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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2017-02-27

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 1 Årsredovisning 2016 2017/1

§ 2 Förslag till organisationsförändringar 
för gata/park

2017/20

§ 3 Lekplatsutredning 2017/21

§ 4 Information om bidragen till enskilda 
vägar och utfartsvägar

§ 5 Revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter i Hultsfreds 
kommun

2017/19

§ 6 Önskemål om staket för att höja 
trafiksäkerheten vid Hanåsaområdet

2017/18

§ 7 Anmälningsärenden / 
delegationsärenden 2017

2017/2

Närvarolista
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 1/2017 Dnr 2017/1

Årsredovisning 2016
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna årsredovisningen för 2016 och 
överlämnar handlingarna till kommunfullmäktige i Hultsfred respektive 
Högsby.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2016 för ÖSK redovisas för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016

Skickas till
Kommunfullmäktige Hultsfreds kommun
Kommunfullmäktige Högsby kommun
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 2/2017 Dnr 2017/20

Förslag till organisationsförändringar för gata/park
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till förändrad organisationsstruktur för 
gata/park. Kostnaderna för 2017 regleras på årets resultat och beslutade investeringsbudgetar.

Vidare beslutar förbundsdirektionen att för kostnaderna avseende 2018 äska medel i 
respektive kommuns budgetberedning, enligt bilagd tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
En översyn av gata/park:s organisationsstruktur har skett under 2016. En orsak till översynen 
är de utökade investerings- och driftmedel som tillkommit i avdelningens budgetar. En annan 
orsak är att antalet faktiska arbetade timmar på utförandeenheterna blivit lägre på grund av 
nya lagkrav samt interna uppföljningsbehov som innebär mer administrativt arbete för varje 
medarbetare men framförallt för arbetsledarna. 

Förslag till organisationsförändringar i tabellform

Antal poster idag (2016) Lönebudget 
2017

Förslag 2017-
framåt, befattningar

Förslag 2017-framåt, ekonomi

Staben
1 avd.chef
2 gatuingenjörer

3,0 årsarbetare

1 620 tkr Staben
1 avd.chef
3 projektingenjörer
1 arbetsledare
2 driftledare

7,0 årsarbetare 

3 696 tkr
+ 2 076 tkr

Stabens finansiering ska vara fördelat 
enligt 70/30 budgetmässigt. Det blir då:
HU = 2 587 tkr
HÖ = 1 109 tkr

Hultsfreds utförarenheter
13,5 anläggningsarbetare
2 arbetsledare
Beredskap
Övertid
Vikarier
Varav 0,5 vakant

15,5 årsarbetare + vikarier (3,0)

9 273 tkr Hultsfreds 
utförarenheter
16 anläggn.arb.
Beredskap
Övertid
Vikarier

16,0 årsarbetare + 
vikarier (2,0)

9 107 tkr
- 166 tkr 
(- 303 tkr + utökning övertid 137 tkr)

Högsbys utförarenhet
7,5 anläggningsarbetare
1 arbetsledare
Beredskap
Övertid
Vikarier
Varav 0,5 vakant

8,5 årsarbetare + vikarier (0,4)

4 865 tkr Högsbys utförarenhet
7 anläggn.arb.
Beredskap
Övertid
Vikarier

7 årsarbetare + vikarier 
(1,0)

4 727 tkr
- 138 tkr
(+ 77 tkr säsongare - minskning övertid 215 
tkr)

SUMMA
27 årsarbetare
Vikarier (3,4)

15 758 tkr 30 årsarbetare
Vikarier (3,0)

17 530 tkr
+ 1 772 tkr 
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Sammanfattning
Högsby kommun har 2017 en budget på 4 865 tkr för utförarenheten i Högsby plus 486 tkr 
för gata/parks stab.

Om förslaget verkställs skulle Högsby kommuns budget för utförarenheten i Högsby vara 
4 727 tkr plus 1 109 tkr för staben. Utökningen blir således 479 tkr. Praktiskt innebär 
utökningen att ytterligare tre personer finns tillgängliga för Högsby (en arbetsledare, en 
driftledare och en ingenjör). 

Om förbundsdirektionen beslutar enligt detta förslag innebär det att max 479 tkr måste 
finansieras på 2017 års resultat och att man äskar om denna utökning till 2018.

Hultsfreds kommun har 2017 en budget på 9 273 tkr för utförarenheterna i Hultsfred och 
Virserum plus 1 134 tkr för gata/parks stab.

Om förslaget verkställs skulle Hultsfreds kommuns budget för utförarenheterna i Hultsfred 
och Virserum vara 9 107 tkr plus 2 587 tkr för staben. Utökningen blir således 1 287 tkr. 
Praktiskt innebär utökningen att ytterligare fem personer finns tillgängliga för Hultsfred (en 
driftledare, en ingenjör och tre anläggningsarbetare). 

Om förbundsdirektionen beslutar enligt detta förslag innebär det att max 637 tkr (1 287 tkr – 
650 tkr där 650 tkr motsvarar befintligt VA-överskott) måste finansieras på 2017 års resultat 
och att man äskar om denna utökning till 2018 (1 287 tkr till lönebudgeten varav 650 tkr 
finansieras via interna tjänster till befintlig VA-budget). 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park

Skickas till
Budgetberedningen Hultsfreds kommun
Budgetberedningen Högsby kommun
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 3/2017 Dnr 2017/21

Lekplatsutredning
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet till gata/park för att 
åter tas upp vid nästa möte.

Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna har genom Monica Bergh och Åke Nilsson 2014-09-19 
lämnat in en motion om att en översyn av kommunens lekplatser bör 
genomföras i Hultsfreds kommun.

En utredning har genomförts och den har synliggjort nuläget gällande 
ansvar, budget och behov. Vidare har utredningen mynnat ut i förslag till 
åtgärder som kräver investeringsanslag samt driftanslag för att det i 
framtiden inte ska uppstå ett nytt eftersatt underhåll. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
KF Hultsfred § 160, 2014-12-15
KU Högsby § 87, 2014-11-11  
Bilagor lekplatsutredning: Bilaga 1 – Lista lekplatser 

Bilaga 2 – Ekonomi nuläge 
Bilaga 3 – Förslag på organisationsförändringar 
Bilaga 4 – Förslag på lekplatser och budget

Skickas till
Avdelningschefen gata/park
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 4/2017 Dnr 2017/22

Information om bidragen till enskilda vägar och 
utfartsvägar
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till 
handlingarna och att ärendet åter tas upp för beslut vid nästa möte.

Ärendebeskrivning
Avdelningschefen gata/park informerar om förslag till nya regler för 
enskilda vägar i Hultsfreds och Högsby kommuner.

Skickas till
Avdelningschefen gata/park
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 5/2017 Dnr 2017/19

Revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter i Hultsfreds kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till yttrande för 
revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om att skicka ett förslag till 
revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna på remiss till 
berörda. 

Samtliga förändringar av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
förutsätter godkännande av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Beslutsunderlag
Förslag till revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hultsfreds kommun
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 6/2017 Dnr 2017/18

Önskemål om staket för att höja 
trafiksäkerheten vid Hanåsaområdet
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att lämna ärendet till kommunlednings-
utskottet i Högby för att besluta om eventuella åtgärder för att höja 
trafiksäkerheten vid Hanåsaområdet samt eventuell finansiering.

Ärendebeskrivning
I samband med tomtförsäljning på Hanåsaområdet gjordes tillägg i 
kommunfullmäktige om att man önskar att trafiksäkerheten ses över i 
området med fokus på Hanåsa aktivitetsområde.

Därefter beslutade kommunledningsutskottet, 2017-01-10, att ge gata/park 
ett uppdrag att ta fram förslag på staket för att höja trafiksäkerheten vid 
området.

Kontakt har tagits med Hanåsa aktivitetsförening om eventuella önskemål. 
Föreningen ställer sig positiva till kommunfullmäktiges beslut och har tagit 
fram en lista på önskade åtgärder i området enligt följande:

1. Ny asfalterad parkeringsyta mellan Lilla Hanåsavägen och befintlig 
gång- och cykelväg.

2. Staket eller annan avgränsning längsmed gång- och cykelvägen i 
anslutning till aktivitetsområdet.

3. Ny gång- och cykelväg mellan de två befintliga vägar som finns 
och från parkeringsplatsen för att åstadkomma en naturlig och säker 
entréväg till området.

4. Fartdämpande åtgärder på Lilla Hanåsavägen för att få ned 
hastigheten förbi arenaområdet med tillhörande varningsskyltning.

5. Upprätta asfalterad entréväg från befintlig gång- och cykelväg till 
maskinport på arenans östra sida för att tillgänglighetsanpassa 
området samt underlätta skötsel och underhåll. 

Föreningen understryker att man ser mycket positivt på nybyggnationen 
och välkomnar etableringar av nya verksamheter i kommunen. 
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Förbundsdirektionen
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Gata/parks yttrande
Lilla Hanåsavägen är en matargata till industriområde och bostadsområde. 
Längs hela sträckan är en gång- och cykelbana separerad från gatan med ett 
grönområde mellan. Avståndet från närmaste kant för de två olika 
vägområdena är ca 5,5 meter. Gatan och dess utformning gör den till en av 
de säkraste gatorna i hela Högsby kommun där kommunen är väghållare. 

Gatan kommer med största sannolikhet rekommenderas en hastighet av 60 
km/h i samband med översynen enligt Rätt-Fart-I-Staden om ett par år.

Trafiksäkerhetsfrågan specifikt för aktivitetsområdet hanterades i samband 
med föreningens bygglov. Då bedömde myndighetsnämnden inte att det 
fanns något behov av ytterligare säkerhet gentemot Lilla Hanåsavägen. 
Plan- och bygglagens aktuella paragraf för ändamålet är densamma idag.

Att trafikintensiteten kommer öka på gatan till följd av 
fastighetsförsäljningen är inget som förändrar behovet utifrån väghållarens 
bedömning. Gatan är som tidigare nämnt en matargata till bland annat ett 
industriområde. Även att industriområdet utökas mot tidigare är det inom 
gällande plan för området och gatan är dimensionerad för detta sedan 
tidigare liksom trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

Om väghållaren ska göra en annan bedömning än vad myndighetsnämnden 
gjort här påverkar det hur man ska hantera liknande önskemål längs övriga 
kommunala gator. Det är många andra gator i kommunen som är osäkrare 
för oskyddade trafikanter än Lilla Hansåsavägen. 

Lilla Hanåsavägen har dock behov av ny toppbeläggning på grund av 
eftersatt underhåll på den. Den frågan är dock redan hanterad i ÖSK:s 
asfaltsplan och de äskanden som görs varje år för att kunna komma ifatt 
med det eftersatta underhållet. 

Gata/parks svar på KLU:s uppdrag är alltså att ingen översyn eller staket är 
aktuell för området. Förbundsdirektionen bör istället fokusera på att lösa 
det eftersatta underhållet av denna gata och övriga gator i kommunen. 

Ett staket längs den sträcka som föreningen önskar (ca 100 m) skulle kosta 
ungefär 55 tkr.

När det gäller föreningens övriga önskemål om parkeringsyta kan det vara 
motiverat för att öka tillgängligheten till aktivitetsområdet. Placeringen 
som föreningen föreslår skulle dock minska trafiksäkerheten i området. Det 
är i så fall bättre att titta på ett alternativ med matning från Lärlingsvägen 
eller Hejarvägen. Det skulle dock innebära att gång- och cykelvägar skulle 
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Förbundsdirektionen
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tas i anspråk för att göra väg till parkering. Enklaste alternativet är 
troligtvis via Hejarvägen. En grov kostnadsbedömning för en sådan gata 
och parkering för 12 bilar kostar ca 210 tkr. 

Gång- och cykelvägen de önskar för att binda ihop från deras önskade 
parkeringsplats faller därmed bort. Även om parkeringsplats finns enligt 
deras önskemål är en sådan förbindning inte motiverad med de små avstånd 
som gäller på platsen.

Fartdämpande åtgärder på Lilla Hanåsavägen skulle gå i strid med 
kommande planer på höjd hastighet av gatan. Då det är en matargata till ett 
industriområde och planlagt för det ändamålet är det inte motiverat.

Förbindningen från befintlig gång- och cykelväg till maskinporten kan vara 
motiverad om det är den ingången som används av en rullstolsbunden 
person. En sådan åtgärd skulle kosta ca 50 tkr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschefen gata/park
KF §157, 2016-12-02
KU §2, 2017-01-10
Synpunkter från Hanåsa Aktivitetsförening

Skickas till
Kommunledningsutskottet, Högsby kommun
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Förbundsdirektionen
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FD § 7/2017 Dnr 2017/2

Anmälningsärenden / delegationsärenden
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till 
handlingarna.

1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 2016

2. Ansökan om parkeringstillstånd Hultsfreds kommun 2016

3. Ansökan om parkeringstillstånd Högsby kommun 2016

4. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Hultsfreds kommun 2016

5. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Högsby kommun 2016

6. Fullmaktsbeslut – ansökan om kameraövervakning

7. Tilldelningsbeslut för behandling av avfall för Hultsfreds och 
Högsby kommuner

8. Beställning av fyrfackskärl med mera

9. Plankostnadsavtal Hultsfred 3:106

10. Skrivelse om vintergatorna i Fågelfors

11. Förordnande av parkeringsvakter

12. Revisorernas granskning av VA-verksamheten

13. Revisorernas granskning av RH-verksamheten
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Åke Nilsson, KD X

2 Anders Svensson, M X

3 Per-Inge Pettersson, C X

4 Åke Bergh, M X

5 Rosie Folkesson, S X

6 Gunilla Schollin Borg, MP X

7 Magnus Gabrielsson, S X

8 Stihna Johansson 
Evertsson, C

X
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