
 
 

 Sammanträdesprotokoll  1 (30) 

Sammanträdesdatum 

2013-12-03 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, 2013-12-03 kl. 8.30-12.00 

   

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 Gunilla Abrahamsson, S 

 Göran Lundberg, S 

 Jens Karlsson, energistrateg, §§ 57-62 

 Niklas Holmqvist, avd. chef, § 63 

 Staffan Svensson, avd. chef, § 64-68 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 
Utses att justera Lennart Eklund                                                  
Underskrifter Paragrafer §56-75 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Lennart Eklund 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2013-12-03 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-12-13 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-01-07 

    
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 56/2013    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning 

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Lennart Eklund, C, att tillsammans med ordförande 

Roland Waern justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 

Punkten ”Lokal trafikföreskrift för bussterminal på Vetlandavägen i Målilla” 

läggs till dagordningen.  

 

Punkt nr 15 ”Reviderad strategikarta” stryks från dagordningen. 

 

Dagordningen godkänns. 

 

 

Ärendelista 2013-12-03 

§ 57  Redovisning av energi- och klimatrådgivning i Hultsfred och Högsby   

         2013    

§ 58  Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Högsby 2014  

          

§ 59  Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Hultsfred 2014 

 

§ 60  Information om kommande solenergiförstudie 

 

§ 61  Information om kvicksilverbelysning 

 

§ 62  Investering i energiuppföljningssystem 
 

§ 63  Information om investeringar i fastigheter i Högsby kommun 2013 

 

§ 64  Lokal trafikföreskrift för Parkleden i Hultsfred 

 

§ 65  Lokal trafikföreskrift för bussterminal på Vetlandavägen i Målilla 
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§ 66  Svar på motion om cykelväg mellan Berga och Högsby 

 

§ 67  Svar på motion om vinterväghållning säsongen 2013-2013 

 

§ 68  Svar på motion om lekplats i varje ort 

 

§ 69  Svar på medborgarförslag om betesdjur, Highland Cattle 

 

§ 70  Månadsfakturering 

 

§ 71  Delegationsordning 

 

§ 72  Organisationsfrågor 

 

§ 73  Obesvarade motioner 

 

§ 74  Extra möte i förbundsdirektionen 

 

§ 75  Anmälningsärenden 

         -Upphandling av grävmaskinstjänster för Hultsfreds kommun 

         -Upphandling av slamavvattningscentrifug vid Målilla avloppsreningsverk 

         -Avslag på ansökan om bostadsanpassning 

         -KF § 148 Högsby kommun – Budget 2014, plan 2015-2016 

--- 
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FD § 57/2013 Dnr 2013/54   

Redovisning av energi- och klimatrådgivningen i 
Hultsfred och Högsby 2013 

Beslut 

Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Rådgivning 

Under perioden 1 jan – 28 nov 2013 har 81 rådsökningar inkommit (57 st i 

Hultsfred och 24 st i Högsby). Detta kan jämföras med 2012 då antalet 

rådsökningar uppgick till 97 st (58 st i Hultsfred och 39 st i Högsby). 

68 st har varit från allmänheten, 10 st från företag och 3 st från föreningar (i 

Högsby har tyvärr inga kontakter från företag förekommit).  

Aktiviteter/projekt 

Totalt har 8 st aktiviteter/projekt genomförts under året, varav 2 st enligt 

årets verksamhetsplan (7 st i Hultsfred och 3 st i Högsby). Detta kan 

jämföras med 2012 då antalet aktiviteter/projekt uppgick till 20 st (9 st i 

Hultsfred och 11 st i Högsby). 

Övriga informationsinsatser 

Hemsidan har haft 612 besök (285 besök 2012) och bloggen har haft 1 771 

besök (5 425 besök 2012).  

Måluppfyllese  

I verksamhetsplanen för Högsby kommun antogs två lokala mål:  

1. Öka kännedomen om verksamheten hos lokala företag. 

- Inga företag  har deltagit i de aktiviteter eller informationstillfällen 

som har genomförts, varvid målet ej kan anses uppfyllt.  

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

- Har inte skett, varvid målet ej kan anses uppfyllt. 
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I verksamhetsplanen för Hultsfreds kommun antogs två lokala mål: 

1. Genomföra en egen uppföljning av tidigare företags- och 

föreningskontakter. 

- En uppföljning är planerad till december och ytterligare en i vår. 

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

- Har delvis skett genom artiklar i lokalpressen. 

Redovisning av verksamhetsförändring Hultsfred 

Enligt beslut KF§ 133/2011 skulle flytten av energirådgivningen samt 

energieffektiviseringsstödet, från miljö- och byggnadskontoret till ÖSK, 

utvärderats efter ett år. Detta skedde 2013-05-07 och godkändes (KS§ 

46/2013).  
--- 
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FD § 58/2013 Dnr 2013/54   

Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Högsby 
kommun 2014 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att anta verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivning i 

Högsby kommun 2014. 

 

 

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 2014. 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 2014 är att; 

1. Besöka minst fem företag i samverkan med miljöinspektörerna. 

2. Fortsätta att lyfta fram 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 
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möjligt och att i andra hand genomföra egna arrangemang.  

Prioriterad målgrupp under 2014 är företag.  

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 

Föreläsningar/ 
studiebesök 

Energi och klimat Elever i årskurs 
1-9 & gymnasiet 

Skolorna i 
kommunen 

Våren/hösten 
 

Studieresa Energi och teknik 

 

Ungdomar Fritidsgårdarna i 
kommunen 

Hösten 

 

Informationsbesök Energieffektivisering 
och EKC 

Företag Miljökontoren Våren/hösten 
 

Studiebesök Energieffektivisering Företag EKR V-by, 
näringslivskontor 

Hösten 

Energi- och 
klimatmässa 

Energieffektivisering 
och hållbarhet 

Företag, 
allmänheten, 
offentlig sektor 

EKR V-by, RockCity, 
Campus H-fred, m.fl. 

Våren/hösten 
 

Föreläsningskvällar Uppvärmnings-
system 

Allmänheten Studieförbunden Hösten 
 

Informationsträff Energi, elräkning Pensionärer Studieförbunden Våren 

Nätverksträffar Utbildningar, projekt 
och träffar 

Energirådgivarna Energirådgivarna 
Sydost 

Under året,  
6 möten 

Utbildningar Obligatorisk 
transportutbildning 

Energirådgivarna Energimyndigheten Under året 
 

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.  

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 § 59/2013 Dnr 2013/54   

Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Hultsfreds 
kommun 2014 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att anta verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivning i 

Hultsfreds kommun 2014. 

 

 

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 2014. 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 2014 är att; 

1. Besöka minst fem företag i samverkan med miljöinspektörerna. 

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 
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möjligt och att i andra hand genomföra egna arrangemang.  

Prioriterad målgrupp under 2014 är företag.  

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 

Studieresa Energi och teknik 

 

Ungdomar Fritidsgårdarna i 
kommunen 

Hösten 

 

Informationsbesök Energieffektivisering 
och EKC 

Företag Miljökontoren Våren/hösten 
 

Studiebesök Energieffektivisering Företag EKR V-by, 
näringslivskontor 

Hösten 

Energi- och 
klimatmässa 

Energieffektivisering 
och hållbarhet 

Företag, 
allmänheten, 
offentlig sektor 

EKR V-by, RockCity, 
Campus H-fred, m.fl. 

Våren/hösten 
 

Föreläsningskvällar Uppvärmnings-
system 

Allmänheten Studieförbunden Hösten 
 

Informationsträff Energi, elräkning Pensionärer Studieförbunden Våren 

Nätverksträffar Utbildningar, projekt 
och träffar 

Energirådgivarna Energirådgivarna 
Sydost 

Under året,  
6 möten 

Utbildningar Obligatorisk 
transportutbildning 

Energirådgivarna Energimyndigheten Under året 
 

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.  

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 § 60/2013 Dnr 2013/55   

Information om kommande solenergiförstudie 

Beslut 

Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Både Hultsfred och Högsby kommuner har antagna 

energieffektiviseringsstrategier med målsättningar om ökad andel förnybar 

energi och mera specifika mål om en viss andel solenergi till 2014 

respektive 2015. 

 

Ett första steg för att uppfylla dessa mål är att genomföra en förstudie om 

solenergi på några av kommunernas fastigheter. Därför har en 

offertförfrågan skickats till fyra olika konsulter verksamma inom 

solenergiområdet varav en har blivit utvald att genomföra förstudien. 

 

Fyra offentliga byggnader inom kommungränserna är utvalda för förstudie; 

kommunhuset i Hultsfred, Hagadal sim- och sporthall, Rock City-huset och 

Lillebo förskola i Högsby. Förstudien avser i första hand solceller men för 

Hagadal ingår även solvärme. 

 

Förstudien kommer att finansieras via energieffektiviseringsstödet.  

 

Tidplan 

Förstudien ska vara färdigställd senast 2014-02-21 och kommer därefter att 

presenteras för direktionen med förslag till fortsatt hantering. Beroende på 

utfallet av detta kan en eventuell installation ske under 2015.  

--- 
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FD § 61/2013 Dnr 2013/56   

Information om kvicksilverbelysning 

Beslut 

Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Från 2015 förbjuds nytillverkning och import av så kallade 

kvicksilverlampor enligt EU:s ekodesigndirektiv. Även utbytesljuskällor 

förbjuds enligt direktivet. 

 

På grund av detta förbud har ett utbytesprogram på gatubelysningen pågått 

ett antal år i Hultsfred respektive Högsby kommuner. Samma behov finns 

även på fastighetssidan på de belysningar som finns utvändigt på våra 

byggnader och invändigt men då främst i våra sporthallar. 

 

Därför genomfördes en statusinventering på fastighetssidan i Hultsfred 

under våren 2013. Inventeringen visar att det finns 449 stolpbelysningar och 

158 fasadbelysningar som troligen belastar fastighetssidan. Den mest 

dominerade ljuskällan är kvicksilverljuskällor på 125 W.  

 

Generellt är många kåpor slitna, angripna av alger, spruckna, gula m.m. 

Det förekommer också onödigt många olika typer av armaturer och 

ljuskällor. 

På många ställen är också belysningen underdimensionerad. 

 

Fastighetsavdelningen bedömer att en helhetslösning krävs för att klara 

konsekvenserna av förbudet 2015 och samtidigt minska ner antalet olika 

typer av armaturer och ljuskällor, få till rätt dimensionerad belysning samt 

få en energieffektivare lösning. 

 

Ett möjligt scenario är att genomföra detta etappvis såsom man gjort på 

gatubelysningen. Hur och när detta kan genomföras kommer att presenteras 

under 2014. 

--- 
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Kommunstyrelsen Högsby 

Energistrategen  

 

 

  

FD § 62/2013 Dnr 2013/61   

Investering i energiuppföljningssystem 

Beslut 

Förbundsdirektionen förordar att ett energiuppföljningssystem införs. 

Vidare uppdrar förbundsdirektionen åt energistrategen att ta fram ett förslag 

på hur finanseringen kan lösas mellan medlemskommunerna, samt utreda 

övriga bolags och kommunala verksamheters intresse, för presentation i 

respektive kommunsstyrelse.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett energiuppföljningssystem är ett datasystem som håller rätt på 

användningen av alla typer av energislag, vattenanvändning samt andra 

typer av media som används i våra verksamheter. Systemet hämtar den data 

som finns uppkopplad automatiskt in i systemet (t.ex. elanvändning) men 

kan även hantera manuellt inhämtad data via rapporteringsverktyg 

(mobiltelefon).  

 

En prisförfrågan/marknadsundersökning har 2013-09-27 skickats ut till sju 

företag som erbjuder denna typ av produkter. Fem av dessa återkom med 

svar. Två angivna referenser har intervjuats för mer information. 

 

Nuläge kommunala fastigheter, verksamheter, VA och Gata/park  

Situationen ser olika ut i de båda kommunerna idag.  

För Hultsfreds fastighetsbestånd följs energianvändningen och övrig media 

upp manuellt i excel-dokument på månadsbasis av halvtidsanställd 

drifttekniker i fastighetsstaben. Uppföljningen är inte fullständig i alla 

fastigheter. 

För Högsbys fastighetsbestånd sker ingen uppföljning på månadsbasis. Den 

enda uppföljning som görs, sker i samband med rapporteringen av 

energieffektiviseringsstödet till Energimyndigheten en gång per år.  

 

Inom de kommunala verksamheterna där de själva står får 

energikostnaderna i hyrda fastigheter (t.ex. Klockargården) så följs det 

delvis upp i samband med den uppföljning som sker av ÖSK. Däremot följs 

ingen elanvändning upp på månadsbasis i någon av kommunerna (om inte 
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verksamhetsansvariga gör det själva). 

 

Inom VA följs elanvändningen upp på årsbasis i miljörapporter. 

 

Gatubelysningen följs upp på månadsbasis i excel-dokument. 

 

Nuläge kommunala bolag  

Högsby bostad har sedan flera år tillbaka ett energiuppföljningssystem för 

sina fastigheter.  

 

Hultsfreds bostäder har påbörjat en investering i ett fullständigt 

uppföljningssystem med automatisk avläsning på all media via nya 

styrsystem och övervakning på distans (köpt tjänst).. 

 

HKIAB har inget energiuppföljningssystem men har å andra sidan mycket 

färre fastigheter där man själv står för energianvändningen.  

 

Varför ett energiuppföljningssystem? 

Det finns flera anledningar till varför ett energiuppföljningssystem bör 

införskaffas. Några är: 

 

- Få en strukturerad kontroll över energianvändning, kostnad och 

miljöpåverkan. 

- Uppföljning av energiåtgärder. 

- Minska administrationen/arbetsbelastningen. 

- Snabbare avvikelsehantering. 

- Upptäcka felaktigheter och brister i våra energisystem. 

- Enklare och tydligare hantering kopplat till internhyressystemet. 

- Ökat tryck utifrån av tillsynsmyndigheter på att redovisa 

energianvändning och miljöpåverkan.  

- I Hultsfred kommuns energieffektiviseringsstrategi finns en åtgärd 

som säger att kommunen tillsammans med bolagen ska en gemensam 

databas för uppföljning av energianvändning i drift senast 2018.  

 

Besparingspotential 

Andra kommuner/bolag som infört denna typ av energiuppföljningssystem 

har räknat med att bara genom bättre kontroll kunna spara ca 1 % av sina 

energikostnader. Samma besparingspotential i vårt fall skulle innebära att vi 

kan minska våra energikostnader med ca 150 000 kr bara i Hultsfreds 

kommuns fastighetsbestånd.   

 

Det finns även stor potential att minska arbetsbelastningen så att befintliga 

resurser kan användas effektivare.  

En mer strukturerad uppföljning gör att vi kan upptäcka avvikelser snabbare 

(t.ex. vattenläckor, ökad värmekostnad pga. tekniska fel) som möjliggör 
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ekonomiska besparingar. 

 

Vi får även bättra data för att se var vi ska prioritera våra 

investeringsresurser för att spara mer energi.  

 

Omfattning 

Vid prisförfrågan/marknadsundersökning framkom tillräcklig information 

för att göra en bedömning av hur omfattande system vi behöver. För att nå 

de effekter och besparingar som vi önskar med ett energiuppföljningssystem 

ska man upphandla ett webbaserat system med möjlighet till så många 

automatiska avläsningar som möjligt utan ytterligare investeringar i 

hårdvara ute på våra anläggningar. Det ska även finnas möjlighet till 

manuell inrapportering via mobiltelefon av resterande anläggningar.  

 

Kostnader 

Enligt den prisförfrågan/marknadsundersökning som genomförts samt 

beräkningar för tillkomande kostnader (extra personal vid införandet, 

upphandlingskostnad, ej förutsatt, etc.) så uppgår den initiala 

investeringskostnaden till 500 000 kr samt årliga licenskostnader på ca 

40 000 kr.  

 

I investeringskostnaden finns lönekostnader motsvarnade en heltidstjänst i 

sex månader för att inventera alla anläggningar i båda kommunerna samt för 

inmatning av grunddata och historik. 

 

Utöver dessa kostnader bedöms befintlig personals arbetstid vid ett 

införande (projektledning, utbildningstid etc.) motsvara en kostnad på ca 

250 000 kr.  

 

Vid ett införande kommer med största sannolikhet felaktigheter och brister i 

våra energisystem upptäckas. Detta kan innebära ytterligare 

investeringsbehov, men i åtgärder som borde genomföras på sikt i alla fall. 

Detta kan också leda till högre arbetsbelastning för den egna personalen i ett 

inledande skede.   

 

Införande 

Upphandling av systemet kan ske under våren 2014 och införandet kan 

tidigast påbörjas hösten 2014 beroende på hur finansiering kan ske. 

--- 
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FD § 63/2013    

Information om i fastighetsinvesteringar i Högsby 
kommun 2012-2013 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

 
Ärendebeskrivning  
Avdelningschef på fastighetsavdelningen Niklas Holmqvist informerar om 

vilka fastighetsinvesteringar som gjorts i Högsby kommun 2013-2013. 

 

Fröviskolan  

-Fönsterbyte vid matsal, tekniksalar och Mellangården. 

-Hissinstallation vid Mellangården. 

-Handikapptoalett vid matsal.  

-Tillgänglighetsramper vid ingång till ungdomsgård, Resursen och    

 hemkunskapslokal. 

-Upprustning av sporthallen. 

-Energieffektivisering.                                       

-Fjärrvärmeomläggning.  

 

Övriga fastigheter   
-Energieffektivisering vid Fagerhults skola. 

-Isolering av vind vid Fagerhults skola. 

-Byte av dörrar och fönster vid brandstationen i Fagerhult. Luftvärmepump   

 installerad. 

-Byte av yttertak på kommunhuset. 

-Renovering av kök i kommunhuset. 

-Åtgärder för utrymningssäkerhet vid Ruda och Fågelfors skolor. 

-Vattenskada åtgärdad vid Lillebo förskola. 

-Åtgärder för taket på Långemåla sporthall. 

-Brandlarm kompletterat vid Skyttefällaskolan. 

-Ny pelletsbrännare installerad, reparation på ventilationsaggregat med mera   

 vid Aboda Klint. 

--- 
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FD § 64/2013 Dnr 2013/53   

Lokal trafikföreskrift för Parkleden i Hultsfred 

Beslut 

Förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd beslutar med stöd av 10 

kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276) för Hultsfreds kommun följande: 

 

1 § På östra sidan av Parkleden i Hultsfred från Skolgatan och 60 meter 

norrut får inte fordon stannas eller parkeras. 

 

Beslutet träder i kraft 15 december 2013. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Under en längre tid har kommunen och Kalmar Länstrafik mottagit 

klagomål från boende på Parkledens södra del. Boende har framfört 

synpunkter på att bussar i avvaktan på nästkommande körning parkeras, 

längre eller kortare tid, längs med Parkledens södra del och delvis skymmer 

utsikten mot sjön Hulingen. Problemet för de boende upplevs så starkt att de 

funderar på att flytta. KLT:s information till de berörda bussföretagen har 

inte löst saken fullt ut.  

 

Noteras kan att sedan 2008 har kommunen arrendeavtal med Trafikverket 

(Banverket) om nyttjande av del av fastigheten Hultsfred 2:10  som 

uppställningsplats för bussar, se bifogad karta. Avståndet från anvisad 

uppställningsplats till stationsbyggnaden är endast marginellt längre och 

torde inte innebära några större olägenheter.  

--- 
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FD § 65/2013 Dnr 2013/63   

Lokalt trafikföreskrift för bussterminal på 
Vetlandavägen i Målilla 

Beslut 

Förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd beslutar med stöd av 10 

kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276) för Hultsfreds kommun följande. 

 

1 § På Vetlandavägen i Målilla, infart till bussterminal, 60 meter väster 

Atlantvägen, får fordon inte föras. 

 

2 § Förbudet gäller ej buss, taxi samt underhållfordon. 

 

Beslutet träder i kraft 15 december 2013. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Byggnation av bussterminal på Vetlandavägen i Målilla föranleder beslut 

om lokal trafikföreskrift vilken förbjuder annan trafik än buss, taxi samt 

underhållsfordon på terminalområdet. 

--- 
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Kommunstyrelsen Högsby 

  

FD § 66/2013 Dnr 2013/57   

Svar på motion gällande cykelväg mellan Berga och 
Högsby 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna gatuavdelningens yttrande som svar 

på inlämnad motion och överlämna yttrandet till vidare behandling i Högsby 

kommun. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har lämnat motion med förslag att en cykelväg 

anläggs mellan Berga och Högsby, KU 2011.80.  

Motionen behandlades i ÖSK:s förbundsdirektion 2012-01-09, § 4/2012. 

Förbundsdirektionen beslutade avstyrka inlämnad motion. 

Förbundsdirektionen beslutade vidare att uppdra till förbundschefen att 

kontakta Trafikverket om möjligheten till bidrag för anläggande av cykelväg 

och förbättra trafiksäkerhetsmiljön vid södra infarten till Berga samhälle. 

Ärendet behandlades vid Högsby kommuns fullmäktigemöte 2012-03-05 § 

34 där, efter omröstning återremitterades ärendet för vidare beredning, 

främst gällande beslutet att förbundschefen kontaktar Trafikverket om 

möjligheten till bidrag för anläggande av cykelväg och förbättra 

trafiksäkerhetsmiljön vid södra infarten till Berga samhälle. 

Gatuavdelningens yttrande: 

Tidigare fanns möjligheten, att på vägar inom tätortsgränserna där 

Trafikverket är ansvarig väghållare, för åtgärder som exempelvis 

byggnation av GC-väg eller andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, söka om 

statlig medfinansiering. En vanlig fördelning mellan Trafikverket och 

respektive kommun var 50/50. 

Efter år 2011 är regelverket sådant att Trafikverket inte medverkar med 

finansiering för åtgärder, som exempelvis GC-vägar eller andra 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom tätortsgränserna, oaktat vem som är 

ansvarig väghållare för aktuell väg. 

Av ovanstående framgår att eventuella åtgärder med GC-väg och andra 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid södra infarten till Berga måste bekostas 

och utföras av Högsby kommun. 

Med detta anses uppdraget till förbundschefen om att undersöka möjligheten 

till bidrag för anläggande av cykelväg och förbättra trafiksäkerhetsmiljön 

vid södra infarten till Berga samhälle fullföljt.  

--- 
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Kommunstyrelsen Högsby 

 

 

  

FD § 67/2013 Dnr 2013/59   

Svar på motion om vinterväghållning säsongen 2012-
2013 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna gatuavdelningens yttrande som svar 

på inlämnad motion och överlämna yttrandet till kommunstyrelsen i Högsby 

kommun för vidare behandling. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna skriver i motion daterad 2013-04-08 att i vinter har det 

varit ett stort behov av vinterunderhåll. Kristdemokraterna anser att ett bra 

underhåll av vägarna, särskilt under vintertid är viktigt då det förebygger 

olyckor och minskar skador. Den här vintern har det varit många vägar i 

kommunen som varit i bedrövligt skick. En del vägar har plogats sent och 

då snön redan pressats ner och plogen inte fått med sig snön. Vägverkets 

vägar har inte heller varit i bra skick. 

 

I enlighet med motionens önskemål ger Högsby kommuns fullmäktige i 

beslut 2013-04-08 § 56 i uppdrag till ÖSK att bereda inlämnad motion. 

 

 ÖSK ges i uppdrag att göra en analys och kartläggning över vinterns 

vägunderhåll 

 En plan tas fram för att förbättra vinterunderhållet till nästa vinter 

 Att det ställs krav på entreprenörer att de har kompetens och 

erfarenhet av vintersnöröjning 

Gatuavdelningens yttrande: 

Analys/summering av den gångna säsongens vinterväghållning: 

Som grund för analysen/summeringen används de synpunkter som vi fått 

inrapporterat från kommuninnevånare och trafikanter. 

Den gångna vintern har synpunkterna som rapporterats till ÖSK varit 

väldigt få och till övervägande del varit positiva. Naturligtvis har några 

synpunkter varit av klagande karaktär. De klagande synpunkterna har främst 

gällt halkbekämpning i villakvarter och synpunkter på snövallar framför 
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infarter. Vi har även fått synpunkter att vi snöröjer och halkbekämpar allt 

för ofta och allt för noggrant. Vid inkomna synpunkter gör arbetsledningen 

en första kontroll och vidtar därefter de åtgärder som bedöms erforderliga 

och kontakt tas med ansvariga utförare, såväl inhyrd som egen personal, för 

att åtgärda eventuella brister i vinterväghållningen och framgent dra lärdom 

därav.  

 

Plan för att förbättra vinterväghållningen: 

Med tanke på den gångna vinterns erfarenheter och den sparsamma budget 

vi har att förfoga över finns inga skäl eller ekonomiska möjligheter att utöka 

eller förändra den snöröjningsplan vi jobbar efter. Givetvis jobbar vi 

ständigt med förbättringar och där det finns utrymme kommer vi att göra det 

som går för att vara effektivare inom ramen för budgeterade medel. 

 

Krav på entreprenörers kompetens och erfarenhet: 

Gällande förarnas yrkeskompetens har inga synpunkter kommit oss till 

känna under säsongen. Vid upphandling av snöentreprenörer ställs krav på 

erfarenhet från vinterväghållning, giltiga förarbevis och bevis på godkänd 

utbildning ”Säkerhet på väg”. Naturligtvis ställs också vid upphandling krav 

på den maskinella utrustning som erfordras för uppdraget. Vi anser att 

ställda krav ligger på en rimlig nivå och att några ytterligare kompetenskrav 

inte behöver ställas. 

--- 
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Kommunstyrelsen Högsby 

 

 

 

  

FD § 68/2013 Dnr 2013/58   

Svar på motion om lekplats i varje ort 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna gatuavdelningens yttrande som svar 

på inlämnad motion och överlämna yttrandet till kommunstyrelsen i Högsby 

kommun för vidare behandling. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna skriver i motion daterad 2013-10-07 att den som är 

nyinflyttad med barn, söker gärna upp en allmän lekplats för att lära känna 

ortens barnfamiljer. Alla barn och föräldrar/vuxna behöver välkomnande 

fräscha mötesplatser/lekplatser utomhus. Kommunens förskolor och skolor 

har lekplatser på sina gårdar, men dessa är inte tillgängliga för allmänheten 

mer än i undantagsfall, dock inte på skoltid. 

 

I varje ort behöver därför en allmän lekplats skapas, genom att den 

befintliga rustas upp eller i de orter som saknar lekplats en ny skapas. 

Lekplatsen ska finnas där samhällets flesta barn bor och vara väl skyltad så 

att nya besökare hittar dit. Den kan med fördel vara enkel med bord och 

bänkar, sandlåda och gungor. Socialdemokraterna anser att lekplatser enligt 

denna motion skapas i varje ort. 

 

I enlighet med motionens önskemål ger Högsby kommuns fullmäktige i 

beslut 2013-10-07 § 164 i uppdrag till ÖSK att bereda inlämnad motion. 

Gatuavdelningens yttrande: 

Vid genomgång av kommunens allmänna lekplatser konstateras att i 

tätorterna Högsby, Berga, Ruda, Fågelfors och Grönskåra finns lekplatser 

enligt nedan. 

 

Högsby: Fasanstigen 

 Frejgatan 

 Lilla Hanåsavägen 

Berga: Mellbyvägen 

Ruda: Vikingavägen 

 Folkets hus 
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Fågelfors: Vallmovägen 

Grönskåra: Järnvägsgatan 

 

Tätorter som saknar allmänna kommunala lekplatser är således Fagerhult, 

Björkshult och Långemåla. Noteras kan, vilket framgår av inlämnad motion, 

att kommunens förskolor och skolor har lekplatser på sina skolgårdar i 

Högsby, Berga, Ruda, Fågelfors, Fagerhult och Långemåla. Vidare bör 

observeras att Högsby Bostads AB i Högsby tätort har lekplatser på fyra 

platser (Kyrkogatan, Ringvägen 3, 13, Storgatan). 

 

En omständighet som också bör påpekas är, att så sent som 2009 togs i 

Högsby kommun beslut om halvering av antalet kommunala lekplatser. 

Beslut effektuerades under åren 2010-2011 och lekplatser på orterna 

Högsby, Berga, Ruda, Fågelfors, Fagerhult, Långemåla och Hornsö 

nedmonterades och togs bort.  

 

Enligt skrivning i motionen ska lekplatsen finnas där samhällets flesta barn 

bor och även vara väl skyltad så att nya besökare hittar dit. Den geografiska 

placeringen av lekplatser med hänsyn till där samhällets flesta barn bor, är 

inte alltid helt enkel och självklar, då boendestrukturen i bostadsområden 

ständigt förändras. Vid nyanläggning av lekplatser bör en noggrann analys 

av förutsättningarna göras. 

 

Beträffande skyltning av lekplatser är det gatuavdelningens uppfattning att 

sådan skyltning ej är nödvändig då nyinflyttade snabbt gör sig hemmastadda 

i området. 

 

Att ytterligare tillskapa ett antal lekplatser i enlighet med skrivningen i 

motionen innebär att erforderliga ekonomiska medel måste ställas till ÖSK:s 

förfogande. En lekplats med yttermåtten 10 x 10 meter med lekutrustning 

bestående av gungställning för två gungor, gunghäst, sandlåda, bord och 

bänkar, inklusive montering, markarbeten och godkänd så kallad EU-sand 

beräknas kosta ca. 60,0 tkr. Vidare tillkommer årlig drift- och förnyelse-

kostnad för det utökade antalet lekplatser. 

 

Gatuavdelningen tar inte ställning till motionens framställan om lekplats i 

varje ort utan lämnar yttandet med tillhörande information vidare till 

politisk beredning. 

--- 
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Kommunstyrelsen Högsby 

 

 

  

FD § 69/2013 Dnr 2013/60   

Svar på medborgarförslag om betesdjur, Highland 
Cattle 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna gatuavdelningens yttrande som svar 

på inlämnat medborgarförslag och överlämna yttrandet till kommun-

styrelsen i Högsby kommun för vidare behandling.  

 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att tillstyrka medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag gällande betesdjur Highland Cattle har inlämnats av 

Silvia Ohlsson Lundin, KF § 109, 2013-06-03. Förslagställaren anser att det 

finns flera områden i Berga samhälle som växer igen och att kommunen inte 

har resurser att hålla efter områdena. Förslaget är att låta betesdjur gå och 

beta mellan Järnvägsgatan och Västergatan, likaså på fältet mellan 

Skyttefälla skolan och Stora vägen, även delar av Lövhälläng och området 

mellan Norra Storgatan och Skogsgatan. Eftersom det finns djurägare som 

bor i samhället ser förslagsställaren detta som en bra möjlighet. Möjligheten 

att få ett vackrare samhälle med öppna naturområden borde finnas. 

 

Gatuavdelningens yttrande 

Gatuavdelningen anser att inlämnat medborgarförslag gällande betesdjur är 

intressant och värt att studera vidare i syfte, att med delvis nya grepp och 

metoder, förhindra igenväxning i samhället. 

 

Frågor som måste studeras vidare är exempelvis: 

 Tillgång på lämplig kommunal mark 

 Möjligheter till inhägnad och kostnad för inhägnad 

 Intresset från djurägare 

 Eventuella hälsoaspekter och regler gällande betande djur i tätort 

 

Gatuavdelning föreslår, som svar på inlämnat medborgarförslag, att ärendet 

överlämnas till Högsby kommuns miljö- och byggnadskontor för vidare 

handläggning gällande planfrågor och hälsoaspekter, i syfte att undersöka 

om möjligheten till djurbetning i enlighet med förslagsställarens önskemål 

är möjlig. 
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Gatuavdelningens förslag 

Gatuavdelningens föreslår förbundsdirektionen godkänna yttrandet som svar 

på inlämnat medborgarförslag och överlämna yttrandet till kommun-

styrelsen i Högsby kommun för vidare behandling.  

 

Yrkande 

Gunilla Schollin Borg, MP, och Mattias Wärnsberg, S, yrkar på ett tillägg i 

beslutet att förbundsdirektionen tillstyrker medborgarförslaget. 

 

Beslutsgång   

Förbundsdirektionen beslutar anta gatuavdelningens yttrande som sitt eget. 

 

I enlighet med yrkandet från Gunilla Schollin Borg och Mattias Wärnsberg 

frågar ordföranden om tillägget skall göras eller om yrkandet skall avslås 

och finner att det skall avslås, varpå omröstning begärs. 

 

Förbundsdirektionen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för tillstyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 4 nej-röster för Gunilla Schollin Borgs och Mattias Wärnsbergs 

yrkande på tillägget att förbundsdirektionen tillstyrker medborgarförslaget 

mot 3 ja-röster för förslaget att avslå tilläggsyrkandet beslutar 

förbundsdirektionen att göra tillägget. 

 

Åke Nilsson              Ja                Roland Waern               Nej 

Per-Inge Pettersson   Ja                Gunilla Schollin Borg   Nej 

Lennart Eklund         Ja                Mattias Wärnsberg        Nej 

                                                     Raymond Asp                Nej 

                                                                                                  

Summa 7 varav 3 ja-röster och 4 nej-röster. 

--- 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  25 (30) 

Sammanträdesdatum 

2013-12-03 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

Ekonomikontoret  

 

 

  

FD § 70/2013 Dnr 2013/52   

Förslag om att erbjuda månadsfakturering 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna förslaget att erbjuda ÖSK:s kunder 

möjlighet att utan extra faktureringsavgifter betala fakturan för vatten, 

avlopp och renhållning med månadsfaktura under 2014, och att det under 

hösten 2014 görs en uppföljning av hur betalnings- och kravhanteringen 

påverkats. Därefter tas ärendet åter upp i förbundsdirektionen inför 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Många kunder har efterfrågat möjligheten att kunna betala fakturan för 

vatten, avlopp och renhållning med månadsfaktura istället för som idag med 

kvartalsfaktura. 

 

Ett nytt debiteringssystem är upphandlat genom Upphandlingsenheten i 

Västervik tillsammans med Oskarshamns och Mönsterås kommuner och är 

installerat sedan halvårsskiftet 2013. Det nya debiteringssystemet gör det nu 

möjligt för ÖSK att erbjuda de kunder som så önskar i både Hultsfred och 

Högsby kommuner, möjlighet att betala fakturan för vatten, avlopp och 

renhållning med månadsfaktura. 

 

Inga extra faktureringsavgifter tas ut under 2014. Under hösten 2014 görs en 

uppföljning av hur betalnings- och kravhanteringen påverkats. Därefter tas 

ett nytt beslut inför 2015. 

 

Det nya debiteringssystemet gör det också möjligt för de kunder som så 

önskar att betala med e-faktura. Anslutning till e-faktura gör kunden själv 

via sin internetbank. 

--- 
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FD § 71/2013 Dnr 2013/62   

Förslag till delegationsordning 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till delegationsordning 

efter vissa redaktionella ändringar. 

 

 

 
Ärendebeskrivning  
Förbundschefen presenterar ett förslag till delegationsordning för Östra 

Smålands Kommunalteknikförbund. 

--- 



 

 Sammanträdesprotokoll  27 (30) 

Sammanträdesdatum 

2013-12-03 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 72/2013    

Organisationsfrågor  

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att byggnadsingenjör Mirela Mustic Sarhatlic 

tillfälligt anställs vid fastighetsavdelningen från och med 2013-12-03 till 

och med 2014-02-14.  

 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att uppdra till förbundschefen att utreda 

förutsättningarna för att skogskonsult Jan Robertsson anställs på deltid. 

 

 

 

Ärendebeskrivning  
Mirela Mustic Sarhatlic har praktiserat på ÖSK:s fastighetsavdelning sedan 

oktober månad. Förbundsdirektionen föreslås besluta att som förstärkning 

till fastighetsavdelningen anställa henne från och med 2013-12-03 till och 

med 2014-02-14. Nästa möte tas nytt beslut. 

 

Skötseln av den tätortsnära skogen sker i samarbete med skogskonsult Jan 

Robertsson. Under 2013 har ÖSK köpt tjänster för detta för ca 135 tkr. 

Skogskonsulten kommer dessutom fortsättningsvis att i samarbete med 

planarkitekten ta fram en grön plan för Hultsfreds kommun. Förbunds-

direktionen föreslås uppdra till förbundschefen att utreda förutsättningarna 

för att anställa skogskonsult Jan Robertsson på deltid. En förutsättning är att 

kostnaden för anställning inte överstiger kostnaden för konsultering. 

--- 

 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  28 (30) 

Sammanträdesdatum 

2013-12-03 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 73/2013    

Obesvarade motioner och medborgarförslag 

Beslut 

Förbundsdirektionen lägger informationen till handlingarna. 

 

 

 
Ärendebeskrivning  

Högsby kommun 

KU 2011.240 Motion angående förbättrade miljöstationer 

 

KU 2013.65 Motion angående cykelväg mellan  

                                                    Husebyvägen och Backgatan 

 

KU 2013.132 Medborgarförslag om golvbeläggning i  

                                                    förskolor och skolor 

 

KU 2013.231 Medborgarförslag om övergångsställe vid  

                                                    COOP 

 

KU 2013.216 Medborgarförslag om uppfräschning av                    

                                                    område vid Storgatan 65-67 och gamla       

                                                    Elsies kiosk i Högsby 

--- 

 

 

 

 

 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  29 (30) 

Sammanträdesdatum 

2013-12-03 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

   

 

 

FD § 74/2013 

   

Extra möte i förbundsdirektionen 

Beslut  

Förbundsdirektionen beslutar att hålla ett extra möte måndagen den 16 

december 2013 kl. 9.00. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Punkt 15 på dagordningen ”Reviderad strategikarta” fick strykas. Därför 

kommer ett extra möte att hållas måndagen den 16 december 2013. 

--- 

 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  30 (30) 

Sammanträdesdatum 

2013-12-03 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

  

FD § 75/2013    

Anmälningsärenden  

 

1. Upphandling av grävmaskinstjänster för Hultsfreds kommun 

2. Upphandling av slamavvattningscentrifug vid Målilla avloppsreningsverk 

3. Avslag på ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

 

4. KF § 148 Högsby kommun – Budget 2014, plan 2015-2016 

--- 
 

 


