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Sammanträdesdatum 

2011-12-06 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, 2011-12-06 kl. 8.30-10.40 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C 

 Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson, S 

  Mattias Wärnsberg, S 

      

Övriga deltagande Raymond Asp, S 

 Göran Lundberg, S 

 Staffan Svensson, avdelningschef, § 106 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 

 
Utses att justera Per-Inge Pettersson                                                  
Underskrifter Paragrafer §105-113 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Per-Inge Pettersson 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2011-12-06 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-12-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2012-01-05 

    

  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 105/2011    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning 

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Per-Inge Pettersson, C, att tillsammans med 

ordförande Roland Waern justera dagens protokoll. 

 

Dagordning 

Två ärenden läggs till dagordningen: 

- Förslag till lönekartläggning. 

 

- Förslag om tätare budgetuppföljningar för Högsby. 
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Kommunstyrelsen Hultsfred 

 

  

FD § 106/2011 Dnr 2011/59 510 

Svar på skrivelse om situationen på Sågverksvägen i 
Mörlunda 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att till kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun 

överlämna gatuavdelningens yttrande enligt nedan gällande trafiksituationen 

på Sågverksvägen i Mörlunda som svar på inkommen skrivelse. 

 

När trafikmätningen i Mörlunda är klar kommer en rapport att redovisas till 

förbundsdirektionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Göran Lundberg och Tommy Rälg, båda S, har lämnat en skrivelse om 

situationen på Sågverksvägen i Mörlunda. 

I skrivelsen framförs att det blivit ändrade trafikförhållanden i Mörlunda 

med anledning av ny- och ombyggnad av väg 34. Trafiknämnden beslutade  

§ 41/2011-03-18 att häva förbud mot genomfartstrafik med tung lastbil. 

Tre punkter framförs i skrivelsen, bland annat att vägbeläggningsunderhållet 

är eftersatt så att det försvårar för rullstolsbundna att ta sig till vårdcentralen. 

Refug och vita stolpar vid vägkant har tagits bort vilket minskar säkerheten 

för de gående. Växtligheten på privata tomter i anslutning till 

Sågverksvägen har växt så att de utgör en fara för trafiken. 

 

Gatuavdelnings yttrande: 

Sågverksvägen i Mörlunda är en vägsamfällighetsväg, H 19280, med 

Hultsfreds kommun som huvudman. Vägens beläggning har på vissa ställen 

försämrats och ÖSK avser att under 2012 kontakta Trafikverkets ansvariga 

för vägsamfällighetsvägar om möjligheten att erhålla statligt bidrag för en 

upprustning av vägens beläggning.  

 

Gällande borttagen refug och vita stolpar anser ÖSK att dessa åtgärder inte 

påverkar trafiksäkerheten på den ringa trafikerade Sågverksvägen. 

 

Beträffande växtlighet på privata tomter i anslutning till Sågverksvägen 

pågår ett arbete med att tillställa fastighetsägarna information om deras 

skyldighet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) kapitel 8 § 15 att tillse att 
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växtlighet inte hänger ut över gatuområdet. 

 

Upplysningsvis kan sägas att ÖSK under november månad genomför ett 

antal trafikmätningar på Sågverksvägen, Tallåsvägen, Vällingbyvägen och 

Kyrkvägen i Mörlunda. Syftet med mätningarna är att erhålla information 

om antalet fordon per dygn, typ av fordon per dygn och fordonens hastighet. 

Uppgifterna ska sedan ligga till grund för eventuella åtgärder på gatunätet i 

Mörlunda. 
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FD § 107/2011    

Organisationsfrågor  

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Organisationsschema för ÖSK presenteras av förbundschefen. 
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FD § 108/2011 Dnr 2011/20 042 

Ekonomi – Uppföljningsrapport 2011-09-30 Hultsfred 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

 

Ärendebeskrivning  
Controller Ann-Britt Nilsson har tagit fram ekonomiska uppföljnings- 

rapporter per den 30 september 2011 för ÖSK:s driftbudget samt 

investeringsbudget avseende Hultsfred. 

 

Prognosen för driftbudgeten visar på att årets nettokostnad bedöms uppgå 

till 150 tkr högre än budgeterat.  

 

Investeringsbudgeten uppgår till ca 47,5 mkr. Av detta har 14,8 mkr 

föreslagits att ombudgeteras till 2012 då projekten inte beräknas att komma 

igång under 2011. Investeringarnas utfall uppgår till ca 15,9 mkr per 2011-

09-30. Skälen till avvikelser mot budget är i första hand att några projekt 

fortskrider långsammare än andra och att några projekt startar under hösten. 
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Kommunstyrelsen Högsby 

 

 

  

FD § 109/2011 Dnr 2011/60 049 

Månadsfakturering och e-faktura 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att frågan angående månadsfakturering och  

e-faktura får avvakta tills upphandling av nytt faktureringssystem är klar. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna i Högsby kommun har lämnat in en motion angående 

månadsfakturering för VA-avgift. Faktureringen av renhållnings- och VA-

avgifter sker idag kvartalsvis i både Hultsfreds och Högsbys kommuner. 

 

Vidare yrkar man på att det ska vara möjligt att välja e-faktura. I dagsläget 

är detta möjligt i Hultsfreds kommun men inte i Högsby kommun. 

 

Idag används två olika faktureringssystem, ett för Högsbys fakturor och ett 

för Hultsfreds. ÖSK kommer tillsammans med Mönsterås och Oskarshamns 

kommuner att upphandla ett nytt gemensamt faktureringssystem under 

2012. 

 

Förbundschefen föreslår att frågan angående månadsfakturering och e-

faktura får avvakta till upphandling av nytt faktureringssystem är klar. 
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Kommunstyrelsen Högsby kommun 

 

 

  

FD § 110/2011 Dnr 2011/57 001 

Energieffektiviseringsstödet för Högsby kommun 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att göra en framställan till kommunstyrelsen i 

Högsby kommun om att flytta över uppdraget för energieffektiviserings-

stödet till ÖSK från och med 2013. 

 

Ärendebeskrivning 

ÖSK ansvarar för Högsby kommuns energirådgivning. Ansvaret för 

energieffektivisering ligger kvar i Högsby kommun. I Hultsfreds kommun 

är det miljö- och byggnadsförvaltningen som har ansvar för båda dessa 

uppdrag. Från och med årsskiftet 2011/2012 kommer ÖSK att överta dessa 

ansvarsområden från Hultsfreds kommun. Genom att flytta ansvaret för 

Högsby kommuns energieffektiviseringsstöd till ÖSK kommer arbetet att 

kunna samordnas.  

 

Förbundschefen föreslår förbundsdirektionen att göra en framställan till 

kommunstyrelsen i Högsby kommun om att flytta över uppdraget för 

energieffektiviseringsstödet till ÖSK från och med 2013. 
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FD § 111/2011 Dnr 2011/61 029 

Lönekartläggning 2011 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till lönekartläggning 

2011. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare genomföra en 

lönekartläggning minst vart tredje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och 

förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika 

eller likvärdigt arbete. 
 

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har haft dokumenten som 

föremål för samverkan. 
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Förbundschefen  

 

 

  

FD § 112/2011    

Förslag om budgetuppföljning för Högsby 

Beslut 

Ärendet tas upp vid nästa sammanträde den 9 januari 2012. 

 

 

Ärendebeskrivning  
Gunilla Schollin Borg föreslår att budgetuppföljning/prognos även för 

Högsby bör ske minst en gång per kvartal. Förslaget stöds av flera 

ledamöter. 

 

En utvärdering av ÖSK kommer att ske under december, då den här frågan 

kan tas upp. 

 

Förbundschefen avser att till nästa sammanträde den 9 januari 2012 ta fram 

ett förslag till hur de ekonomiska rapporterna fortsättningsvis ska redovisas. 
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FD § 113/2011    

Anmälningsärenden  

1. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2011 

 

2. Elsäkerhetsverkets tjänsteanteckning efter tillsyn 

 

3. VA-taxor 2012 för Högsby 

 

4. Förteckning över avskrivna fordringar 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande tackar för ett gott arbete under det gångna året och önskar alla 

en god jul och ett gott nytt år. Vice ordförande tackar och önskar ordförande 

detsamma. 

 


