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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Notariet, Högsby måndagen den 8 oktober 2018 kl. 08:30-12
 

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Helena Grybäck Svensson, förbundschef,
Jens Karlsson, avdelningschef Gata/Park §52
Ann-Sofi Boberg avdelningschef VA/Renhållning §53
Jennie Conradsson, sekreterare

Utses att justera Åke Bergh     
                                            

Underskrifter Paragrafer 50-54

Sekreterare …………………………………………….
Jennie Conradsson

Ordförande …………………………………………….
Åke Nilsson

Justerande …………………………………………….
Åke Bergh                       

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2018-10-08

Datum för anslags 
uppsättande 2018-10-17 Datum för anslags 

nedtagande 2018-11-08
 

Förvaringsplats av protokollet Förbundskontoret

Underskrift …………………………………………….
Jennie Conradsson
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Ärendelista 2018-10-08

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 50 Ekonomi delårsrapport 2018-08-31 2018/1

§ 51 Revidering delegationsordning 2018/139

§ 52 Julgranar Hultsfred Högsby 2018/138

§ 53 Grundvattennivåer 2018/128

§ 54 Anmälningsärenden - 
delegationsärenden

2018/2

Närvarolista
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 50/2018 Dnr 2018/1

Ekonomi delårsrapport 2018-08-31
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna delårsrapporter 2018-08-31 för 
Hultsfreds kommun och Högsby kommun och överlämnar dessa till 
kommunstyrelsen i respektive kommun. 

Ärendebeskrivning
Delårsrapporter per 2018-08-31 för Hultsfreds kommun och Högsby 
kommun redovisas för förbundsdirektionen. 

Beslutsunderlag
Delårsrapporter

Skickas till
Kommunstyrelsen Hultsfreds kommun
Kommunstyrelsen Högsby kommun
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1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 51/2018 Dnr 2018/139

Revidering delegationsordning
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna förslaget till reviderad delegations-
ordning.

Ärendebeskrivning
I väntan på den större genomgången från Sveriges Kommuner och 
Landsting vad gäller nya kommunallagen har nuvarande 
delegationsordning för ÖSK reviderats och följande kan noteras:

Punkten 1.2.1 revideras delegat med tillägg för förbundschef och 
avdelningschef
Punkten 1.4.1 revideras hänvisning från PUL till GDPR
Punkten 3.4 tillkommer som ny post
Punkten 3.4.1 tillkommer som ny post
Punkten 7.1.1 revideras med delegat till samtliga avdelningschefer
Punkten 9.1.4 tillkommer som ny post

Beslutsunderlag
Reviderad delegationsordning
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 52/2018 Dnr 2018/138

Julgranar Hultsfred Högsby
Beslut
Förbundsdirektionen ger förvaltningschefen för gata/park i uppdrag att med 
likvida medel inhandla granar och ta kontakt med privata markägare 
aktuellt år samt att utreda frågan vidare till 2019.  

Ärendebeskrivning
Arbetstiden för att få fram julgranar till de offentliga miljöer där ÖSK sätter 
upp julgranar har ökat mycket de senaste 3-4 åren. Orsaken är att det är 
svårt att få tag i granar som ser bra ut.

Budgetmässigt försvann objektet julgranar 2015 och införlivades istället 
under verksamhetsnivån park för båda kommunerna. I Högsby har den 
alltid legat ”osynlig” under park. 
2014 låg kostnaderna för julgranar i Hultsfreds kommun på 172 000 kr. Där 
arbetskostnaden utgjorde 130 400 kr. En stor skillnad mot nu är dock att 
vaktmästeriutredningen genomförts. ÖSK tillhandahåller inte längre 
julgranar till verksamheterna i någon av kommunerna. Det är 
verksamhetsvaktmästeriets ansvar. Dock har vi fram till förra året hjälpt 
dem med att få fram granarna mot självkostnadspris men förra året fick 
verksamhetsvaktmästarna köpa granar eller leta själva då arbetsinsatsen för 
detta varit för stor för ÖSK.

I Högsby (och förmodligen också framöver i Hultsfred) kommer ÖSK 
tillhandahålla julgranar åt Riksbyggen mot löpande ersättning enligt de 
gränsdragningslistor som finns. Det kommer dock endast vara mindre 
adventsgranar som kan köpas hos lokala handlare/odlare. Förmodligen 
kommer leverans att köpas också av lokala handlare/odlare.

Skillnader idag mellan kommunerna och orterna
Vår bedömning är att vi idag lägger ca 160 timmar/år på julgranar i 
Hultsfreds kommun och 30 timmar/år i Högsby kommun. Det motsvarar 
minst 80 000 kr + 15 000 kr/år i Hultsfreds kommun respektive Högsby 
kommun. 
Vi köper även timmar från entreprenörer för att sätta upp vissa granar och 
för att ta ut ur skogen.
I Hultsfreds kommun sätter vi upp julgranar på offentliga platser i:
Hultsfred 1 st + 2 st effektbelysningsgranar
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Förbundsdirektionen
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Vena 1 st
Silverdalen 1 st
Lönneberga 1 st (denna har varit aktuell att plocka bort senaste två åren 
pga. mycket skadegörelse)
Målilla 1 st
Mörlunda 1 st
Rosenfors 1 st
Ämmenäs 0 st (har aldrig haft någon)
Gårdveda 0 st (togs bort 2017)
Virserum 1 st + 1 st effektbelysningsgran
Järnforsen 1 st

Utöver dessa vet vi att föreningar sätter upp granar i Mörlunda (2 st).

I Högsby kommun sätter vi upp julgranar på offentliga platser i:
Högsby 1 st

Utöver dessa vet vi att föreningar sätter upp granar i Berga (1 st) och Ruda 
(1 st). Här får föreningar ett bidrag från kommunen 
(utsmyckningsbidraget).
I vissa orter i Högsby kommun sätter kyrkorna upp granar också.

Förslag till hantering av julgranar på offentlig platser 2018 och framåt
I Hultsfreds kommun kan det bli aktuellt med motsvarande/ett liknande 
utsmyckningsbidrag som i Högsby kommun på sikt. Det nu påbörjade 
arbetet med Hultsfreds kommun Makeover skulle kunna ge ett sådant 
utfall. När, och om, ett sådant upplägg föreslås är oklart just nu.

Därför föreslås en övergångslösning, i avvaktan på Makeoverprojektets 
utfall, som skulle kunna se ut enligt nedan:
Hultsfred och Virserum behålls så som de är idag. Lönneberga och 
Rosenfors utgår då de är likvärdiga i storlek som Ämmenäs och Gårdveda 
som inte har några granar. Vena, Silverdalen, Målilla, Mörlunda och 
Järnforsen får mindre granar (adventsgranar som kan köpas av lokala 
handlare/odlare) uppsatta i avvaktan på långsiktig lösning. Om någon av 
orterna har förening som sätter upp gran så utgår kommunal gran. Istället 
erhåller föreningen 1 000 kr/gran i bidrag. Om det finns förening i 
Hultsfred eller Virserum som kan sätta upp gran erhåller de 10 000 kr/gran 
i bidrag.
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 53/2018 Dnr 2018/128

Grundvattennivåer
Beslut
Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
2018 fick ÖSK införa bevattningsförbud än en gång på grund av snabbt 
sjunkande grundvattennivåer. Nivåerna 2018 har dock varit över nivåerna 
motsvarande tidpunkt 2017.

Trots att vi hade en bra vinter och ordentlig tillförsel till magasinen under 
hösten 2017 och vintern 2017/2018 så påverkade den torra och varma våren 
och långa sommaren magasinen hårt och snabbt. 

Enligt beslut av Förbundsdirektionen den 2018-09-10 upphävs gällande 
bevattningsförbud den 30 september 2018. 

ÖSK bevakar grundvattennivåerna i Hultsfreds och Högsby kommun och 
följer även fortsättningsvis Länsstyrelsens utveckling och 
rekommendationer i frågan. Nästa samverkansmöte i länet hålls den 4 
oktober. 

Nuläget i Hultsfreds kommun är att grundvattennivåerna är fortsatt låga 
men att nivåerna börjar att stabilisera sig. I Högsby kommun är det fortsatt 
sjunkande grundvattennivåer. I dagsläget är nivåerna i Högsby kommun 
bättre än 2016 års nivåer men sämre än 2017 års nivåer vid samma 
tidpunkt. 

Statistik som visar grundvattennivåerna i båda kommunerna redovisas 
enligt bilaga. 

Beslutsunderlag
Statistik grundvatten (delas ut på sammanträdet med färska siffror. 
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Förbundsdirektionen
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FD § 54/2018 Dnr 2018/2

Anmälningsärenden - delegationsärenden
Beslut
Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden / delegationsbeslut

1. Sakägaryttrande Hanåsa 6:11

2. Sakägaryttrande Gillberga 1:20

3. Remissvar bilskrot Virserum

4. Yttrande biotoppskyddsområde SK 336-2017
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Förbundsdirektionen
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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 Lina Danlid-Burke 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, ej 
närvarande §53, §54

X

8 Lennart Persson, SD Stihna Johansson 
Evertsson, C

X

9


	Protokoll förstasida
	Ekonomi delårsrapport 2018-08-31
	Beslut FD 2018-10-08
Ekonomi delårsrapport 2018-08-31

	Revidering delegationsordning 
	Beslut FD 2018-10-08
Revidering delegationsordning 

	Julgranar Hultsfred Högsby
	Beslut FD 2018-10-08
Julgranar Hultsfred Högsby
	Sida 1
	Sida 2


	Grundvattennivåer
	Beslut FD 2018-10-08
Grundvattennivåer

	Anmälningsärenden - delegationsärenden
	Beslut FD 2018-10-08
Anmälningsärenden - delegationsärenden

	Närvarolista
	Närvarolista 2018-10-08


