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Sammanträdesdatum 

2011-05-10 
 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, 2011-05-10 kl. 8.30 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C 

 Ewa Engdahl, C Mats Fransson, C 

  Mattias Wärnsberg, S 

    

    

Övriga deltagande Raymond Asp, S 

 Göran Lundberg, S 

 Joakim Malmdal, kommunchef Högsby 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Lars Lundgren, driftingenjör  

 Ulla Nilsson, sekreterare 

 
Utses att justera Mattias Wärnsberg 
Underskrifter Paragrafer §56-57 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Mattias Wärnsberg 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2011-05-10 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-05-10 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-06-03 

     
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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Högsby kommun 

 

 

 

  

FD § 56/2011    

Ändrade öppettider vid Kolsrums återvinningscentral 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna följande öppettider vid Kolsrums 

återvinningscentral från och med 2011-07-01: 

- Helgfri måndag kl. 07.00 – 18.00 

- helgfri tisdag – fredag 07.00 – 16.00 

- samt lördagsöppet en gång per månad kl. 09.00 – 13.00 under april, maj, 

juni, augusti, september och oktober. 

 

Lördagsöppet under 2011 sker 13 augusti, 17 september samt 22 oktober. 

 

Ärendebeskrivning 

Kolsrums återvinningscentrals öppettider är året runt tisdag – fredag kl. 

07.30 – 15.30 samt varannan lördag kl. 08.00 – 13.00.  

 

I dagsläget finns inte behov av lördagsöppet varannan lördag året runt. 

Däremot finns efterfrågan om öppethållande på måndagar. Därför föreslås 

att öppettiderna vid Kolsrums återvinningscentral ändras till de öppettider 

som även gäller för Kejsarkullens återvinningscentral. 

 

I dag utför personal från återvinningscentralen renhållning vid 

återvinningsstationerna. För att frigöra personalresurser kommer avtalet om 

renhållningen med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) att sägas 

upp till årsskiftet.  För att kunna genomföra förändringarna av öppettiderna 

kommer Arbetscentrum Tegelbruket att utföra åtagande enligt bifogat avtal 

med FTI under uppsägningstiden. 
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Kommunfullmäktige Högsby kommun 

FD § 57/2011 Dnr 2011/05 351 

Ruda framtida vatten- och avloppsförsörjning 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att bygga överföringsledningar för vatten och 

avlopp från Ruda till Högsby för att i första hand ansluta Ruda samhälle till 

Högsby VA-anläggningar, under förutsättning att kommunfullmäktige i 

Högsby kommun tillskjuter medel. Östra Smålands Kommunalteknik- 

förbund äskar 12 miljoner kronor till ändamålet. 

 

Vidare beslutar förbundsdirektionen att man i projektet möjliggör att det i 

framtiden går att ansluta Gillberga och Ekeby samt att överförings-

ledningarna dimensioneras så att det i framtiden finns möjlighet att ansluta 

även Långemåla och Bötterum.  

Ärendebeskrivning 

Norconsult AB i Växjö har gjort en utredning om Ruda framtida vatten- och 

avloppsförsörjning. Utredaren har tittat på tre olika alternativ för avlopps-

vattenhanteringen, en separat reningsanläggning i Ruda med SBR eller 

biorotor alternativt en överföringsledning till Högsby avloppsreningsverk, 

för att kunna jämföra de olika alternativen. För de tre alternativen har också 

medtagits en lösning för den framtida vattenförsörjningen. I överförings-

alternativet ansluts Ruda till Staby vattenverk. 

 

Investeringskostnaden bedöms bli ca 14 miljoner kr, oavsett vilket av 

alternativen som väljs. I kostnaderna för överföringsledningarna ingår inte 

marklösen. Utredningen visar att den totala driftskostnaden per år blir lägst 

för alternativet med en överföringsledning från Ruda till Högsby. Noteras 

kan att avskrivningstiden för överföringsledningen är 50 år jämfört med en 

ny anläggning som har en avskrivningstid på 25 år. Det innebär att 

överföringsalternativet förutom den lägsta driftkostnaden också ger den 

lägsta kapitalkostnaden och därmed den totalt lägsta årskostnaden.  

 

Vid dimensionering av överföringsledningarna bör hänsyn tas till en 

eventuell framtida anslutning av Långemåla och Bötterum till Högsby. 

Med överföringsalternativet finns det också möjlighet i en framtid att 

ansluta Gillberga och Ekeby till det kommunala VA-systemet. 

 

Oavsett val av alternativ är det angeläget att arbetet med sanering av 

avloppsledningsnätet i Ruda prioriteras så att mängden ovidkommande 

vatten begränsas och därmed belastningen på recipienten Emån. Saneringen 

bör ske etappvis för att se vilka insatser som ger resultat. 
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