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Sammanträdesdatum 

2011-04-05 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Biblioteket i Högsby, 2011-04-05 kl. 8.00-12.00 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Ewa Engdahl, C Per-Inge Pettersson, C 

 Raymond Asp, S Mats Fransson, C 

  Mattias Wärnsberg, S  

   

Övriga deltagande Ingemar Svanström, C 

 Mikael Jonnerby, C 

 Göran Lundberg, S 

 Staffan Svensson §§ 48, 50, 52 

 Lars Lundgren § 54 

 Jan-Åke Ledel, Norkonsult AB § 54 

 Joakim Malmdal, kommunchef 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare  

 
Utses att justera Mats Fransson                                                  
Underskrifter Paragrafer §48-55 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Mats Fransson §§ 48-53, 55 

 

……………………………………………. 

Åke Nilsson § 54 

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

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2011-04-05 
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-04-13 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-05-05 

    
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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Sammanträdesdatum 

2011-04-05 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Högsby kommun 

Förbundskontoret  

 

 

  

FD § 48/2011 Dnr 2011/24 314 

Vinterväghållning i Högsby kommun 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar om ett (1) års förlängning av ingångna avtal 

gällande vinterväghållning från upphandling genomförd 2008. Distrikten 

som förlängs är 23, 27, 33, 34, 0, 28, 37, 38, 20, 21, 22, 11, 12, och 14, med 

tillägg av distrikt 2. 

 

Vidare beslutar förbundsdirektionen uppdra åt gatuavdelningen att 

genomföra upphandling av vinterväghållning för perioden 2011-11-01 – 

2013-03-31 gällande distrikt 15, 16, 17, 24, 24.1, och 26. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 2008 års förfrågningsunderlag AFC.4 Tider, ges rätt till en säsongs 

förlängning av avtal för upphandlingen av vinterväghållning. Enligt tidigare 

fattade beslut i Högsby kommun ska snöröjningsdistrikten upphandlas med 

en tredje del per år. För att komma igång med löpande upphandlingar av 

snöröjningsdistrikten föreslås ovanstående tillvägagångssätt. 

 

För distrikt som inte kommer att upphandlas i år gäller samma förut-

sättningar som föregående år. 
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Sammanträdesdatum 

2011-04-05 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Förbundschefen  

Ordförande  

Vice ordförande 

 

  

FD § 49/2011  Dnr 2011/20 042 

Besparingar i driftbudget 2012-2014 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna förbundschefens förslag till 

besparingar i driftbudget 2012-2014.  

 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att ge förbundschefen i uppdrag att ta 

fram förslag till balanserade styrkort.  

 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att ge delegation till ordförande Roland 

Waern och vice ordförande Åke Nilsson att gemensamt godkänna förbunds-

chefens förslag till balanserade styrkort. Innan förslaget godkänns ska 

ledamöterna under slutet av april få information om förslaget via e-post 

samt möjlighet till dialog via e-post. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till driftbudget för båda kommunerna gällande åren 2012-2014 har 

tagits fram av förbundschefen. Balanserade styrkort ska tas fram av 

förbundschefen innan budgetberedningen i respektive kommun. Den 

uppgiften har dock inte hunnits med ännu. De balanserade styrkorten ska 

vara klara till 2011-05-02 då budgeten ska presenteras för Hultsfreds 

kommuns budgetberedning. 
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Sammanträdesdatum 

2011-04-05 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Per Böris 

  

FD § 50/2011 Dnr 2011/21 511 

Silverslättsvägen - Huvudled och gång-cykelbana 

Beslut 

Förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd beslutar med stöd av 10 

kap. 1 § andra stycket 1 och 3 §§ trafikförordningen (1998:1276) för 

Hultsfreds kommun följande. 

 

1 § Silverslättsvägen i Hultsfred ska vara huvudled. 

 

Beslutet träder ikraft 1 maj 2011. 

 

Vidare beslutar förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd med stöd av 

10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 §§ trafikförordningen (1998:1276) att 

upphäva beslut, LTF 0860-2008-20, om förbud mot trafik med lastbil på 

Silverslättsvägen i Hultsfred. 

 

Upphävandet av beslutet träder ikraft 1 maj 2011. 

Ärendebeskrivning 

Skrivelse, daterad 2011-01-24, har inkommit från Per Böris. I skrivelsen 

påtalas att efter öppnandet av Silverslättsvägen mot väg 23/34 har trafiken 

ökat och för att förbättra trafiksituationen och undvika den osäkerhet som 

föranleds av gällande högerregel bör Silverslättsvägen få status av 

huvudled. 

Gatuavdelningen har diskuterat framlagda förslag med stadsarkitekt Jonas T 

Sandelius och närpolischef John-Åke Andersson, båda ställer sig positiva 

till att Silverslättsvägen får status av huvudled. 

Med anledning av att bro över Silverån på väg 699 (Folkparksvägen) 

renoverats och i dag är klassad BK1 (full klassning) har förbudet mot trafik 

med lastbil på Silverslättsvägen diskuterats. Det är gatuavdelningens 

uppfattning att den ringa lastbilstrafik som kan förekomma på väg 699 för 

vidare färd mot väg 23/34 med fördel kan nyttja Silverslättsvägen i stället 

för att köra Östra Långgatan mot centrum och vidare mot väg 23/34. 

Uppfattningen att upphäva förbudet mot trafik med lastbil på 

Silverslättsvägen delas av stadsarkitekt och närpolischef. 

Vad gäller frågan om gång- och cykelväg längsmed Silverslättsvägen finns 

avsatta medel för anläggande av gång- och cykelväg i 2015-års 

investeringsbudget. 
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Sammanträdesdatum 

2011-04-05 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 51/2011 Dnr 2011/22 253 

Köpekontrakt med Järnforsen Energisystem AB  

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna förbundschefens förslag till 

köpekontrakt med Järnforsens Energisystem AB gällande fastigheten 

Hultsfred Järeda 3:99, del av fastigheten Hultsfred Järeda 3:98 samt del av 

fastigheten Hultsfred Järeda 3:100. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Järnforsen Energisystem AB vill köpa kommunal mark för att kunna bygga 

ett nytt kontor i Järnforsen. Förbundschefen har upprättat ett förslag till 

köpekontrakt gällande gällande fastigheten Hultsfred Järeda 3:99, del av 

fastigheten Hultsfred Järeda 3:98 samt del av fastigheten Hultsfred Järeda 

3:100. 
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Sammanträdesdatum 

2011-04-05 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen Hultsfred  

Dennis Larsson 

Mona-Lisa Larsson 

Edgar Hofvergård 

  

FD § 52/2011 Dnr 2011/23 334 

Motion om grönområde och naturcamping vid 
Ängahultsbadet 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att till kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun 

överlämna kostnadsbedömning av naturcamping vid Ängahultsbadet i 

Silverdalen för vidare beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU § 42/2011, uppdras 

åt Östra Smålands Kommunalteknikförbud att efter ytterligare beredning 

och utredning återkomma i ärendet och visa vad som erfordras för att en 

camping ska kunna etableras och kostnaderna för detta. 

 

Projekteringsingenjör Torbjörn Karlsson har haft kontakt med Dennis 

Larsson, en av företrädarna för S-motionen, för att närmare utröna den 

tänkta utformningen av naturcampingen vid Ängahultsbadet i Silverdalen. 

 

Åtgärdsförslag 

Till den tänkta naturcampingen måste ny väg anläggas och tillstånd från 

Trafikverket om ny anslutning till väg 129 måste erhållas. 

Avverkning av skog och stubb- och vegetationsavtagning måste utföras. 

Grässådd måste utföras. Likaså måste området försörjas med vatten, avlopp 

och el. 

Bifogad kostnadsbedömning visar att erforderliga åtgärder för att etablera en 

naturcamping på halvön vid Ängahultsbadet betingar en kostnad på ca. 

2 500 000 kr. 

För att en mer noggrann kostnadsbedömning ska kunna göras måste en 

detaljprojektering av området utföras. 

Kommunens skogskonsulent Jan Robertsson ställer sig tveksam till att 

området är lämpligt som naturcamping. Dels är området väldigt blött vilket 

innebär stor översvämningsrisk och dels är det ett stort antal träd som måste 

avverkas. En naturcamping står i strid med det ändamål som avses i 

detaljplanen där området är märkt för reningsändamål. 
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Sammanträdesdatum 

2011-04-05 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen Högsby kommun 

Björn Garpenstedt 

 

 

  

FD § 53/2011 Dnr 2011/10 344 

Omläggning av vatten- och spillvattenledning Högsby 
Huseby 7:68 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna förbundschefens förslag till 

omläggning av vatten- och spillvattenledning. Förutsättningen för att 

omläggningen ska kunna genomföras är att Högsby kommun ställer 

erforderliga medel till förbundets förfogande. 

 

Ärendebeskrivning 

Björn Garpenstedt äger fastigheten på Ravinvägen 1 i Högsby. Snett under 

hans hus går kommunens vatten- och spillvattenledning. Fastighetsägaren 

har under lång tid påtalat detta och kräver att ledningarna läggs om på en ny 

sträckning så att de inte går under hans hus. 

 

Tekniska utskottet i Högsby har tidigare beslutat att ledningarna ska läggas 

om.  

 

ÖSK har tagit fram ett förslag till omläggning av ledningarna. Förslaget 

innebär att man gör en ny ledningsdragning på ca 90 meter utanför Björn 

Garpenstedts tomt. Kostnaden för omläggningen är beräknad till 205 000 

kronor.  

 

Beredning  

Förbundsdirektionen § 26/2011 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  8 (9) 

Sammanträdesdatum 

2011-04-05 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Högsby kommun 

Förbundskontoret 

 

 

  

FD § 54/2011 Dnr 2011/5 351 

Utredning om Ruda framtida vatten och 
avloppsförsörjning 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att förbundet ska arbeta utifrån Norkunsult 

AB:s rekommendation till planering för det fortsatta arbetet med Ruda 

framtida vatten och avloppsförsörjning. 

 

 

Ärendebeskrivning  
Jan-Åke Ledel, Norkunsult AB, presenterar den utredning som gjorts om 

Ruda framtida vatten och avloppsförsörjning. Han redovisar hur situationen 

ser ut idag och vilka alternativa lösningar som finns.  

 

I utredningen rekommenderar Norkonsult AB följande planering för det 

fortsatta arbetet med Ruda framtida vatten och avloppsförsörjning: 

1. Fortsätt flödesmätningen i Ruda några månader till. 

2. Gör en plan för åtgärder på ledningsnätet i Ruda. 

3. Besluta om vilka bebyggelsegrupper som ska anslutas. 

4. Upprätta ett principförslag för det alternativ som väljs. 

5. Om överföringsledning väljs genomför ett tidigt samråd med 

tillsynsmyndigheterna för att se att det är tillrådligt. 

6. Upprätta ansöknings/anmälningshandlingar för valt alternativ. 

7. Starta detaljprojekteringen.  

 

 

Beredning 
Förbundsdirektionen § 11/2011 

Förbundsdirektionen § 17/2011 

Förbundsdirektionen § 25/2011 
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Sammanträdesdatum 

2011-04-05 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 55/2011    

Anmälningsärenden  

 

1. Överenskommelse om kvittning 

2. Föreläggande om att vidta åtgärder vid Grönskåra 

avloppsreningsverk 

 


