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Sammanträdesdatum 
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Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred  2013-01-14, kl. 9.00-11.30 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C, §§2-11 

 Mikael Jonnerby, C Lennart Eklund, C 

  Mattias Wärnsberg, S   

  Göran Lundberg, S, §1  

Övriga deltagande Göran Lundberg, S, §§2-11 

 Raymond Asp, S 

 Staffan Svensson, avdelningschef, §§ 2-5 

 Jens Karlsson, energistrateg, §§ 6-9 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 
Utses att justera Åke Nilsson                                                  
Underskrifter Paragrafer §1-11 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Åke Nilsson 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2013-01-14 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-01-17 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-02-08 

    

  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 1/2013    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning 

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Åke Nilsson, KD, att tillsammans med ordförande 

Roland Waern justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 

Förbundsdirektionen godkänner dagordningen 

 

 

Ärendelista 2013-01-14 

--- 
 

  1. Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning 

  2. Farthinder på Andersbovägen 

  3. Regler och anvisningar för anläggnings- och underhållsarbeten på 

allmän platsmark i Hultsfred och Högby kommuner 

  4. Fartdämpande åtgärd på Kyrkogatan i Högsby 

  5. Lokal trafikföreskrift för Parkvägen i Vena 

  6. Riktlinjer för energieffektiviseringsåtgärder/ lönsamma investeringar 

  7. Redovisning av energi- och klimatrådgivningen i Hultsfred och 

Högsby 2012 

  8. Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Högsby 

kommun 2013 

  9. Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Hultsfred 

kommun 2013 

 10. Förtydligat svar om månadsfakturering  

 

 11. Anmälningsärenden  
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Kontaktperson för Andersbovägen 

 

 

  

FD § 2/2013 Dnr 2012/39 311 

Farthinder på Andersbovägen 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna gatuavdelningens genomförda 

trafikmätningar och godkänner att Hultsfreds kommun under 2013 verkar 

för att genomföra en generell sänkning av hastighetsgränserna inom 

tätbebyggt område till 40 km/h. 

 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att inte anlägga farthinder på 

Andersbovägen i Hultsfred. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Skrivelse har inkommit från boende på Andersbovägen i Hultsfred. I 

skrivelsen säger man att Andersbovägen är väldigt lång och rak och 

”uppmuntrar” till höga hastigheter. Vidare säger man att det finns många 

barnfamiljer i området med lekande barn och att det är dålig sikt och för att 

öka de boendes säkerhet föreslår man att ett eller flera farthinder anläggs på 

Andersbovägen. 

 

Gatuavdelningens yttrande 

Under oktober månad 2012 har gatuavdelningen låtit genomföra 

trafikmätning med radar på två platser på Andersbovägen, 29 och 47. 

Andersbovägens sträckning går från Östra Långgatan och norrut. Mellan 50 

– 800 m norr om Östra Långgatan är vägen en lång raksträcka. På denna 750 

m långa sträcka finns två fyr-vägskorsningar och två tre-vägskorsningar. 

Högerregeln gäller i korsningarna. Mellan Östra Långgatan och 

Föreningsgatan (ca. 470 m) är gatubredden 7,5 m och på ena sidan finns en 

gångbana 1,2 m bred medan den andra sidan har ett ”veck” på 1,2 m. 

Resterande del av raksträckan- ca. 350 m, har en gatubredd av 6 m och 

saknar gångbanor. Lagstadgad hastighet för Andersbovägen är 50 km/h. 

 

 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  4 (19) 

Sammanträdesdatum 

2013-01-14 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Andersbovägen 29 (mätpunkten belägen på den bredare gatudelen med 

gångbana på ena sidan) 

 

Trafikmätning genomfördes perioden 12 – 21 okt 2012. 

Veckomedeldygnstrafik, fordon/dygn  434 

Medeltimtrafik, fordon/tim   18 

Procent av fordonen som kördes med  

50 km/h eller mer   4 

Medelhastighet, km/h   33  

Maxhastighet, km/h   80 

 

 

Andersbovägen 47 (mätpunkten belägen på den smalare gatudelen, vilken 

saknar gångbanor) 

 

Trafikmätning genomfördes perioden 12 – 21 okt 2012. 

Veckomedeldygnstrafik, fordon/dygn  259 

Medeltimtrafik, fordon/tim   11 

Procent av fordonen som kördes med  

50 km/h eller mer   5 

Medelhastighet, km/h   34 

Maxhastighet, km/h   74 

 

 

Gatuavdelningens bedömning och förslag till åtgärd 

Medelhastighet för samtliga fordon är enligt mätningarna 34 km/h. Resultat 

som visar att det största flertalet bilister har en hastighet som kan anses vara 

förväntad på en lokalgata av denna karaktär. Att anlägga ett eller flera 

farthinder anser vi leder till en ojämn trafikrytm som skapar accelerationer 

och därigenom onödiga avgasutsläpp. Dessutom kan gupp orsaka 

vibrationer och i värsta fall sprickbildningar i intilliggande hus. 

Gatuavdelningen anser att en generell sänkning av hastigheten inom våra 

tätorter till 40 km/h är att föredra och det som bäst skapar en trygg 

trafikmiljö och som ligger helt i linjen med statens och Trafikverkets idéer 

om nollvision och ”Rätt fart i staden”. Flertalet kommuner på höglandet har 

börjat sänka hastighetsgränserna inom tätbebyggda områden till 40 km/h. 

Gatuavdelningen anser att Hultsfreds kommun under 2013 ska verka för att 

införa en generell hastighetsbegränsning till 40 km/h i kommunens samtliga 

tätorter och i avvaktan på hastighetssänkningen inte anlägga farthinder på 

Andersbovägen i Hultsfred eller på övriga gator inom kommunen. 

--- 
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FD § 3/2013 Dnr 2012/40   

Regler och anvisningar för anläggnings- och 
underhållsarbeten på allmän platsmark i Hultsfred och 
Högsby kommuner 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna framtagna ”Anvisningar för 

anläggnings- och underhållsarbeten i eller på allmän platsmark inom 

Hultsfred och Högsby kommuner” med tillhörande blanketter för 

grävningstillstånd och trafikanordningsplan. 

 

Ärendebeskrivning 

När ledningar under gatumark ska repareras eller kompletteras med 

ledningar av nya slag, kan det bli oundvikligt att gräva i gatan, med 

störningar för trafikanter och allmänhet som följd. Framtagna regler och 

anvisningar handlar om vad ÖSK, ledningsägare och entreprenörer kan göra 

för att minska dessa störningar och klargöra rutiner för grävning i allmän 

plats. Det framtagna materialet gäller ansökan om grävningstillstånd, 

trafikanordningsplan och anvisningar för anläggnings- och 

underhållsarbeten i eller på allmän platsmark inom Hultsfred och Högsby 

kommuner. 

--- 
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FD § 4/2013 Dnr 2013/14   

Fartdämpande åtgärd på Kyrkogatan i Högsby 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att den fartdämpande åtgärden på Kyrkogatan 

i Högsby av säkerhetsskäl ska vara kvar tills vidare. 

 

Reservation  

Roland Waern, M, reserverar sig till förmån för gatuavdelningens förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med ombyggnationen av Storgatan i Högsby som genomfördes 

2007 och det kommunala övertagandet av väghållaransvaret för Storgatan 

och Kyrkogatan, ställdes enligt uppgift krav från dåvarande Vägverket på 

någon form av fartdämpande åtgärd på Kyrkogatan. 

 

Den fartdämpande åtgärden har under åren varit föremål för många olika 

synpunkter. Klagomål har framförts mot dess placering som försvårar 

tillgängligheten till intilliggande fastighet. Likaså har framförts synpunkter 

på att den fartdämpande åtgärden är onödig. Gatuavdelningen föreslår, trots 

risken för högre hastighet och försämrad trafiksäkerhet på Kyrkogatan, att 

den fartdämpande åtgärden tas bort. 

 

Gatuavdelningens förslag 

Gatuavdelningen föreslår förbundsdirektionen besluta om att den 

fartdämpande åtgärden på Kyrkogatan i Högsby snarast möjligt tas bort. 

 

Yrkande 

Gunilla Schollin Borg, MP, yrkar avslag på gatuavdelningens förslag och 

att den fartdämpande åtgärden på Kyrkogatan i Högsby av säkerhetsskäl ska 

vara kvar tills vidare. 
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Beslutsgång   

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att förbunds-

direktionen beslutar i enlighet med Gunilla Schollin Borgs yrkande om 

avslag, varpå omröstning begärs. 

 

Förbundsdirektionen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för gatuavdelningens förslag. 

Nej-röst för Gunilla Schollin Borgs yrkande om avslag på förslaget. 

 

Omröstningsresultat 

Med 2 ja-röster för gatuavdelningens förslag mot 5 nej-röster för Gunilla 

Schollin Borgs yrkande om avslag beslutar förbundsdirektionen i enlighet 

med Gunilla Schollin Borgs yrkande. 

 

Roland Waern       Ja                Gunilla Schollin Borg  Nej 

Mikael Jonnerby   Ja                Lennart Eklund             Nej 

                                                 Per-Inge Pettersson       Nej 

                                                 Mattias Wärnsberg        Nej 

                                                 Åke Nilsson                   Nej 

 

Summa 7 varav 2 ja-röster och 5 nej-röster 

--- 
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FD § 5/2013 Dnr 2013/13 511 

Lokal trafikföreskrift för Parkvägen i Vena 

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 Parkvägen i Vena får inte fordon parkeras. 

 

Beslutet träder i kraft 1 mars 2013. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ansvarig snöröjningsentreprenör har till gatuavdelningen påtalat problem 

med parkerade fordon på Parkvägen i Vena. Gatan är smal, endast 5,5 meter 

och entreprenören har svårt att ta sig fram mellan parkerade fordon och 

klara snöröjningen på ett fullgott sätt.  

 

Gatuavdelningen delar entreprenörens synpunkter och noteras kan att i 

Parkvägens anslutning till Ekvägen finns en stor parkeringsplats som 

mycket väl fyller de parkeringsbehov som finns i området. 

 

Av ovanstående skäl föreslår gatuavdelningen följande: 

På Parkvägen i Vena får fordon inte parkeras. 

--- 
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Kommunstyrelsen Högsby 

Kommunstyrelsen Hultsfred  

 

 

  

FD § 6/2013 Dnr 2012/42   

Riktlinjer för 
energieffektiviseringsåtgärder/lönsamma 
investeringar 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunstyrelserna i 

Hultsfred och Högsby att anta dessa riktlinjer.  

 

Ärendebeskrivning 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund, tidigare, Tekniska kontoret, 

har sedan 2007 haft budgeterade medel för 

energieffektiviseringssåtgärder i Hultsfreds kommun. Totalt har 29 893 

000 kr budgeterats 2007-2012. Majoriteten av dessa medel, 25 893 000 

kr har legat på fastighetsavdelningen. 

26 024 000 kr har varit budgeterade som investeringar med en 

avskrivningstid på 10 år. Resterande medel 3 869 000 kr har varit 

avsatta som underhållspengar inom fastighetsavdelningen.  

Under de kommande åren (2013-2016) är ytterligare 22 000 000 kr 

budgeterade för energieffektiviseringsåtgärder. 

I Högsby kommun, kf 2011-02-07 §21, beslutade man att införa 

begreppet ”lönsamma investeringar” som syftar på investeringar som 

lönar sig på sikt och inte faller inom de investeringsramar som gäller 

enligt kommunfullmäktiges finansiella mål.  

Sedan ÖSK:s bildande har ett antal investeringar genomförts i Högsby 

som går under begreppet lönsamma investeringar. 

 

Varför riktlinjer? 

Tidigare har man alltid utgått från payoff-tider för en investering men 

numer har det blivit vanligare att man använder sig av en modell som 
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heter LCC (Life Cycle Cost) där man räknar ut livscykelkostnaden för 

en anläggning eller ett produktbyte. Livslängden (livscykeln) på 

anläggningen eller produkten är det som avgör längden på den 

ekonomiska avskrivningstiden.  

ÖSK vill utgå från denna modell när åtgärder ska beräknas. Syftet med 

detta är att alla åtgärder som är lönsamma ska lyftas för beslut. Med 

dagens avskrivningstid på 10 år begränsar man investeringsutrymmet 

så att alla lönsamma investeringar inte kan genomföras.  

Vi vill även att faktorerna miljö, arbetsmiljö och brukarvärde ska 

värderas inför varje beslut, inte bara lönsamheten.  

Används LCC-modell och ovanstående faktorer blir beslutsunderlaget 

för investeringen tydligare.  

 

Förslag till riktlinjer 

LCC-modell 

Följande faktorer ingår i LCC-modellen: 

- Livslängder 

- Driftkostnader 

- Underhållskostnader 

- Investeringskostnder inkl. kapitalkostnader 

Dessa ska beräknas för de alternativ som finns samt nuläget. Är 

skillnaden mellan nuläge och alternativ positiv, så är investeringen 

lönsam. 

Exempel: 

 Driftkostnad Underhållskostnad Investeringskostnad 
inkl. kapitalkostnad 

LCC 

Nuläge 50 000 10 000 1 000 61 000 

Alternativ 10 000 0 20 000 30 000 

Skillnad    31 000 

Livslängd 20 år ger avskrivningstid 20 år. 

Förklaring: driftkostnad, underhållskostnad och investeringskostnad 

inkl. kapitalkostnad summeras till en LCC (livscykelkostnad) för de 

olika alternativen. Nulägesalternativet ska alltid redovisas och vara det 

alternativ som man i första hand jämför mot. Miljö, arbetsmiljö och 

brukarvärde 

Miljönyttan ska mätas med besparingen av antal kg CO2 sett ur ett 
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globalt perspektiv. 

Arbetsmiljö och brukarvärde ska mätas med en skala mellan fem 

minus och fem plus där 0 är nuläget. Värdena ska alltid kommenteras. 

 

 

 

Exempel: 

 Miljöpåverkan 
[kg CO2] 

Arbetsmiljö Brukarvärde 

Nuläge 25 000 0 0 

Alternativ 10 000 ++ +++ 

Miljönytta  - 15 000   

 

Uppföljning 

När en åtgärd beräknats och lyfts för beslut ska även en tidplan för 

uppföljning redovisas. Uppföljningen ska redovisa samma faktorer 

som beräknats vid ett bestämt datum, dock tidigast första hela 

kalenderår, ett år efter investeringen.  

I större projekt kan energieffektiviseringsåtgärderna vara en mindre del 

av det totala projektets budget. De ska trots detta ändå redovisas 

separat för att kunna följa upp resultatet av investerade medel.  

--- 
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FD § 7/2013 Dnr 2012/43   

Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i 
Hultsfred och Högsby kommuner 

Beslut 

Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Rådgivning 
Under perioden 1 jan – 30 nov 2012 har 97 rådsökningar inkommit (58 st i 

Hultsfred och 39 st i Högsby). Detta kan jämföras med 2011 då antalet 

rådsökningar uppgick till 119 st (99 st i Hultsfred och 20 st i Högsby). 

68 st har varit från allmänheten, 8 st från företag och 21 st från föreningar (i 

Högsby har tyvärr inga kontakter från företag förekommit).   

Aktiviteter/projekt 

Totalt har 20 st aktiviteter/projekt genomförts under året, varav 9 st enligt 

årets verksamhetsplan (9 st i Hultsfred och 11 st i Högsby). Detta kan 

jämföras med 2011 då antalet aktiviteter/projekt uppgick till 19 st (16 st i 

Hultsfred och 3 st i Högsby). 

Övriga informationsinsatser 

Hemsidan har haft 285 besök (1 358 besök 2011) och bloggen har haft 

5 425 besök (8 320 besök 2011).  

Måluppfyllese  

I verksamhetsplanen för Högsby kommun antogs två lokala mål:  

1. Öka kännedomen om verksamheten i kommunen hos målgrupperna. 

    - Kännedomen har ökat bl.a. genom en rådgivningsspalt i lokaltidning.  

2. Förbättra den uppföljande delen så att det blir lättare att utläsa ett mätbart 

resultat.  

- Har delvis förbättrats genom tydligare enkäter. 
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I verksamhetsplanen för Hultsfreds kommun antogs två lokala mål: 

1. Förbättra den uppföljande delen så att det blir lättare att utläsa ett mätbart      

   resultat.  

   - Har delvis förbättrats genom tydligare enkäter. 

2. Lyfta fram minst två goda exempel med lokal anknytning (företag,    

    organisationer eller privatpersoner). 

    - Har skett genom att tre goda exempel lyfts fram i lokaltidningen. 

 

Redovisning av verksamhetsförändring Hultsfred 

Enligt KF§ 133/2011 ska flytten av energirådgivningen samt 

energieffektiviseringsstödet, från miljö- och byggnadskontoret till ÖSK, 

redovisas efter ett år. Detta kommer att ske till Hultsfreds kommunstyrelse i 

februari.  

--- 
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FD § 8/2013 Dnr 2012/43   

Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i 
Högsby kommun 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar anta verksamhetsplanen för energi- och 

klimatrådgivning i Högsby kommun 2013. 

Ärendebeskrivning 

En politiskt antagen verksamhetsplan för det år man ansökt om medel ska 

redovisas till Energimyndigheten senast 31 januari, enligt nedanstående 

upplägg. 

1. Tidplan 
Verksamhetsplanen gäller i huvudsak för 2013. Dock är vissa aktiviteter av 

sådan karaktär att de kan gälla även för kommande år. 

2. Mål 
Rådgivningens övergripande mål är att minska energianvändningen i 

samhället och öka andelen förnybar energi samt att öka kunskapen om 

energi och klimat i allmänhet. Rådgivningen är inriktad mot 

villaägare/hushåll, företag och lokala föreningar/organisationer. 

Lokala mål för 2013 är att; 

1. Öka kännedomen om verksamheten hos lokala företag. 

2. Lyfta fram minst två goda exempel på energi- och/eller klimatåtgärder. 

3. Projektorganisation 
Högsby kommun kommer att, tillsammans med Hultsfreds kommun, driva 

energi- och klimatrådgivningen inom Östra Smålands 

Kommunalteknikförbund (ÖSK) som är ett förbund mellan de tekniska 

förvaltningarna i Hultsfred och Högsby kommuner. Nära samarbete kommer 

att bedrivas med motsvarande funktioner i Oskarshamns, Vimmerby och 

Västerviks kommuner när det gäller anordnande av studiebesök, 

informationstillfällen och gemensamma projekt.   

4. Strategiska val 
Ett strategiskt val gällande informationskanal är att i första hand delta på 

andra organisationers arrangemang för att på ett mer effektivt sätt nå så 

många människor som möjligt och att i andra hand genomföra egna 

arrangemang.  

Prioriterad målgrupp under 2013 är företag.  
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Det är även ett aktivt val att det ska finnas utrymme för flexibilitet i 

verksamhetsplanen för att möjliggöra en anpassning efter vad som är 

aktuellt i samhället, vad som efterfrågas och vilka möjligheter eller hinder 

som dyker upp på vägen.   

5. Budget 
Statliga medel 280 000 kr.  

6. Aktiviteter 
 

Aktivitet Ämne Målgrupp Samarbete Tid & plats 

Skolinformation Energi och klimat Elever i årskurs 
1-6 

Skolorna i 
kommunen 

Våren 
Skolorna 

Experimentkväll Energi och teknik 

 

Ungdomar Fritidsgårdarna i 
kommunen 

Hösten 

Tegelbruket 

Informationsträff 
1+2 

Energieffektivisering 
och EKC 

Företag Mittpunkt Högsby, 
EKR V-by + O-
hamn 

Våren/hösten 
 

Företagsbesök Energieffektivisering 
och EKC 

Företag Mittpunkt Högsby Våren/hösten 
I kommunen 

Informationsträff Biogas Lantbrukare Mittpunkt Högsby, 
LRF, EKR V-by + 
O-hamn 

Våren  
 

Informationsträff Energi, elräkning Pensionärer SPF och PRO Under året 
I kommunen 

Nätverksträffar Utbildningar, projekt 
och träffar 

Energirådgivarna Energirådgivarna 
Sydost 

Under året,  
6 möten 

Utbildningar Obligatorisk 
transportutbildning 

Energirådgivarna Energimyndigheten Under året 
 

Övriga träffar Kraftsamling Energirådgivarna Energimyndigheten Oktober 

7. Kompetensutveckling 
Redovisas under punkt 6 aktiviteter. 

8. Utvärdering 
Utvärdering kommer att ske för alla genomförda aktiviteter, ovan nämnda 

och övriga tillkommande. Utvärderingen kommer att ske i en mall för hela 

verksamheten som även inkluderar den icke uppsökande rådgivning. 

Uppföljande kontakter kommer att ske med företag även under 2014.  

En årlig rapportering av genomförda aktiviteter i form av en enkät samt en 

ekonomisk redovisning ska göras till Energimyndigheten i enlighet med 

förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energirådgivning. 
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FD § 9/2013 Dnr 2012/43   

Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Hultsfreds 
kommun 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar anta verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivning i 

Hultsfreds kommun 2013. 

Ärendebeskrivning 

En politiskt antagen verksamhetsplan för det år man ansökt om medel ska redovisas till 

Energimyndigheten senast 31 januari, enligt nedanstående upplägg. 

1. Tidplan 
Verksamhetsplanen gäller i huvudsak för 2013. Dock är vissa aktiviteter av sådan karaktär att 

de kan gälla även för kommande år. 

2. Mål 
Rådgivningens övergripande mål är att minska energianvändningen i samhället och öka 

andelen förnybar energi samt att öka kunskapen om energi och klimat i allmänhet. 

Rådgivningen är inriktad mot villaägare/hushåll, företag och lokala 

föreningar/organisationer. 

Lokala mål för 2013 är att; 

1. Genomföra en egen uppföljning av tidigare företags- och föreningskontakter. 

2. Fortsätta att lyfta fram goda exempel på energi- och/eller klimatåtgärder. 

3. Projektorganisation 
Hultsfreds kommun kommer att, tillsammans med Högsby kommun, driva energi- och 

klimatrådgivningen inom Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) som är ett 

förbund mellan de tekniska förvaltningarna i Hultsfred och Högsby kommuner. Nära 

samarbete kommer att bedrivas med motsvarande funktioner i Oskarshamns, Vimmerby och 

Västerviks kommuner när det gäller anordnande av studiebesök, informationstillfällen och 

gemensamma projekt.   

4. Strategiska val 
Ett strategiskt val gällande informationskanal är att i första hand delta på andra 

organisationers arrangemang för att på ett mer effektivt sätt nå så många människor som 

möjligt och att i andra hand genomföra egna arrangemang.  

Prioriterad målgrupp under 2013 är företag.  
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Det är även ett aktivt val att det ska finnas utrymme för flexibilitet i verksamhetsplanen för 

att möjliggöra en anpassning efter vad som är aktuellt i samhället, vad som efterfrågas och 

vilka möjligheter eller hinder som dyker upp på vägen.   

5. Budget 
Statliga medel 280 000 kr.  

6. Aktiviteter 
 

Aktivitet Ämne Målgrupp Samarbete Tid & plats 

Skolinformation Energi och klimat 
Teknikresan 

Elever i 6:e klass Utvecklingskontoret Hösten 
Alla skolor 

Experimentkväll Energi och teknik 

 

Ungdomar Fritidsgårdarna i 
kommunen 

Hösten 

Fritidsgården 
Hultsfred 

Informationsträff 
1+2 

Energieffektivisering 
och EKC 

Företag Utvecklingskontoret, 
EKR V-by + O-hamn 

Våren/hösten 
 

Informationsträff Energi, säkerhet, 
brand, sotning 

Villaägare Sotare, 
brandmästare, 
säkerhetssamordnare 

Hösten 
Virserum 

Informationsträff Biogas Lantbrukare Utvecklingskontoret, 
LRF, EKR V-by + 
O-hamn 

Våren  
 

Informationsträff Energi, elräkning Pensionärer SPF och PRO Under året 
I kommunen 

Nätverksträffar Utbildningar, projekt 
och träffar 

Energirådgivarna Energirådgivarna 
Sydost 

Under året,  
6 möten 

Utbildningar Obligatorisk 
transportutbildning 

Energirådgivarna Energimyndigheten Under året 
 

Övriga träffar Kraftsamling Energirådgivarna Energimyndigheten Oktober 

7. Kompetensutveckling 
Redovisas under punkt 6 aktiviteter. 

8. Utvärdering 
Utvärdering kommer att ske för alla genomförda aktiviteter, ovan nämnda och övriga 

tillkommande. Utvärderingen kommer att ske i en mall för hela verksamheten som även 

inkluderar den icke uppsökande rådgivning. Uppföljande kontakter kommer att ske med 

företag även under 2014.  

En årlig rapportering av genomförda aktiviteter i form av en enkät samt en ekonomisk 

redovisning ska göras till Energimyndigheten i enlighet med förordningen (1997:1322) om 

bidrag till kommunal energirådgivning. 

--- 
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Kommunstyrelsen Högsby 

 

 

  

FD § 10/2013 Dnr 2011/60 049 

Förtydligat svar om månadsfakturering  

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna förslaget om förtydligat svar till 

kommunstyrelsen i Högsby avseende månadsfakturering. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen i Högsby återremitterar ärendet om månadsfakturering 

för förtydligande av ÖSK:s svar, KS Högsby 2012-01-10. 

 

Förslag till svar 

Upphandling av nytt debiteringssystem pågår. När det nya 

debiteringssystemet är installerat kommer ÖSK att erbjuda möjligheten att 

få månadsfaktura för de kunder som så önskar i både Hultsfred och Högsby 

kommun. 

 

Månadsfakturering kommer att innebära merkostnader för exempelvis 

utskrift, kuverttering, distribution och betalningstransaktioner. Till detta 

kommer arbetskostnad och kravhantering. Eftersom vatten, avlopp och 

renhållning är taxefinansierat kommer det att medföra en extra avgift per 

faktura för kunder med månadsfaktura. 

--- 
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FD § 11/2013    

Anmälningsärenden  

1. Beslut från Energimyndigheten om stöd till energirådgivare 

 

2. Tilldelningsbeslut för avfallshämtning i Högsby kommun 2013-06-01 –  

    2015-05-31 

 

3. Svar på skrivelse om månadsfakturering 

 

4. Yttrande till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning på väg 681 

 

 

Delegationsbeslut 2012 

1.Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

 

2. Skrotning/flyttning av fordon 

 

3. Tillbuds- och skaderapporter 

 

4. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

 

5. Bostadsanpassningsbidrag 

--- 
 


