberedningen Hultsfred  

Budgetberedningen Högsby 

 

 

  

FD § 20/2014 Dnr 2014/4   

Förslag till driftbudget 2015 och plan för 2016-2017 

Beslut 

Förslag till beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till driftbudget för 2015 

och plan för 2016-2017 för Hultsfreds och Högsbys kommuner och 

överlämnar dessa till respektive budgetberedning. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundschefen presenterar förslagen till driftbudget 2015 och plan för 

2016-2017 för Hultsfreds och Högsbys kommuner. 

--- 
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FD § 21/2014 Dnr 2014/16   

Information från verksamheterna 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

Information  

Fastighetsavdelningen, Nicklas Holmquist 

Fastighetsavdelningen väntar på att ombudgeteringen för 2014 års 

investeringsbudget för Hultsfred ska bli klar så att man ska hinna genomföra 

de projekt som kommer att beslutas om.  

 

VA-avdelningen, Lars Lundgren 

- Om- och nybyggnation pågår vid Målilla avloppsverk där 

slamavvattningsanläggning kommer att installeras. 

- Informationsdag om enskilda avlopp i Hultsfreds kommun kommer 

att hållas i slutet av maj månad. 

- VA-modulen Geosecma installeras under våren. Den är ett system 

med kartor över VA-ledningar för personalen som arbetar ute i fält. 

- Upphandling av renhållning för Hultsfred, Högsby och Vimmerby 

kommuner pågår.  

- Information om pågående projekt för överföringsledningen mellan  

Högsby-Ruda kommer att ges vid KS i Högsby 2014-04-15. 

Lantmäteriförrättning kommer att ske 2014-04-22. 

- Regresskrav från försäkringsbolag efter översvämning i Fagerhult 

2012 kommer fortlöpande in till ÖSK. Arbete pågår med att 

restaurera VA-ledningar. 

- Ny råvattentäkt planeras i Långemåla 2015 och i Fågelfors 2016. 

Utredning görs av Norconsult. 

- Spolning av dricksvattenledningar i Högsby, etapp 1 och 2 klar. 

Arbete med rengöring av högreservoar i Högsby påbörjas.  

- Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby 

kommuner har ett gemensamt uppströmsarbete om avsättning av 

kommunalt avloppsslam i framtiden. Möte kommer att ske  i 

Hultsfred 2014-05-08. 

- För att förbättra kommunikationen ska IT-avdelningarna i Högsby- 

Hultsfred, Högsby När samt fastighets-, VA-avdelningen och 

gata/park träffas för ett möte 2014-04-22.  
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Gata/park, Staffan Svensson 

Hultsfred  

- Mycket gynnsam vinter med begränsade insatser för vinterväg-

hållning. Upptagning av sandningssand och sopning av gatunätet i 

det närmaste avslutad. 

- Yttre skötsel av skolgårdar ligger sedan 1 april på gata/park. Mycket 

arbete på grund av eftersatt skötsel. 

- Byte av gatubelysningsarmaturer från ljuskällor av kvicksilver till 

ljuskällor av högtrycksnatrium pågår. För de centrala delarna av 

Hultsfred är planerna att byta till nya armaturer med LED-belysning. 

Förslag till armaturer har lämnats av belysningskonsult och arkitekt 

Sara Dolk har godkänt förslaget. Kostnadsberäkning pågår. 

- Projektering och kostnadsberäkning av infrastrukturen till Målilla 

handelsplats pågår. 

- Förbättring av trafiksäkerheten med avseende på cyklister och 

gående planeras att utföras under året. Övergångsstället flyttas upp 

mot Norra Oskarsgatan och förses med blinkade varningslampor 

som aktiveras av cyklister och gående. Räcken monteras som leder 

cyklister och gående till övergångsstället. 

- Planering av fortsatt omläggning av VA-ledningar i Storgatan i 

Silverdalen pågår. 

- Planering av sommarens asfaltlagningar pågår. 

- Skrivelse har inkommit från boende på Sågverksvägen i Mörlunda 

där man påpekar olägenheter med lastbilstrafik. Gatuavdelningen 

återkommer till direktionen (trafiknämnden) med förslag. 

 

Högsby 

- Mycket gynnsam vinter med begränsade insatser för vinterväg-

hållning. Upptagning av sandningssand och sopning av gatunätet i 

det närmaste avslutad. 

- På grund av tjällossningen har många av vägsamfällighetsvägarna 

haft nedsatt bärighet.  

- Vi planerar att utföra förbättringar på ett antal vägsamfällighetsvägar 

med inriktning på vägar runt Fagerhult. Bidrag till förbättrings-

arbetet kommer att sökas från Trafikverket. 

- Breddningen av Tingebro påbörjas februari månad 2015. 

- Högsbydagen går av stapeln 13-15 juni. Arrangören vill ha 

omfattande avstängning av gator. Gatuavdelningen ska träffa 

arrangören och komma överens om avstängningarna 

- Byte av gatubelysningsarmaturer från ljuskällor av kvicksilver till 

ljuskällor av högtrycksnatrium pågår. Gäller Berga och Fågelfors. 

- EON planerar att ta bort luftledningar, något som påverkar stor del 

av vår gatubelysning. Innebär kostnader om vi vill samförlägga våra 

belysningskablar med EON. Innebär i vissa fall även byten av 

belysningsstolpar. För närvarande aktuellt i Fågelfors, Grönskåra 
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och Fagerhult. Vi begär kostnadsförslag innan vi tar ställning till 

förfaringssätt.  

--- 
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FD § 22/2014    

 

Anmälningsärenden  

 

1. Obesvarade motioner och medborgarförslag 

2. Revisionsberättelse 2013 

3. Rapport om perfluorerade ämnen i dricksvatten 

 

Delegationsbeslut  

4. Uppsägning av lokal för villkorsändring  

5. Tilldelningsbeslut för avfallshämtning i Hultsfred och Högsby kommuner  

--- 

 
 

 

 
  

 


