
 
 

 Sammanträdesprotokoll  1 (12) 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Notariatet, kommunhuset i Högsby, 2014-12-02 kl. 9.00-11.45 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C 

 Raymond Asp, S Gunilla Abrahamsson, S 

  Mattias Wärnsberg, S 

   

    

Övriga deltagande Göran Lundberg, S 

 Jens Karlsson, avdelningschef § 59 

 Lars Lundgren, avdelningschef § 59 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 
Utses att justera Åke Nilsson                                                  
Underskrifter Paragrafer §58-66 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Åke Nilsson 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2014-12-02 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-12-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-12-29 

    

  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 58/2014    

Val av protokolljusterare samt gokännande av 
dagordning 

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Åke Nilsson, KD, att tillsammans med 

ordförande Roland Waern, M, justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 

Punkterna ”Flytt av controllertjänst till ekonomikontoret” och ”Drift av 

fastigheter i HKIAB” läggs till dagordningen. Dagordningen godkänns. 

 

 

 

Ärendelista 2014-12-02 

§ 59  Information från verksamheterna 

§ 60  Mål och nyckeltal 

§ 61  Information om avtal för beredskap 

§ 62  Processhantering av motioner och medborgarförslag 

§ 63  Flytt av controllertjänst till ekonomikontoret 

§ 64  Drift av fastigheter i HKIAB 

 

§ 65  Anmälningsärenden 

         1. Ny förbundsordning för ÖSK 

         2. Reglemente för trafiknämnden 

         3. Beslut om antagande av ny renhållningsordning 

         4. Revisorernas utlåtande om delårsrapport 2014 

--- 
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FD § 59/2014 Dnr 2014/16   

Information från verksamheterna 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Jens Karlsson, avdelningschef gata/park. 

- Den planerade gatubelysningen vid norra infarten mot Mörlunda har 

försenats. Om vädret tillåter kan installationen ske under december, i 

annat fall under 2015. 

 

- Gata/park ställer krav på entreprenören för fiberdragningen i 

Hultsfreds tätort om att de efter fräsning av asfalt vid överfarter ska 

laga schakterna med kallasfalt omgående. 

 

- Högsby Energi AB (HEAB) håller på att installera fjärrvärme vid 

Odensviområdet i Högsby. HEAB ombesörjer själv asfalts-

lagningarna efter schakt. Då inga krav ställs på arbete och material 

för asfaltslagningen finns risk för kommande skador på asfalten. 

 

- ÖSK sköter drift och underhåll av enskilda vägar i Högsby kommun 

där ej fungerande vägsamfälligheter finns. För detta erhåller ÖSK 

bidrag från Trafikverket.  

 

- Markägarna till väg 667 Berga-Solhöjden kommer under december 

2014 bilda en vägsamfällighet. Ytterligare en enskild väg vid Klobo 

kommer att ansöka hos Trafikverket om att bli en egen 

vägsamfällighet. 

 

- Höstens sladdning av vägarna har inte kunnat göras på grund av för 

mycket regn och för lite personal. 

 

- Gatuingenjören vid gata/park slutar sin anställning under våren 2015. 

Rekrytering har påbörjats. 

 

- Under 2015 kommer tre medarbetare vid gata/park i Högsby att gå i 

pension. 
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Lars Lundgren, avdelningschef VA-avdelningen 

- Nya skyddsområdesföreskrifter ska utformas för alla vattentäkter. 

Risk och sårbarhetsanalys ska ingå i föreskrifterna. Silverdalens 

vattentäkter blev pilotprojekt när länsstyrelsen genomförde en 

utbildning i Risk och sårbarhetsanalys där avdelningschefen, tre 

personal från VA-avdelningarna samt säkerhetssamordnarna från 

Hultsfred och Högsby kommuner deltog. ÖSK kommer att göra 

detta för alla vattentäkter i Hultsfred och Högsby kommuner. 

 

- Entreprenaden för slamavvattning vid Målilla avloppsreningsverk 

håller på att färdigställas. 

 

- Tryckstegringsstationen vid David Kindahls väg i Virserum har 

byggts om och försetts med en överbyggnad ovan mark. Området för 

tryckstegringen har utökats. 

 

- Grusmassorna från banvallen i Målilla har transporterats till 

Kejsarkullens återvinningscentral. Grusmassorna ska användas till 

sluttäckning av den gamla deponin vid Kejsarkullen som planeras att 

komma igång 2018. 

 

- Ett nytt utjämningsmagasin för dagvatten ska byggas i Fagerhult. 

Detta för att minimera risken för översvämning i fastigheter. Vid 

kyrkan i Fagerhult kommer nederbördsmätare och flödesmätare att 

installeras för att få en bättre uppfattning om det ovidkommande 

vattnet som kommer till reningsverket.  

 

- Planerna fortgår med att hitta en ny råvattentäkt i Långemåla. 

 

- Vid Fågelfors vattenverk kommer man att prova effektiviteten med 

ett Dynasandfilter för att ta bort humus. Filtret kommer att leasas 

under tiden som man letar efter en ny råvattentäkt. 

 

- Mark- och miljödomstolen i Växjö har aviserat att de vill ha ett 

samråd och en fältstudie i februari 2015 avseende 

överföringsledningen mellan Högsby och Ruda. Högsby kommun 

har utsett Hans Bruch, Norconsult att tillsammans med bisittarna 

Lars Lundgren, ÖSK, Dan Holmberg, Norconsult och Sammy 

Gabrielsson, Högsbynät AB, företräda kommunen. 

 

- Utrymmen för oljehantering vid Kolsrums återvinningscentral håller 

på att färdigställas. 

 

- Entreprenören Rangsells är mycket nöjda med vad ÖSK och dess 

personal i Högsby åstadkommit sedan 2011.  
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Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

- Positiva prognoser för ÖSK enligt delårsrapport per 31 augusti 2014. 

I samband med byte av pensionsbolag betalades en felaktig 

pensionsavgift som nu kommer att återbetalas. Budgeten påverkas 

också av vilket väder som råder med tanke på snöröjning och 

grönyteskötsel. 

 

- Det finns en vakant tjänst vid fastighetsavdelningen i Högsby. Efter 

att beslut nu tagits om att ÖSK ska sköta drift och underhåll vid 

Mogården och Välengården åt Riksbyggen kommer rekrytering att 

påbörjas för att tillsätta tjänsten. 

 

- En arbetsledarutbildning pågår för samtliga arbetsledare samt för 

eventuellt blivande arbetsledare. De har även haft en halvdags 

utbildning i bemötande. Efter det har all personal inom ÖSK haft en 

heldags utbildning i bemötande. 

 

- En policy för bemötande kommer att tas fram. 

 

- All personal inom ÖSK har också fått en utbildning i sparsam 

körning. Den personal som använder lastmaskiner och övriga 

arbetsfordon kommer dessutom att få en särskild utbildning för dessa 

fordon. Detta för att få kunskaper att köra miljövänligt och att 

minska bränslekostnaderna. Utbildningarna kommer att följas upp 

med en teorilektion i sparsam körning. 

 

- En ekonomikonsult har anlitats för att se över ÖSK:s ekonomiska 

rutiner med bland annat tidsredovisningen av arbetstimmar för att 

kunna få fram snabbare uppföljningsrapporter. 

 

- Budgetarbetet för 2016 kommer att påbörjas. Hänsyn kommer att tas 

till skolornas behov. 

--- 
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FD § 60/2014 Dnr 2014/4   

Mål och nyckeltal 

Beslut 

Informationen mottagen. Förbundschefen återkommer med besked. 

 

 
Ärendebeskrivning 
Den blivande ekonomichefen i Hultsfreds kommun har kallat samtliga 

controllers för genomgång av ÖSK:s mål och nyckeltal.  

--- 
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FD § 61/2014 Dnr 2014/45   

Avtal för beredskap 

Beslut 

Informationen mottagen. Förbundschefen återkommer i ärendet vid nästa 

möte efter diskussion med personalchefen. 

 

 
Ärendebeskrivning 
Från och med den 1 oktober har det kommit ett nytt centralt avtal gällande 

beredskapsersättningarna. Idag finns lokala avtal för beredskap i både 

Hultsfred och Högsby därför görs nu en översyn av 

beredskapsersättningarna. 

--- 
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Kommunstyrelsen Högsby kommun 

 

 

 

  

FD § 62/2014 Dnr 2014/46   

Processhantering av motioner och medborgarförslag i 
Högsby kommun 

Beslut 

Förbundsdirektionen har inget att erinra mot förslaget utan beslutar föreslå 

kommunstyrelsen att anta kommunledningsutskottets förslag till arbetsrutin 

för beredning av motioner och medborgarförslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Vissa beredningar av motioner och medborgarförslag blir inte klara inom 

den beslutade ettårsgränsen. Kommunchefen i Högsby kommun har därför 

på uppdrag sammanställt ett förslag till arbetsrutin för beredning av 

motioner och medborgarförslag. Bland annat förslås att en 

förhandsbedömning görs av kommunledningsutskottet innan 

beredningsuppdraget lämnas vidare till berört utskott eller 

förbundsdirektionen. 

 

Kommunledningsutskottets föreslår att föreslagen arbetsrutin antas men 

med den ändringen att beredning görs av respektive utskott. Förslaget har 

lämnats till förbundsdirektionen för yttrande. 

--- 
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Ekonomikontoret  

 

 

  

FD § 63/2014 Dnr 2014/47   

Flytt av controllertjänst till ekonomikontoret 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna flytten av en controllertjänst från 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) till ekonomikontoret i 

Hultsfreds kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Hultsfreds kommun ska göra en omorganisation av ekonomikontoret för att 

bland annat skapa ett Business Intelligence Competence Center (BICC). 

ÖSK har en egen controller anställd i förbundet men köper också en stor del 

ekonomitjänster av Hultsfreds kommun. För drygt ett år sedan flyttade 

ÖSK:s controller till ett rum på ekonomikontoret. Flytten var ett led i att få 

ÖSK:s controller att komma närmare en naturligare samverkan med övrig 

personal på ekonomikontoret för att kunna utveckla, samordna och 

effektivisera ekonomiarbetet. 

 

I samband med att Hultsfreds kommun genomför sin omorganisation 

föreslår förbundschefen att ÖSK:s controllertjänst flyttas över till 

ekonomikontoret för Hultsfreds kommun. ÖSK kommer att fortsättningsvis 

att köpa controllerfunktionen av ekonomikontoret. 

--- 
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HKIAB 

Förbundschefen  

 

  

FD § 64/2014 Dnr 2014/48   

Drift av fastigheter i HKIAB 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att 

tillsammans med VD:n för HKIAB gå vidare med arbetet att överta driften 

på HKIAB:s fastigheter i enlighet med redovisat underlag. 

 

 

Ärendebeskrivning 

ÖSK ansvarar för drift av byggnader, utvändig skötsel och snöröjning på ca 

30% av HKIAB:s fastighetsyta. HKIAB köper tjänsten av ÖSK. 

HKIAB:s övriga fastigheter sköts av antingen hyresgäst eller entreprenör. 

 

HKIAB:s byggnadsingenjör Johnny Sigvardsson planerar att gå i pension 

2015-05-01. VD:n för HKIAB har ställt frågan till ÖSK om att överta 

driften för HKIAB:s samtliga fastigheter i samband med pensionsavgången. 

Vidare gäller frågan om ÖSK kan överta stora delar av 

byggnadsingenjörstjänsten. 

 

Förbundschefen och avdelningscheferna för fastighet och gata/park ställer 

sig mycket positiva till att överta ansvaret. ÖSK skulle behöva anställa 

ytterligare en byggnadsingenjör. Johnny Sigvardssons arbetsuppgifter som 

byggnadsingenjör fördelas inom ÖSK. Vissa administrativa arbetsuppgifter 

föreslås flyttas till ekonomikontoret. ÖSK tar över vissa uppdrag som idag 

utförs av entreprenörer och anställer ytterligare en drifttekniker till 

fastighetsavdelningen. 

 

HKIAB kommer att ha kvar ansvaret för övergripande strategiska frågor 

såsom lokalresursplanering. 

--- 
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FD § 65/2014 Dnr 2014/34   

Anmälningsärenden  

1. Ny förbundsordning för ÖSK 

2. Reglemente för trafiknämnden 

3. Beslut om antagande av ny renhållningsordning 

4. Revisorernas utlåtande om delårsrapport 2014 

--- 



 

 Sammanträdesprotokoll  12 (12) 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 66/2014 Dnr 2014/49   

Avtackning av ordförande Roland Waern  

Vice ordförande Åke Nilsson tackar avgående ordförande Roland Waern för 

hans stora engagemang och arbete för ÖSK under de första fyra åren och 

överlämnar en blomma. 

 

Ordförande Roland Waern svarar: 

”Jag är mycket tacksam för åren med ÖSK från starten 2011 till och med 

2014. Det var två tekniska kulturer som skulle sammansmältas och 

tillsammans med en förbundschef, direktion, tjänstemän och övriga ÖSK-

anställda utgöra en väl fungerande grupp. 

 

Själv kommer jag att bli pensionär på heltid. 

 

Stort tack och lycka till med ÖSK framöver.” 

 


