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Sammanträdesdatum 

2012-06-04 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, 2012-06-04 kl. 7.30-12.00 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C 

 Mikael Jonnerby, C Gunilla Abrahamsson, S 

  Mattias Wärnsberg, S    

Övriga deltagande Raymond Asp, S 

 Göran Lundberg, S 

 Staffan Svensson, avdelningschef, §§ 54-55 

 Nicklas Holmquist, avdelningschef, § 56 

 Elin Svensson, VA/renhållningsingenjör, § 58, övriga deltagare se § 58 

 Elin Svensson, VA/renhållningsingenjör, §§ 59-61 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

 

  
Utses att justera Gunilla Abrahamsson                                                  
Underskrifter Paragrafer §53-62 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Gunilla Abrahamsson 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2012-06-04 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-06-11 Datum för anslags 
nedtagande 

2012-07-03 

     
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 53/2012    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordningen 

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Gunilla Abrahamsson, S, att tillsammans med 

ordförande Roland Waern justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 



 

 Sammanträdesprotokoll  3 (11) 

Sammanträdesdatum 
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FD § 54/2012 Dnr 2012/22 511 

Lokal trafikföreskrift för Albert Engströms väg 1 i 
Högsby  

Beslut 

Förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd beslutar med stöd av 3 kap.  

17 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) för Högsby kommun 

följande. 

 

1 § På Albert Engströms väg i Högsby och inom området mellan Storgatan 

17 och Storgatan 21 med tillhörande parkeringsplats får fordon inte föras 

med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 

 

Beslutet träder i kraft 1 juli 2012. 

 

Ärendebeskrivning 

I tidigare behandlat medborgarförslag inlämnat av Ola Strömbom, KU 

2010.146 framför skriftställaren att högsta tillåtna hastighet på Albert 

Engströms väg i Högsby bör vara 30 kilometer i timmen. 

Gatuavdelningen delar Strömboms uppfattning gällande högsta tillåtna 

hastighet. Gatan är delvis mycket smal. Parkeringsplatser och korsande GC-

väg finns i anslutning till gatan. Gatan ansluter till Storgatan där högsta 

tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen och en anpassning av Albert 

Engströms väg till Storgatans tillåtna hastighet känns naturlig. 

 

Gatuavdelningen föreslår att högsta tillåtna hastighet på Albert Engströms 

och inom området mellan Storgatan 17 och Storgatan 21 med tillhörande 

parkeringsplats är 30 kilometer i timmen. 

 

--- 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  4 (11) 

Sammanträdesdatum 

2012-06-04 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 55/2012 Dnr 2012/23 511 

Lokal trafikföreskrift för Nygatan i Hultsfred  

Beslut 

Förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd beslutar med stöd av  

10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276) för Hultsfreds kommun följande. 

 

1 § På Nygatan i Hultsfred mellan Oskarsgatan och Västra Långgatan får 

inte fordon parkeras. 

 

Beslutet träder i kraft 1 juli 2012. 

 

Ärendebeskrivning 

Skrivelse har inkommit från Göran Gustavsson, Hultsfred, där 

problematiken med parkerade fordon på Nygatan, delen Oskarsgatan – 

Västra Långgatan påtalas. Gata är smal och parkerade fordon försvårar 

framkomligheten och försämrar sikten vid utfart från parkeringar belägna i 

källarplan. Vintertid blir problemen med parkerade fordon än mer påtaglig 

och förorsakar svårigheter att klara snöröjningen på ett bra sätt. 

Gatuavdelningen delar skriftställarens uppfattning gällande 

parkeringsproblemen på Nygatan, delen Oskarsgatan – Västra Långgatan 

och föreslår: 

 

På Nygatan i Hultsfred, mellan Oskarsgatan och Västra Långgatan får 

fordon inte parkeras. 

 

--- 
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Kommunstyrelsen Högsby 

 

 

  

FD § 56/2012 Dnr 2012/21 299 

Förslag om utredning av tillagningskök/ 
mottagningskök i Högsby kommun 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar föreslå kommunstyrelsen i Högsby att utreda 

vilka tillagningskök/mottagningskök som ska finnas i framtiden och vilka 

verksamheter som dessa ska leverera till. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsavdelningen i ÖSK har vid olika tillfällen varit i de 

tillagningskök/mottagningskök som finns i kommunen och noterat 

standarden som den är idag. 

  

Standarden är av olika nivåer, men generellt sett finns det stora brister i 

köken. Bristerna är av olika karaktär, hygien, arbetsmiljö och 

energieffektivitet. 

  

Fastighetsavdelningen i ÖSK vill att Högsby kommun utreder vilka 

tillagningskök/mottagningskök som ska finnas i framtiden och vilka 

verksamheter som dessa kök ska leverera till. Detta med anledning av att, 

när ombyggnationer ska utföras ska inte oklarheter finnas avseende kökens 

placering och storlek.  

 

---- 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  6 (11) 

Sammanträdesdatum 

2012-06-04 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

Presidiet  

 

 

  

FD § 57/2012 Dnr 2012/12 042 

Ekonomi - Uppföljningsrapporter per 2012-04-30 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

Förbundsdirektionen beslutar uppdra till presidiet att formulera en skrivelse 

till kommunstyrelsen i Högsby för ett ställningstagande angående 

konvertering till miljöbränsle vid Välengården i Fagerhult. 

 

Ärendebeskrivning 

Uppföljningsrapporter per 2012-04-30 för drift och investeringar i Hultsfred 

och Högsby presenteras. 

 

I investeringsbudget för Högsby finns en miljon kronor budgeterade för 

konvertering till miljöbränsle. ÖSK aviserar en avvikelse i uppföljnings-

rapporten i avvaktan på HEAB:s beslut om att genomföra fjärrvärmenät i 

Fagerhult. 

 

Gunilla Schollin Borg framför ett tack till ÖSK:s ledning för ett mycket bra 

arbete i Högsby kommun. 

 

--- 
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FD § 58/2012 Dnr 2012/25 45 

Uppstartsmöte för avfallsplan och renhållnings-
föreskrifter 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

Ärendebeskrivning 

Elin Svensson, ÖSK, redovisar förslag på hur man kan arbeta för att ta fram 

en ny gemensam avfallsplan för Hultsfred och Högsby kommuner.  

 

Jörgen Leander, Miljö- och avfallsbyrån, berättar om arbetet med 

avfallsplaner, målen och utmaningarna för avfallshanteringen och visar 

exempel från olika kommuner. 

 

Deltagarna diskuterar och lämnar synpunkter och idéer kring 

förbättringsområden och mål för avfallshanteringen.  

 

Deltagare vid uppstartsmötet förutom ledamöter och ersättare i ÖSK:s 

förbundsdirektion är följande: 

Ingemar Svanström, KS Högsby 

Jonas Erlandsson, KS Högsby 

Joakim Malmdal, kommunchef Högsby 

Lars Rosander, KS Hultsfred  

Mattias Wärnsberg, KS Hultsfred  

Lennart Davidsson, Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred 

Maria Wrethammar, Miljö- och byggnadskontoret Hultsfred  

Sara Dolk, Miljö- och byggnadskontoret Hultsfred 

Jörgen Leander, Miljö- och avfallsbyrån AB 

Elin Svensson, ÖSK 

Lars Lundgren, ÖSK 

 

--- 
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Kommunstyrelsen Högsby 

Myndighetsnämnden Högsby 

Berörda ledamöter  

  

FD § 59/2012 Dnr 2012/25 45 

Styrgrupp för arbetet med avfallsplan och 
renhållningsföreskrifter 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna följande sammansättning av 

styrgruppen för arbetet med gemensam avfallsplan och 

renhållningsföreskrifter för Hultsfreds och Högsby kommuner: 

KS Hultsfred, 2 personer  

KS Högsby, 2 personer  

MBN Hultsfred, 1 person  

MN Högsby, 1 person  

FD ÖSK, 3 personer  

Förbundsdirektionen beslutar vidare att från förbundsdirektionen utse 

Roland Waern, Åke Nilsson och Gunilla Schollin-Borg att ingå i 

styrgruppen. 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att utse Lars Rosander som 

sammankallande i styrgruppen. 

Ärendebeskrivning 

Se Projektplan. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hultsfred (§ 156/2012) har utsett 

kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander och andre vice ordförande 

Mattias Wärnsberg att ingå i styrgruppen för arbetet med avfallsplan och 

renhållningsföreskrifter.  

 

Högsby kommun har från kommunstyrelsen utsett Ingmar Svanström och 

Jonas Erlandsson samt från myndighetsnämnden utsett Sven-Bertil Ohlsson 

att ingå i styrgruppen för arbetet med avfallsplan och renhållnings-

föreskrifter. 

 

--- 



 

 Sammanträdesprotokoll  9 (11) 

Sammanträdesdatum 

2012-06-04 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

  

FD § 60/2012 Dnr 2012/25 45 

Styrgrupp för arbetet med avfallsplan och 
renhållningsföreskrifter 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar föreslå miljö- och byggnadsnämnden i 

Hultsfreds kommun att godkänna följande sammansättning av styrgruppen 

för arbetet med gemensam avfallsplan och renhållningsföreskrifter för 

Hultsfreds och Högsby kommuner: 

KS Hultsfred, 2 personer  

KS Högsby, 2 personer  

MBN Hultsfred, 1 person 

MN Högsby, 1 person  

FD ÖSK, 3 personer . 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att föreslå miljö- och 

byggnadsnämnden i Hultsfreds kommun att utse Lennart Davidsson (MBN) 

att ingå i styrgruppen. 

 

Ärendebeskrivning 

Den idag gällande renhållningsordningen (dvs avfallsplan och 

renhållningsföreskrifter) för Högsby kommun fastställdes 26 juni 2009. 

Gällande renhållningsordning för Hultsfreds kommun antogs av 

kommunfullmäktige 20 september 1999. Ett förslag till ny avfallsplan och 

föreskrifter togs fram under 2010. Arbetet avbröts dock då Östra Smålands 

Kommunalteknikförbund bildades 1 januari 2011. Förbundet tog då över 

ansvaret för renhållningsverksamheten i Hultsfred och Högsby kommuner.  

--- 
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FD § 61/2012 Dnr 2012/25 45 

Projektplan för avfallsplan och renhållningsföreskrifter 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna den föreslagna projektplanen för 

revidering av avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Hultsfred och 

Högsby kommuner. 

 

Ärendebeskrivning 

Följande skäl finns för att ta fram en ny gemensam avfallsplan och 

föreskrifter för Hultsfred och Högsby kommuner: 

 Hultsfreds föreslagna plan från 2010 har redan ett par år på nacken 

och behöver uppdateras innan den antas.  

 Målen och åtgärderna i Högsbys avfallsplan gäller perioden 2008-

2012. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ska uppgifterna i en 

avfallsplan ses över vart fjärde år. Högsby kommunfullmäktige har 

gett ett uppdrag till ÖSK att göra en översyn av avfallstaxan och 

renhållningsordningen. 

 Då kommunerna beslutat att renhållningsverksamheterna ska drivas i 

en gemensam organisation finns det ett stort behov av att hitta 

gemensamma mål, prioriteringar och arbetssätt i de båda 

kommunerna. 

 Gemensamma eller i vart fall mer likartade renhållningsföreskrifter 

för båda kommunerna skulle göra det möjligt för ÖSK att driva 

avfallsorganisationen och verksamheten på ett mer effektivt och 

flexibelt sätt. 

 

--- 
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FD § 62/2012    

Anmälningsärenden  

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

Delegationsbeslut 

1.Tilldelningsbeslut Albäcksskolan  
 


