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Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, 2013-10-01 kl. 9.00-12.30 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C 

 Raymond Asp, S Lennart Eklund, C 

  Mattias Wärnsberg, S 

   

Övriga deltagande Göran Lundberg, S 

 Niklas Holmqvist, avd. chef fastighet, §§ 48, 52 

 Lars Lundgren, avd. chef VA/RH, § 52 

 Staffan Svensson, avd. chef gata/park, § 52 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 
Utses att justera Åke Nilsson                                                  
Underskrifter Paragrafer §46-53 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Åke Nilsson 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2013-10-01 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-10-15 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-11-06 

    

  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 46/2013    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning 

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Åke Nilsson, KD, att tillsammans med ordförande 

Roland Waern justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 

Punkten ”Information från verksamheterna” läggs till dagordningen. 

Dagordningen godkänns. 

 

 

Ärendelista 2013-10-01 

§ 47  Delårsbokslut 2013-08-31 

§ 48  Äskande om extra medel till fjärrvärmeledning i Hultsfreds gymnasium  

         B-huset 

§ 49  Ny vaktmästeriorganisation inom Hultsfreds kommun 

 

§ 50  Sammanträdesdagar för förbundsdirektionen 2014 

 

§ 51  Bilaga till anställningsavtal 

 

§ 52  Information från verksamheterna 
 

§ 53  Anmälningsärende 

        -Tilldelningsbeslut för ombyggnation av Hultsfreds gymnasium B-huset 

        -Svar på motion om trevligare återvinningsstationer 

        -Svar på skrivelse från Vena värdshus & vandrarhem 

--- 
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Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige Hultsfred 

Kommunfullmäktige Högsby 

 

 

 

  

FD § 47/2013 Dnr 2013/2 04 

Delårsbokslut per 2013-08-31 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfred och 

Högsby att godkänna delårsbokslut per 2013-08-31. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundschefen redovisar delårsbokslut per 2013-08-31 för Hultsfreds och 

Högsby kommuner.  

 

ÖSK Hultsfred redovisar sammantaget ett positivt resultat med 1 211,2 tkr 

per 2013-08-31. Prognosen för 2013 beräknas bli ett positivt resultat med 

787,0 tkr. 

 

ÖSK Högsby redovisar sammantaget ett positivt resultat med 1 089,9 tkr per 

2013-08-31. Prognosen för 2013 beräknas bli ett negativt resultat med 458,4 

tkr. 

 

 

Protokollsanteckning 
Investeringsbudgeten bör ses över för att minimera ombudgeteringar. 

Gunilla Schollin Borg, MP. 

--- 
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Kommunstyrelsen Hultsfred 

 

 

  

FD § 48/2013 Dnr 2013/46   

Äskande om extra medel till fjärrvärmeledning i 
Hultsfreds gymnasium B-huset 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att äska extra medel hos kommunstyrelsen, 

Hultsfreds kommun, för akut åtgärd på internt fjärrvärmenät mellan 

Hultsfreds gymnasium och Albäckskolan. De extra medel som krävs 

beräknas till 800 000 kr. Exakta kostnader kommer att redovisas. 

 

 
Ärendebeskrivning 
Det interna fjärrvärmenät som Hultsfreds kommun äger och ansvarar för 

inom skolområdet Hultsfreds gymnasium, Albäckskolan och Hagadal är 

installerat på 1970-talet och börjar nu bli uttjänt. 

 

Tidigare har en sträcka mellan Hultsfreds gymnasium och Hagadal bytts ut. 

Under det arbete som pågår kommer ca 95 meter att bytas ut. Efter att det 

arbetet är utfört återstår ca 250 meter att ersätta. 

 

Beräknade kostnader är uppskattade av inblandade entreprenörer, då 

upphandling inte gjorts på grund av tidspress. 

 

Den relativt höga kostnaden beror på att i ledningskulvert finns även andra 

typer av kablar samt att kulverten består av asbestcementrör, som gör att 

kostnader för sanering och avfallsdeponi uppstått. 

 

Kostnader för detta pågående arbete belastar för närvarande 

fastighetsavdelningens driftbudget, vilken kommer att redovisa ett 

underskott, om inte extra medel tillförs för detta ändamål. 

--- 
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FD § 49/2013 Dnr 2013/41   

Ny vaktmästeriorganisation inom Hultsfreds kommun 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att gå vidare 

med arbetet att förändra Hultsfreds kommuns vaktmästeriorganisation.  

 

Ärendebeskrivning 

Bakgrunden är att den vaktmästerutredning som gjorts visar att kvaliteten på 

verksamhetsvaktmästeriet på förskolorna brister. Vaktmästeriutredningen 

visar också att kvaliteten på fastighetsvaktmästeriet på skolorna brister samt 

att organisationen lägger för lite tid på fastighet och för mycket på 

verksamhet jämfört med liknande kommuner samt nyckeltal i REPAB. 

 

Den nya vaktmästeriorganisationen ska renodla samtliga vaktmästartjänster 

i grenarna verksamhetsvaktmästeri, fastighetsskötsel byggnader och 

fastighetsskötsel utemiljö. Verksamhetsvaktmästeri ska organiseras under 

kost och städservice och fastighetsskötsel byggnader samt utemiljö ska 

organiseras under ÖSK. 

 

En budgetanalys har genomförts och presenterats i Hultsfreds kommuns 

kommunstyrelses arbetsutskott. I korthet visar den att den totala budgeten 

för vaktmästeri kommer att vara så gott som oförändrad. 

 

Riskbedömningar har gjorts i samråd med berörda skyddsombud. 

--- 
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FD § 50/2013 Dnr 2013/42   

Sammanträdesdagar för förbundsdirektionen 2014 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till sammanträdesdagar 

för förbundsdirektionen 2014. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundschefens förslag till sammanträdesdagar för förbundsdirektionen 

2014: 

  

(13 januari)  

(4 februari)  

10 mars            Högsby  

8 april     Hultsfred 

(6 maj)      

2 juni     Hultsfred  

(2 september)      

13 oktober     Hultsfred  

(4 november)       

2 december     Högsby  

 

Förbundsdirektionens sammanträden börjar kl. 9.00.  

 

På datumen inom parantes planeras inga möten men bör ändå reserveras för 

eventuellt behov. 

--- 
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Personalkontoret  

Förbundschefen 

 

  

FD § 51/2013 Dnr 2013/44   

Bilaga till anställningsavtalet 

Beslut 

Förbundsdirektionen godkänner förslaget till bilaga till anställningsavtal. 

 

Förbundschefen får i uppdrag att undersöka om även befintlig personal 

inom ÖSK kan underteckna bilagan till anställningsavtal. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Personalkonsulenterna har tagit fram ett förslag till bilaga till 

anställningsavtalet. Tanken är att bilagan ska ge information om 

anställningsavtalets innebörd. Bilagan är tänkt att kunna börja användas 

under hösten 2014 på de nya avtal som skrivs från och med då. Befintliga 

anställningsavtal kommer inte att kompletteras med bilagan men 

informationen kommer att ges via APT och hemsidan.  

 

Förslaget till bilaga till anställningsavtal har varit föremål för samverkan 

2013-08-28, §7. Samverkansgruppen hade inget att erinra mot förslaget.  

--- 
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FD § 52/2013 Dnr 2013/48   

Lägesrapport från förbundschef och avdelningschefer 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

 

Ärendebeskrivning  

 

Förbundschefen  

 Information om organisationsförändringar och rekryteringsbehov 

inför kommande pensionsavgångar. 

 

Avdelningschef fastighet 

 Ett anonymt brev har skickats till Högsby kommun avseende 

entreprenören som lägger om taket på kommunhuset i Högsby. 

Avdelningschefen meddelar att gängse rutiner vid upphandling av 

entreprenader har följts. En kreditprövning är gjord 2013-08-02 och 

den visar att företaget som ifrågasatts uppvisar god ekonomi och hög 

kreditvärdighet.  

 

 Beskrivning om läget för ungdomsgården på Tegelbruket i Högsby. 

 

Avdelningschef VA/RH 

Högsby   

 Refererar från möte med markägarna om överföringsledningen 

mellan Högsby och Ruda. 

 

 Möte 2013-10-07 med Pollex, som utför sanering av 

vattenledningar. För att få en bra vattenkvalitét i Högsby, Berga och 

Allgunnen kommer saneringsarbete att påbörjas under hösten. 

Arbetet börjar i Högsby och fortsätter under 2014. 

 

 I Fagerhult pågår ett stort saneringsarbete med va-ledningar. 

 

 Arbete pågår med att hitta ny råvattentäkt i Långemåla. Idag körs 
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vatten från Högsby till Långemåla på grund av dålig 

råvattenskvalité. 

 

 Arbete pågår med att hitta nya råvattentäkter. I Fågelfors på grund 

av dålig kapacitet och vattenkvalité samt i Högsby för framtida bruk. 

 

Hultsfred  

 Virserums avloppsreningsverk är färdigställt. El och styr är helt nytt. 

Nu väntar slutbesiktning. 

 

 Utvärdering av upphandling av ny slamvattningsutrustning vid 

Målilla avloppsreningsverk har påbörjats. 

 

Avdelningschef gata/park 

Hultsfred  

 Arbete med bryggor vid Strandlyckan påbörjas vecka 41. 

 Projekt Resecentrum i Målilla ska vara klart i december. 

 Problem med dagvatten i Silverdalen. 

 Byte av gatubelysningsarmaturer pågår i Silverdalen, Mörlunda och 

norra landsbygden. All gatubelysning ska vara utbytt under 2014. 

 Utredningsarbete om VA-anslutningar i bland annat Karlsborg. 

 Upphandling för grävmaskinstjänster. 

 Förberedelser inför kommande vintersäsong med vinterväghållning. 

 Genomgång av grönytor och vad som kan förändras. Idag gräsklipps 

motsvarande 60 fotbollsplaner varje vecka. 

 Asfaltslagningar efter kabeldragningar. 

 

Högsby 

 Förbättringar på vissa enskilda vägnät 

 Utbyte av kvicksilversljuskällor klart för säsongen. Återstår ca 300 

st.  

 E.on tar bort luftledningar och ersätter med kabel i mark. Detta kan 

komma att påverka kommunens gatubelysning. 

 Diskussion med Trafikverket om Kyrkebro angående eventuellt 

övertagande, samt om Tingebro angående eventuell breddning. 

 Påbörjad genomgång och revidering av liggaren för Lokala 

Trafikföreskrifter. 

 Kostnadskalkyl för nya parkeringsplatser vid Långgatan. 

 Planering inför vinterväghållning. Upphandling har genomförts. 

--- 
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FD § 53/2013    

Anmälningsärenden  

 

1. Tilldelningsbeslut för ombyggnation av Hultsfreds gymnasium, hus B 

2. Svar på motion om trevligare återvinningsstationer 

3. Svar på skrivelse från Vena värdshus & vandrarhem 

--- 
 

 


