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Ärendelista 2015-12-14

§ 58 Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordningen

§ 59 Svar på motion om röjning av träd och 
buskar

2015/96

§ 60 Svar på skrivelse om förbättring av 
grönområde i Målilla

2015/95

§ 61 Driftavtal med Högsby Bostads AB 2015/97

§ 62 Driftavtal med Högsby Energi AB 2015/98

§ 63 Förslag till nytt personuppgiftsombud 
samt kontaktperson

2015/93

§ 64 Svartsjödeponin - övertagande av 
kontroll

2015/100

§ 65 Anmälningsärenden 2015/3

§ 66 Information från verksamheterna 2015/4

Närvarolista
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FD § /58

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordningen
Beslut
Protokolljusterare 
Förbundsdirektionen utser Åke Bergh, M, att tillsammans med ordförande 
Åke Nilsson, KD, justera dagens protokoll.

Dagordning
Ärendet ”Svartsjödeponin – övertagande av kontroll” läggs till 
dagordningen. Dagordningen godkänns.
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Förbundsdirektionen
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FD § /59 Dnr 2015/96

Svar på motion om röjning av träd och buskar
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att inga åtgärder behöver vidtas då det redan 
idag finns tydliga rutiner för hur röjningen ska hanteras. Därmed anses 
motionen besvarad och svaret överlämnas till kommunsstyrelsen. 

Samråd har skett med motionsställaren.

Sammanfattning
Lennart Davidsson, KD, har lämnat in en motion om behovet av röjning av 
träd och buskar i anslutning till gator och vägar i kommunens samhällen. 

Det finns en tydlig lagstiftning som reglerar vem som får göra vad och var 
man får göra åtgärder. ÖSK har tydliga rutiner för hur man hanterar denna 
typ av ärenden och jobbar kontinuerligt med att förbättra dessa rutiner. 

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har 2015-09-28 lämnat in 
en motion om röjning av träd och buskar längs gator och vägar. 

I motionen yrkar motionsställaren att kommunen med till buds stående 
medel ser till att ”överdriven” och trafikfarlig växtlighet tas bort längs gator 
och vägar. 

Lagstiftning
ÖSK har endast mandat att hantera brister i trafiksäkerheten när det gäller 
träd, grenar och buskar på privat mark på de ställen de ansluter till allmän 
väg där ÖSK är väghållare.

Träd och grenar som hänger ut på kommunens mark får ÖSK klippa, om de 
orsakar brister i trafiksäkerheten. Fastighetsägaren ska dock först ges 
tillfälle att göra det själv. ÖSK har ingen möjlighet att ta betalt för detta.
Lagstödet för detta finns i 3 kap 2 § jordabalken.

ÖSK får dock inte gå in på annans fastighet och t.ex. klippa träd och 
buskar, även om de utgör en brist i trafiksäkerheten. I de situationerna är 
det miljö- och byggnadsnämnden som hanterar ärendet enligt PBL:s 
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bestämmelser t.ex. 8 kap 15 §, vilket innebär att fastighetsägaren föreläggs 
att åtgärda bristerna på fastigheten. 

Redovisning av gata/parks rutiner
Gata/park hanterar i dagsläget denna typ av ärenden på två sätt;

- Arbetsledarna lägger informationslappar i brevlådor där de själva 
eller personalen har uppmärksammat brister, under våren.

            Efter 2-4 veckor återkommer arbetsledaren till platsen och är inte    
            bristerna åtgärdade lämnas en anmodan till fastighetsägaren att  
            snarast åtgärda bristerna. Om bristerna inte är åtgärdade inom en  
            viss tid kommer gata/park att klippa ner de grenar som utgör en 
            trafiksäkerhetsbrist.

- Arbetsledarna utför punktinsatser enligt ovan på fastigheter där 
gata/park erhållit klagomål om skymd sikt från t.ex. trafikanter, 
polisen, grannar. 

Ständiga förbättringar av rutiner
Då vi i ÖSK:s båda kommuner har många permanentboenden och 
fritidsboenden där ägarna kommer från andra länder, t.ex. Tyskland och 
Holland, har gata/park bett om hjälp att få informationslapparna översatta 
till andra språk.

Gata/park har även tillsammans med miljö- och byggnadskontoret i 
Hultsfred tagit fram tydligare rutiner om hur ärenden ska hanteras som 
berör båda förvaltningarna. 

Gata/park planerar också att i samtliga tätorter i Hultsfreds och Högsby 
kommuner systematiskt kontrollera träd och grenar som hänger ut på 
kommunens mark från privata fastigheter under våren 2016. Detta går inte 
genomföra varje år på grund av att det är mycket tidskrävande att klippa 
ner de buskar och träd som fastighetsägarna inte själva klippt ner. Det är 
också kostsamt då delar av tjänsten måste köpa in.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschefen gata/park
Beslut KSAU § 186/2015
Motion från Lennart Davidsson, KD

Skickas till
Kommunstyrelsen Hultsfreds kommun
Lennart Davidsson, KD
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FD § /60 Dnr 2015/95

Svar på skrivelse om förbättring av grönområde 
i Målilla
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att anta gata/parks yttrande som svar på 
skrivelsen.

Sammanfattning
Alexander Steinvall har lämnat in en skrivelse om förbättringsåtgärder på 
grönområdet mellan Vetlandavägen och busstorget i Målilla intill 
Konsumbutiken. 
 

Ärendebeskrivning
Alexander Steinvall har 2015-09-30 lämnat in en skrivelse om 
förbättringsåtgärder på grönområdet mellan Vetlandavägen och busstorget i 
Målilla intill Konsumbutiken. 

Förbättringarna som föreslås är nya blommor och växter, soffbord och 
papperskorgar samt tillgänglighetsanpassning av området.

Gatuavdelningens yttrande
Området som är utpekat är enligt planen idag kvartersmark för 
centrumbebyggelse och kommunen är markägare. Idag är det en gräsyta 
med några enstaka träd. Parkmark anläggs oftast på mark där det är 
planlagt som allmän platsmark. Enligt planen idag finns möjlighet att 
stycka av marken för någon typ av näringsverksamhet.

Oavsett ovanstående information så är de i sig inga hinder för att anlägga 
en park eller grönområde på ytan. Men med hänsyn till de planer som finns 
för området på andra sidan av Vetlandavägen (Målilla handelsområde) vore 
det olämpligt att genomföra några åtgärder innan man vet vad som ska ske 
där i detalj. 

Vidare så har Mörlunda Biodlarförening planer på att tillfälligt anlägga en 
eller flera blomsterängar i området där det i projektet även ingår ytor för 
rekreation. 
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Gata/park anser med hänsyn till dessa båda pågående projekt att det är 
lämpligast att avvakta åtgärder men att man tar med sig förslaget för 
framtida planering. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschefen gata/park
Skrivelse från Alexander Steinvall

Skickas till
Kommunstyrelsen Hultsfreds kommun
Alexander Steinvall
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FD § /61 Dnr 2015/97

Driftavtal med Högsby Bostads AB
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att ge förbundschefen delegation att teckna 
ett treårigt avtal med Högsby Bostads AB.

Sammanfattning
Förslag till nytt avtal med Högsby Bostads AB.

Ärendebeskrivning
Högsby Bostads AB har för handlat med ÖSK om ett nytt driftavtal. 
Förslaget innebär att parterna tecknar ett nytt avtal på tre år. Avtalet bygger 
på att ÖSK får ersättning för sina självkostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förbundschefen

Skickas till
Högsby Bostads AB
Förbundschefen
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FD § /62 Dnr 2015/98

Driftavtal med Högsby Energi AB
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att ge förbundschefen delegation på att teckna 
ett treårigt avtal med Högsby Energi AB.

Sammanfattning
Förslag till nytt avtal med Högsby Energi AB.

Ärendebeskrivning
Högsby Energi Ab har förhandlat med ÖSK om ett nytt driftavtal. Förslaget 
innebär att parterna tecknar ett nytt avtal på tre år. Avtalet bygger på att 
ÖSK får ersättning för sina självkostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förbundschefen

Skickas till
Högsby Energi AB
Förbundschefen 
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FD § /63 Dnr 2015/93

Förslag till nytt personuppgiftsombud samt 
kontaktperson
Beslut
Förbundsdirektionen tillika personuppgiftsansvarig beslutar att tidigare 
personuppgiftsombud sekreterare Agneta Svensson entledigas från 
uppdraget som personuppgiftsombud från och med 2016-01-01.

Vidare beslutas att arkivtjänsteman Anne Persson, kommunkansliet, utses 
till nytt personuppgiftsombud för förbundsdirektionen och sekreterare 
Agneta Svensson utses till kontaktperson från och med 2016-01-01.

Sammanfattning
Förbundsdirektionen föreslås besluta om ett gemensamt 
personuppgiftsombud tillsammans med övriga förvaltningar inom 
Hultsfreds kommun. 

Ärendebeskrivning
I personuppgiftslagen finns regler som den som är personuppgiftsansvarig 
(förbundsdirektionen) måste följa. De här reglerna finns till för att den 
enskildes personuppgifter ska skyddas på ett bra sätt. Ett 
personuppgiftsombud kan hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla 
lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Det minskar riskerna 
för fel som kan leda till skadeståndskrav och andra extra kostnader för den 
personuppgiftsansvarige.

Ett personuppgiftsombud måste ha god kännedom om vad som gäller och 
hålla sig välinformerad. Ombudet kan vara anställd hos den 
personuppgiftsansvarige. Ombudet måste då ha möjlighet att utöva 
uppgifterna kan på ett självständigt sätt i förhållande till arbetsgivaren. Så 
att han eller hon vågar påpeka brister.

För att upprätthålla god kompetens föreslås att förbundsdirektionen utser 
ett gemensamt ombud tillsammans med Hultsfreds kommuns övriga 
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förvaltningar.
Hultsfreds kommuns övriga förvaltningar har under hösten beslutat om att 
utse ett gemensamt ombud. 

Vissa rutiner för personuppgiftsbehandlingar blir dock kvar. 
Förbundsdirektionen bör därför ha en kontaktperson som anmäler 
behandlingar till personuppgiftsombudet.

Förbundsdirektionen utsåg sekreterare Agneta Svensson till 
personuppgiftsombud enligt beslut § 45/2012-04-16.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 

Skickas till
Kommunstyrelsen Hultsfreds kommun
Anne Persson, arkivtjänsteman
Agneta Svensson, sekreterare 
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FD § /64 Dnr 2015/100

Svartsjödeponin - övertagande av kontroll
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag att den fortsatta miljökontrollen av Svartsjödeponin övertas av 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) från och med 2016-01-01.

Verksamhetsansvaret kvarstår hos kommunstyrelsen som också finansierar 
framtida insatser i projektet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att kontrollen av Svartsjödeponin 
övertas av ÖSK.

Ärendebeskrivning
Saneringen av Övre- och Nedre Svartsjön genomfördes 2005-2006. Under 
genomförandet och under deponins konsolideringsfas har Svartsjöprojektet 
ansvarat för såväl kontroll som för rapportering till Länsstyrelsen. 
Sluttäckningen av deponin godkändes av Länsstyrelsen 2014-12-02. I och 
med godkännandet är tillsynen enligt miljöbalken överförd till miljö- och 
byggnadsnämnden. Då tillsyn och kontroll enligt miljöbalken inte kan 
förenas i ett och samma uppdrag föreslås att kontrollansvaret övertas av 
ÖSK.

Svartsjödeponin anlades för att omhänderta förorenade sediment från Övre- 
och Nedre Svartsjön. Föroreningarna kom från ett pappersbruk i Pauliström 
som släpptes ut före 1972. Sedimenten var förorenade med låga halter av 
kvicksilver. Muddringen av sjöarna slutfördes 2006 varvid 
muddermassorna pumpades till geotuber i deponin för avvattning och 
slutlig deponering, i enlighet med tillstånd från Miljödomstolen Växjö (mål 
nr M 160-03)2004-09-27.

Under genomförandet och under deponins konsolideringsfas har 
Svartsjöprojektet, Hultsfreds kommun, ansvarat för såväl kontroll som för 
rapportering till Länsstyrelsen. Sluttäckningen av deponin godkändes 2014-
12-02. I och med godkännandet är tillsynen enligt miljöbalken överförd till 
miljö- och byggnadsnämnden. Då Svartsjöprojektets beställarombud, tillika 
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är miljö- och byggnadschef i kommunen kan inte ansvaret för tillsyn och 
miljökontroll av deponin ligga hos miljö- och byggnadschefen på grund av 
jäv.

Då tillsyn och kontroll enligt miljöbalken inte kan förenas i ett och samma 
uppdrag föreslås därför att kontrollansvaret övertas av ÖSK.

Projektet har under hela projekttiden rapporterat resultaten från genomförd 
kontroll enligt fastställt kontrollprogram till Länsstyrelsen. Enligt 
Länsstyrelsens bedömning, 2014-12-02, visar resultaten från 
recipientkontrollen att utsläppen av lakvatten från deponin har en obetydlig 
påverkan på recipienten.

Beslutsunderlag
KSAU § 243/2015, Hultsfreds kommun
Tjänsteskrivelse 

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hultsfreds kommun
Miljö- och byggnadsnämnden

13



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2015-12-14

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § /65 Dnr 2015/3

Anmälningsärenden

1. Revisorernas granskningsrapport och utlåtande för delårsrapport 
2015-08-31

2. Obesvarade motioner och medborgarförslag, Hultsfreds kommun
- Motion om sänkt hastighet på riksväg 23 genom Virserum
- Motion om användning av förnybar energi vid ny- och 

ombyggnad av kommunalt ägda fastigheter

3. Kommunfullmäktigebeslut Hultsfreds kommun
- KF § 133/2015 Delårsrapport 2015-08-31

4. Kommunfullmäktigebeslut Högsby kommun
- KF § 189/2015 Delårsbokslut 2015-08-31
- KF § 194/2015 Renhållningstaxa 2016
- KF § 195/2015 VA-taxor 2016

5. Skrivelse om anläggande av parkeringsplats överlämnad till 
miljö- och byggnadsförvaltningen

    
Delegationsbeslut

6. Förslag till renhållningstaxa 2016 och taxa för verksamhetsavfall 
till Kejsarkullen 2016

7. Yttrande om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön

8. Skötselavtal om anslutningsväg till elljusspår i Ruda

9. Fastighetsreglering för Främsteby 1:39, 1:40, 2:68, 2:102 samt 
avstyckningar från Främsteby 1:40

10. Avskrivning av fordringar Hultsfreds kommun

11. Avskrivning av fordringar Högsby kommun

12. Remiss/granneyttrande för Målilla 1:38 och Stora Aby 2:27
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FD § /66 Dnr 2015/4

Information från verksamheterna
Beslut
Informationen mottagen.

Ärendebeskrivning
Förbundschefen 

- Nya regler om personalliggare på byggen införs från årsskiftet. För 
att motverka svartarbete och främja en sund konkurrens inom 
byggbranschen ska alla byggen ha personalliggare från och med den 
1 januari 2016. Den nya lagen gäller företag som bedriver 
byggverksamhet, även utländska företag. Också näringsidkare som 
ska bygga om sina lokaler kan omfattas av kravet på 
personalliggare. I ett första steg kommer de anställda på ÖSK att 
förses med ID 06-kort.

- Anbud på rotposter, leveransvirke, grot, gallring samt 
slutavverkning ska infordras. Sista anbudsdag är 21 december 2015. 
Resultatet presenteras på KSAU respektive KS i januari.

- För nionde gången sedan 1992 bjuder Sveriges Kommuner och 
Landsting in kommunerna att vara med i Kritik på teknik. Det är 
den återkommande enkäten om kommuninvånarnas uppfattning om 
hur den kommunala tekniken – gata, park, VA respektive 
hanteringen av hushållsavfall – fungerar. Frågan ska lyftas på 
KSAU i Hultsfred för vidare hantering.

- Diverse markfrågor pågår i båda kommunerna. 

- Rekrytering av personal pågår.

- Införandet av ett kontaktcenter pågår i Hultsfreds kommun. 1 
januari 2016 börjar kontaktcenter utföra tjänster åt ÖSK, bland 
annat svara på enkla frågor om avfall, fakturor, vatten och avlopp. 
Syftet med att utveckla kontaktcenter är att förbättra servicen till 
invånare, företag, besökare och anställda. Förändringarna kommer 
att ske gradvis och kommer att avlasta handläggarna på ÖSK.
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Avdelningschefen gata/park
- Pågående upphandlingar: vinterväghållningstjänster, 

gatubelysningsdrift, tältentreprenaden i Hultsfred, gångväg 
Virserum, tömning rännstensbrunnar/slamsugstjänster.

- Till kommande direktion och trafiknämnder kommer följande 
ärenden upp för beslut: motion om 40 km/h i Virserum, skrivelse 
om Hagadalsbäcken, skrivelse om trafiksituationen vid 
Venhagskolan i Målilla, parkeringssituationen KLT i Högsby, 
parkeringssituationen Linnéagården, belysning etapp 2 
Strandpromenaden, Edvardssons park Virserum, delegation och 
äskande för markärenden.

- Personalfrågor: Annonsering efter säsongsanställda till alla tre 
enheterna kommer att ske i januari för att i god tid se hur intresset 
ser ut.

- Övrigt: Skötselavtalet gällande Järnvägsgatan i Högsby är 
accepterat gentemot Trafikverket. Det innebär att gata/park övertar 
skötseln av sju träd på järnvägsgatan vid korsningen mot Storgatan 
samt en grönyta vid Tingebro-cirkulationen. Övriga grönytor sköter 
gata/park redan idag och stensättningar kommer Trafikverket 
fortsättningsvis att sköta.

- Förslag till en lösning av trafiksituationen vid Fröviskolan är 
accepterad (dock inte formellt). Detaljprojektering påbörjas 
tillsammans med en uppsnyggning av Frövirondellen och en ny 
överfart över riksväg 37. Detta görs som ett gemensamt projekt 
mellan ÖSK och Trafikverket med ambitionen att det ska 
färdigställas under 2016. Därefter övertar gata/park även skötseln 
av Frövirondellen.

Avdelningschefen fastighet
- Information om fastighetsavdelningens drift- och 

investeringsbudget 2016, och vilka planer som finns för dessa 
medel.

Avdelningschefen VA/renhållning
- Ombyggnationen av Hultsfreds avloppsreningsverk pågår. 

Slutbesiktning kommer att ske 21 januari 2016.

- Kommunfullmäktige kommer idag att besluta om VA-policy, VA-
taxa samt renhållningstaxa för Hultsfreds kommun.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2015-12-14

3(3)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

- Förvaltningsrättens beslut står fast när det gäller upphandling för 
hämtning, omlastning och transport av hushållsavfall. 
Kammarrätten tar inte upp den överklagan som lämnats in.

- Inbyggnation av dynasandfilter pågår vid Fågelfors vattenverk.     
21 december kommer borrning för en ny djupborrad råvattentäkt att 
ske cirka 15 meter från befintlig råvattentäkt inne på 
vattenverksområdet.

- I januari kommer borrning av två provbrunnar att ske i Långemåla.
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2015-12-14

1 (1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Åke Nilsson, KD X

2 Anders Svensson, M X

3 Åke Bergh, M X

4 Rosie Folkesson, S X

5 Magnus Gabrielsson, S X

6 Lars Rosander, C X

7 Jonas Erlandsson, S X

8 Stihna J-Evertsson, C X
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