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Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, 2014-10-13 kl. 9.30-11.00 

   

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 Elin Svensson,  renhållningsingenjör §§ 45-46 

 Göran Lundberg, S 

 Raymond Asp, S 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 
Utses att justera Mattias Wärnsberg                                                  
Underskrifter Paragrafer §44-46 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Mattias Wärnsberg 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2014-10-14 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    

  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 44/2014    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning 

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Mattias Wärnsberg, S, att tillsammans med 

ordförande Roland Waern, M, justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

Nästa möte sker 2014-11-04. 

 

 

Ärendelista 2014-10-13 

§ 45  Avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering, omedelbar justering 

§ 46  Taxa för renhållning 2014, Högsby kommun, omedelbar justering 
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Kommunfullmäktige Hultsfreds kommun 

Kommunfullmäktige Högsby kommun 

 

 

 

  

FD § 45/2014 Dnr 2014/29 45 

Antagande av ny renhållningsordning 
(avfallsplan och föreskrifter om 
avfallshantering)  

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Hultsfreds 

kommun att anta föreslagen renhållningsordning, bestående av gemensam 

avfallsplan för Hultsfred och Högsby kommuner 2015-2025 samt 

föreskrifter om avfallshantering för Hultsfreds kommun, att gälla från och 

med 2015-01-01, 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att föreslå Kommunfullmäktige i 

Högsby kommun att anta föreslagen renhållningsordning, bestående av 

gemensam avfallsplan för Hultsfred och Högsby kommuner 2015-2025 

samt föreskrifter om avfallshantering för Högsby kommun, att gälla från och 

med 2015-01-01. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Varje kommun ska enligt gällande lagstiftning ha en renhållningsordning. 

Renhållningsordningen ska bestå av en avfallsplan och lokala föreskrifter 

om avfallshantering. Renhållningsordningen ska beslutas av 

kommunfullmäktige. 

Den idag gällande renhållningsordningen för Högsby kommun fastställdes 

2009. Gällande renhållningsordning för Hultsfreds kommun antogs 1999.  

Ändrad lagstiftning, ny nationell avfallsplan och nya nationella mål har 

understrukit behovet av att revidera avfallsplanerna och föreskrifterna om 

avfallshantering. Då avfallsverksamheten i de båda kommunerna numera 

drivs i en gemensam organisation i ÖSK finns det ett stort behov av att hitta 
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gemensamma mål, prioriteringar och arbetssätt.  

ÖSK:s direktion har i beslut 2012-06-04 godkänt en föreslagen projektplan 

för revidering av avfallsplan och föreskrifter. 2012-11-06 gav direktionen 

arbetsgruppen och styrgruppen för avfallsplanen i uppdrag att arbeta för ett 

fördjupat samarbete med Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) när det 

gäller val av framtida insamlingssystem, upphandlingar och 

informationskampanjer om avfall och återvinning. 

ÖSK och VEMAB har skapat en gemensam arbetsgrupp som tagit fram 

förslaget till avfallsplan och föreskrifter. I arbetsgruppen har även ingått 

representanter från kommunernas miljö- och byggnadskontor. En politisk 

styrgrupp med representanter för de olika kommunerna, ÖSK:s direktion 

och VEMAB:s styrelse har lett arbetet.  

Parallellt med arbetet med avfallsplanen har alla tre kommunerna under 

2013 beslutat att uppdra åt ÖSK respektive VEMAB att införa 

fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och 

restavfall från hushåll. Insamlingen ska ske enligt ”fyrfacksmodellen” där 

insamling sker via två stycken kärl med fyra fack i varje. Den framtagna 

avfallsplanen och föreskrifterna för avfallshantering ansluter till detta beslut. 

Det nära samarbetet mellan de tre kommunerna har resulterat i att förslaget 

till gemensam avfallsplan för Hultsfreds och Högsby kommuner och 

avfallsplanen för Vimmerby kommun, samt även föreskrifterna för de tre 

kommunerna ser i stort sett likadana ut. Detta är en bra grund för ett fortsatt 

samarbete mellan ÖSK och VEMAB i avfallsfrågor.  

Genom den nya avfallsplanen vill man skapa förutsättningar för en 

kontinuerlig avfallsplaneringsprocess och fortsatt arbete i riktning mot en 

hållbar utveckling. Utifrån bland annat nationella, regionala och lokala mål; 

aktuell lagstiftning; tidigare avfallsplaner samt diskussioner i 

avfallsplaneringsprocessen har mål för avfallshanteringen formulerats. En 

viktig del i arbetet med framtagande av målen har varit dialogen med olika 

intressenter och aktörer i den förankringsprocess som pågått. 

Förslaget till renhållningsordning skickades i juni 2014 ut på remiss till 

olika delar av den kommunala organisationen, Länsstyrelsen, Landstinget, 

mottagare av avfall, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och olika 

intresseorganisationer som inbjöds att lämna synpunkter på förslaget senast 

den 31 augusti. Parallellt med samrådsprocessen har förslaget ställts ut för 

granskning av allmänheten under perioden 16 juni till 31 augusti 2014. Den 

fanns då tillgänglig på kommunernas och ÖSK:s hemsidor, i 
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kommunhusens receptioner samt på biblioteken i Hultsfred, Högsby och 

Virserum. Annons om utställningen publicerades i Oskarshamns-Tidningen, 

Nyheterna och Vimmerby Tidning.  

De synpunkter som inkommit under samråds- och utställningstiden har 

sammanställts och bemötts i dokumentet Sammanställning av samråd och 

utställning. De har även lett till vissa mindre ändringar i 

renhållningsordningen. 

Tidpunkten för uppfyllandet av vissa av avfallsplanens mål kan komma att 

påverkas av den upphandlingsprocess som pågår avseende insamling av 

avfall. Det är i dagsläget inte möjligt att säga exakt hur tidplanen kommer 

att påverkas. För det fall att revideringar i avfallsplanens mål- och 

åtgärdsprogram blir nödvändiga så kommer den frågan att tas upp i samband 

med den första uppföljningen av avfallsplanen, som planeras ske i april 

2016. 

 

I samband med den första uppföljningen av avfallsplanen ska en bedömning 

göras om § 14 i föreskrifterna om avfallshantering bör kompletteras för att 

möjliggöra gemensamma avfallslösningar på landsbygden. 

 

 

                      Beredning 
  Förbundsdirektionen §§ 58-61, § 83/2012, § 31/2014 

  --- 
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Kommunfullmäktige Högsby kommun 

 

 

 

  

FD § 46/2014 Dnr 2014/41   

 
Renhållningstaxa för Högsby kommun samt taxa för 
verksamhetsavfall till Kolsrums avfallsanläggning 2015 
 

Beslut  
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Högsby 

kommun att anta föreslagen renhållningstaxa för 2015 samt taxa för 

verksamhetsavfall till Kolsrums avfallsanläggning 2015. 

 

Eventuellt överskott från renhållningen 2015 ska, liksom från 2014, 

reserveras för det framtida projektets införande av nytt insamlingssystem. 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Renhållningstaxan har inför 2015 kompletterats med taxebestämmelser som 

tydliggör hur taxan ska tillämpas och vad som ingår i de olika avgifterna. 

Bestämmelserna utgår från det som tidigare tillämpats men inte alltid 

funnits dokumenterat i renhållningstaxan. Tidigare ställningstagande från 

Högsby kommuns Tekniska utskott (TU § 59 2010-06-16) har i den mån det 

bedömts fortsatt tillämpligt infogats i taxebestämmelserna. Vissa 

ställningstaganden har omprövats.  

 

Renhållningstaxan och taxebestämmelserna har anpassats efter den nya 

renhållningsordningen som föreslagits gälla från och med 2015.  

 

Renhållningsavgifterna har varit oförändrade sedan 2010.  

 

Förutsättningarna för beräkning av renhållningsavgifterna inför 2015 är 

något oklara. Vi har i dagsläget inget avtal gällande insamling av 

hushållsavfall från 2015-06-01. Pågående upphandling av 

renhållningsentreprenör för perioden därefter är överklagad och just nu 

överväger kammarrätten om de ska ge prövningstillstånd för ytterligare en 

process. Med stor sannolikhet kommer överprövningsprocessen fortgå under 

hela hösten. 

 
Beräkningarna av föreslagen taxa har utgått från dagens 
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insamlingskostnader, uppräknade med 5 %. Beräkningen har även tagit 

hänsyn till planerad reservering av medel (ca 900 000 kr) från 2015 års 

intäkter inför det framtida projektet införande av nytt insamlingssystem. 

 
Om det i efterhand visar sig att vi kommer få dyrare insamlingskostnader än 

beräknat har vi möjlighet att omgående revidera förslaget och föreslå KF ny 

renhållningstaxa. 

 
Den nu föreslagna taxan innebär bland annat följande:  

 renhållningsavgiften för villor höjs med 4-5% 

(motsvarande 90 kr/år för ett standardkärl) 

 renhållningsavgiften för verksamheter med stora kärl 

höjs med 5-6% 

 renhållningsavgiften för fritidshus förblir oförändrad 

 avgift för slamtömning för permanentboende höjs med 

2%, för fritidsboende sänks avgiften per tömning något 

i samband med att obligatorisk tömning vartannat år 

införs. 

 

För avgifterna för extrasäckar och latrinhämtning föreslås större höjningar 

för att få en bättre kostnadstäckning för dessa tjänster. Avgiften per 

extrasäck höjs från 20 kr till 30 kr och ska betalas i efterskott. Avgiften för 

latrinhämtning ändras till en årsavgift där man kan välja mellan några olika 

antal hämtningar per år.    

 

Taxan för verksamhetsavfall till Kolsrums avfallsanläggning ändrades 

senast inför år 2013. Det nya förslaget innebär en höjning för verksamheter 

som lämnar avfall med ca 5 % för de flesta avfallstyper. Några enstaka 

avfallstyper får en större höjning på grund av högre behandlingskostnader. 

En ny tilläggsavgift föreslås för felsorterat eller svårhanterligt avfall. 

--- 

 

 


