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Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2017-10-23

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2017-10-23

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 45 Renhållningstaxor 2018 Hultsfreds 
kommun

2017/118

§ 46 Renhållningstaxor 2018 Högsby 
kommun

2017/120

§ 47 Taxa för verksamhetsavfall till 
Kejsarkullens avfallsanläggning 2018

2017/119

§ 48 Taxor för verksamhetsavfall till 
Kolsrums avfallsanläggning 2018

2017/121

§ 49 Förslag till förbundsdirektionens 
sammanträdesdagar 2018

2017/122

§ 50 Tidsredovisning ÖSK stab 2017 2017/123

§ 51 Information från verksamheterna. 2017/12

§ 52 Anmälningsärenden / 
delegationsärenden 2017

2017/2
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2017-10-23

1(3)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 45/2017 Dnr 2017/118

Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2018 
samt Prislista för hämtning av förpackningar 
och returpapper från flerfamiljshus och 
verksamheter 2018
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds 
kommun att anta föreslagen renhållningstaxa för 2018 samt prislista för 
hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och 
verksamheter 2018.

Ärendebeskrivning
Allmänt om renhållningstaxan
Inför 2017 reviderades renhållningstaxan inför införandet av det nya 
insamlingssystemet som delvis har införts under 2017. De allra flesta en- 
och tvåfamiljshus och fritidshus har fått erbjudande om det nya 
insamlingssystemet som innebär matavfallssortering och fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar. Nästa steg är att erbjuda dessa 
tjänster till flerfamiljshus och verksamheter.

Målet med taxan är den ska vara miljöstyrande för att uppfylla 
avfallsplanens mål om anslutningsgrad till det nya systemet, och att 
matavfall, förpackningar och tidningar sorteras ut och behandlas biologiskt 
respektive materialåtervinns istället för att skickas till förbränning.

Uppföljning av taxan från 2017
Eftersom det nya systemet endast har varit i drift några månader är det 
väldigt svårt att göra en korrekt ekonomisk uppföljning.

Efter genomförd informations- och valkampanj hösten 2016 såg 
anslutningsgraden till det nya systemet bland de en-och tvåfamiljshus och 
fritidshus som fått erbjudandet ut som följande, jämfört med målnivåerna 
för två år efter genomförande: 
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2017-10-23

2(3)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Grönt Gult Rött Hemkompost
En- och 
tvåfamiljshus
Utfall 67 % 18 % 10 % 5 %
Målnivå 80 % 15 % 5 % -
Fritidshus -
Utfall 52 % 35 % 13 % -
Målnivå 50 % 30 % 20 % -

Den gällande taxan är beräknad utifrån målnivåerna för anslutningsgrad två 
år efter genomförande av det nya insamlingssystemet. 

De nya fyrfackskärlen ställdes ut till kunderna i april-maj månad. Under 
september månad har arbetet påbörjats med att ta emot beställningar och 
verkställa de abonnemangsförändringar som kunderna önskar. Många 
kunder som valt gult abonnemang önskar nu komplettera med kärl nr 2 för 
att få ett grönt abonnemang.

Utfallet från valkampanjen och de beställningar om abonnemangsändringar 
som kommit in tyder alltså på att målnivåerna är realistiskt satta och att 
taxans miljöstyrning fungerar som avsett.

Föreslagna avgiftsförändringar i taxan för 2018
Med anledning av utfallet av kundernas val i det nya insamlingssystemet 
(vilket överensstämmer väl med tidigare beräkningar), svårigheterna att 
göra en korrekt ekonomisk uppföljning, samt att det nya systemet ännu inte 
är helt infört förslås oförändrade avgiftsnivåer gällande avgifterna för det 
nya systemet.

Vad gäller avgifter för flerfamiljshus och verksamheter, med flera, som 
ännu inte blivit erbjudna de nya tjänsterna, bilaga 1 i taxan, så föreslås en 
höjning av avgifterna med 5,4 %. Höjningen motsvarar indexhöjningen 
enligt Avfall Sveriges avfallsindex A12:1MD mellan mars 2016 och 
augusti månad 2017. Förslagen höjning är helt enligt förutsättningarna i 
avfallstaxan kap 1.9. 
Avgifterna i Bilaga 1 höjdes inte inför 2017.

Övriga föreslagna förändringar i renhållningstaxan för 2018
Eftersom renhållningstaxan arbetades om från grunden inför 2017 har vi 
under året upptäckt vissa saker som saknats eller som inte varit helt tydligt. 
Därför föreslår vi vissa textförändringar i taxan för 2018.

Bland annat föreslår vi ett helt nytt avsnitt (kap 1.11) kring kompensation 
till kunder som drabbas av utebliven hämtning där kriterier och nivå på 
kompensation regleras.
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Vi gick under 2017 in i ett helt nytt avtal kring slamtömning där vi 
samtidigt tog över all hantering av budade slamtömningar. Under året har 
vi upptäckt att vissa avgifter saknats och att vissa avgifter i taxan varit 
otydliga (Kap 3.3 och 3.4). Detta försöker vi rätta till i förslagen taxa.

Avgifterna kring extrahämtningar och kärlbyten (kap 3.6 och 3.8) har också 
varit något otydliga vilket vi försökt göra tydligare i förslaget.

Övrigt 
Alla förslagna ändringar i renhållningstaxan är markerade med röd text.

Prislistan för hämtning av förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2018
Denna prislista gäller för flerfamiljshus och verksamheter som erbjudits 
och valt att införa en fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper. Införandet av det nya insamlingssystemet i dessa kundgrupper 
har ännu inte påbörjats och det är i dagsläget inte klart när detta kan ske. I 
dagsläget föreslås därför ingen förändring av avgifterna i prislistan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Elin Svensson, renhållningsingenjör
Förslag till Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2018, 
Förslag till Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2018

Skickas till
Kommunfullmäktige Hultsfreds kommun
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 46/2017 Dnr 2017/120

Renhållningstaxa för Högsby kommun 2018 
samt prislista för hämtning av förpackningar 
och returpapper från flerfamiljshus och 
verksamheter 2018
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Högsby 
kommun att anta föreslagen renhållningstaxa för 2018 samt prislista för 
hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och 
verksamheter 2018.

Ärendebeskrivning
Allmänt om renhållningstaxan
Inför 2017 reviderades renhållningstaxan inför införandet av det nya 
insamlingssystemet som delvis har införts under 2017. De allra flesta en- 
och tvåfamiljshus och fritidshus har fått erbjudande om det nya 
insamlingssystemet som innebär matavfallssortering och fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar. Nästa steg är att erbjuda dessa 
tjänster till flerfamiljshus och verksamheter.

Målet med taxan är den ska vara miljöstyrande för att uppfylla 
avfallsplanens mål om anslutningsgrad till det nya systemet, och att 
matavfall, förpackningar och tidningar sorteras ut och behandlas biologiskt 
respektive materialåtervinns istället för att skickas till förbränning.

Uppföljning av taxan från 2017
Eftersom det nya systemet endast har varit i drift några månader är det 
väldigt svårt att göra en korrekt ekonomisk uppföljning.

Efter genomförd informations- och valkampanj hösten 2016 såg 
anslutningsgraden till det nya systemet bland de en-och tvåfamiljshus och 
fritidshus som fått erbjudandet ut som följande, jämfört med målnivåerna 
för två år efter genomförande: 
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Grönt Gult Rött Hemkompost
En- och 
tvåfamiljshus
Utfall 69 % 22 % 8 % < 1 %
Målnivå 80 % 15 % 5 % -
Fritidshus -
Utfall 49 % 38 % 13 % -
Målnivå 50 % 30 % 20 % -

Den gällande taxan är beräknad utifrån målnivåerna för anslutningsgrad två 
år efter genomförande av det nya insamlingssystemet. 

De nya fyrfackskärlen ställdes ut till kunderna i april månad. Under 
september månad har arbetet påbörjats med att ta emot beställningar och 
verkställa de abonnemangsförändringar som kunderna önskar. Många 
kunder som valt gult abonnemang önskar nu komplettera med kärl nr 2 för 
att få ett grönt abonnemang.

Utfallet från valkampanjen och de beställningar om abonnemangsändringar 
som kommit in tyder alltså på att målnivåerna är realistiskt satta och att 
taxans miljöstyrning fungerar som avsett.

Föreslagna avgiftsförändringar i taxan för 2018
Med anledning av utfallet av kundernas val i det nya insamlingssystemet 
(vilket överensstämmer väl med tidigare beräkningar), svårigheterna att 
göra en korrekt ekonomisk uppföljning, samt att det nya systemet ännu inte 
är helt infört förslås oförändrade avgiftsnivåer gällande avgifterna för det 
nya systemet.

Vad gäller avgifter för flerfamiljshus och verksamheter, med flera, som 
ännu inte blivit erbjudna de nya tjänsterna, bilaga 1 i taxan, så föreslås en 
höjning av avgifterna med 5,4 %. Höjningen motsvarar indexhöjningen 
enligt Avfall Sveriges avfallsindex A12:1MD mellan mars 2016 och 
augusti månad 2017. Förslagen höjning är helt enligt förutsättningarna i 
avfallstaxan kap 1.9. 
Avgifterna i Bilaga 1 höjdes inte inför 2017.

Övriga föreslagna förändringar i taxan för 2018
Eftersom renhållningstaxan arbetades om från grunden inför 2017 har vi 
under året upptäckt vissa saker som saknats eller som inte varit helt tydligt. 
Därför föreslår vi vissa textförändringar i taxan för 2018.

Bland annat föreslår vi ett helt nytt avsnitt (kap 1.11) kring kompensation 
till kunder som drabbas av utebliven hämtning där kriterier och nivå på 
kompensation regleras.
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Vi gick under 2017 in i ett helt nytt avtal kring slamtömning där vi 
samtidigt tog över all hantering av budade slamtömningar. Under året har 
vi upptäckt att vissa avgifter saknats och att vissa avgifter i taxan varit 
otydliga (Kap 3.3 och 3.4). Detta försöker vi rätta till i förslagen taxa.

Avgifterna kring extrahämtningar och kärlbyten (kap 3.6 och 3.7) har också 
varit något otydliga vilket vi försökt göra tydligare i förslaget.

Övrigt 
Alla förslagna ändringar i renhållningstaxan är markerade med röd text.

Prislistan för hämtning av förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2018
Denna prislista gäller för flerfamiljshus och verksamheter som erbjudits 
och valt att införa en fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper. Införandet av det nya insamlingssystemet i dessa kundgrupper 
har ännu inte påbörjats och det är i dagsläget inte klart när detta kan ske. I 
dagsläget föreslås därför ingen förändring av avgifterna i prislistan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Elin Svensson, renhållningsingenjör
Förslag till renhållningstaxa för Högsby kommun 2018
Förslag till prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2018

Skickas till
Kommunfullmäktige Högsby kommun
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2017-10-23

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 47/2017 Dnr 2017/119

Taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullens 
avfallsanläggning 2018
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds 
kommun att anta föreslagen taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullens 
avfallsanläggning 2018. 

Ärendebeskrivning
Avgifterna för verksamhetsavfall till Kejsarkullen har i bifogat förslag 
generellt räknats upp med 2 %. För vissa avfallsslag föreslås en större 
ökning av avgiften på grund av ökade kostnader för ÖSK för 
omhändertagande av detta avfall.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Elin Svensson, renhållningsingenjör
Förslag till taxa för mottagande av avfall från verksamheter på 
Kejsarkullens avfallsanläggning 2018 

Skickas till
Kommunfullmäktige Hultsfreds kommun
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 48/2017 Dnr 2017/121

Taxa för verksamhetsavfall till Kolsrums 
avfallsanläggning 2018
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Högsby 
kommun att anta föreslagen taxa för verksamhetsavfall till Kolsrums 
avfallsanläggning 2018.

Ärendebeskrivning
Avgifterna för verksamhetsavfall till Kolsrum har i bifogat förslag generellt 
räknats upp med 2 %. För vissa avfallsslag föreslås en större ökning av 
avgiften på grund av ökade kostnader för ÖSK för omhändertagande av 
detta avfall.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Elin Svensson, renhållningsingenjör
Förslag till taxa för mottagande av avfall från verksamheter till Kolsrums 
avfallsanläggning 2018 

Skickas till
Kommunfullmäktige Högsby kommun
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1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 49/2017 Dnr 2017/122

Förbundsdirektionens sammanträdesdagar 
2018
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna förslaget till sammanträdesdagar 
för 2018.

Ärendebeskrivning
Följande datum föreslås för förbundsdirektionens sammanträden under 
2018:

26 februari, Hultsfred

19 mars, Hultsfred

(16 april, reserverad tid, Högsby)

28 maj, Högsby

10 september, Hultsfred

8 oktober, Hultsfred

19 november, Högsby

Samtliga möten börjar kl. 9.00 om inget annat anges på kallelsen.

Trafiknämndernas sammanträden sker i direkt anslutning till 
förbundsdirektionens sammanträden.
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2017-10-23

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 50/2017 Dnr 2017/123

Tidsredovisning ÖSK stab 2017
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Resursfördelningen mellan Hultsfreds och Högsby kommuner när det gäller 
samtliga avdelningars staber redovisas för förbundsdirektionen.
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1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 51/2017 Dnr 2017/12

Information från verksamheterna
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Uppdaterad information från gata/park, FD § 42, 2017-09-27.
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 52/2017 Dnr 2017/2

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

1. Remiss – Miljö- och byggnadsnämnden 
- Hultsfreds kommun, Sänkan 4

2. Obesvarade medborgarförslag, Högsby kommun
3. Obesvarade motioner, Hultsfreds kommun
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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 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 Jonas Erlandsson, S X

8 Lennart Persson, SD Stihna Johansson 
Evertsson, C

X
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