
 
 

 Sammanträdesprotokoll  1 (9) 

Sammanträdesdatum 

2014-09-24 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, 2014-09-24 kl. 9.00-12.30 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD, §§ 37-40 

 Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C 

 Mikael Jonnerby, C Lennart Eklund, C 

  Mattias Wärnsberg, S 

 Gunilla Abrahamsson, S, §§ 41-43 

      

Övriga deltagande Gunilla Abrahamsson, S 

 Raymond Asp, S 

 Lars Lundgren, avdelningschef VA, §§ 38-39 

 Nicklas Holmquist, avdelningschef fastighet, § 41 

 Lina Karlsson, projektingenjör, § 41 

 Jens Karlsson, avdelningschef gata/park, § 42 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 
Utses att justera Lennart Eklund                                                  
Underskrifter Paragrafer §37-43 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Lennart Eklund 

  

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2014-09-24 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-10-03 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-10-25 

    
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 37/2014    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning  

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Lennart Eklund, C, att tillsammans med 

ordförande Roland Waern, M, justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

 

Ärendelista 2014-09-24 

§ 38  Information om Björkshults vattenverk 

§ 39  Information från verksamheterna (VA) 

§ 40  Delårsrapport 

§ 41  Information om bostadsanpassning 

§ 42  Trafiksituationen på Sågverksvägen 

 

§ 43  Anmälningsärenden  

         -Digital nämndadministration och digitala utskick 

         -Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för    

          förtroendevalda (OPF-KL) 

         -Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2014 

--- 
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FD § 38/2014 Dnr 2014/39   

Information om Björkshults vattenverk 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

Ärendebeskrivning  

Vattentäkten i Björkshult utgörs av fem bergborrade brunnar. En av 

brunnarna ligger i Grönskåra och råvattnet pumpas till Björkshult.  

 

Tillgången på råvatten har under sommaren 2014 inte varit tillräcklig på 

grund av den nederbördsfattiga vintern 2013-2014 och det varma vädret 

under juni och juli. VA-avdelningen har därför vid ett antal tillfällen kört 

råvatten från Staby vattenverk i Högsby till Björkshult. 

 

En utredning har påbörjats om ytterligare en råvattentäkt i Björkshult. 

--- 
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FD § 39/2014 Dnr 2014/16   

Information från verksamheterna 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

 
Ärendebeskrivning  
Lars Lundgren, VA-avdelningen 

 

- En lantmäteriförrättning har skett angående överföringsledningen mellan 

Ruda och Högsby. Lantmäteriets beslut har dock överklagats av berörda 

markägare och är ännu inte slutligt avgjort. 

 

- Förslag till en ny gemensam avfallsplan och föreskrifter om hantering av 

avfall för Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner har färdigställts. 

Beslut om gemensam avfallsplan tas i respektive fullmäktige i november 

2014. 

 

-Under 2014 har upphandling av insamling av avfall färdigställts, men 

upphandlingen är på grund av överprövning ännu inte definitivt avgjord. 

Ärendet hanteras nu i Kammarrätten. 

 

-Efter ett stort utredningsarbete har en rapport lämnats till Länsstyrelsen i 

Kalmar med förslag till alternativa material att använda vid sluttäckningen 

av den avslutade deponin vid Kejsarkullens återvinningscentral. 

 

-På Kolsrums återvinningscentral har ytan för lagring av träavfall och 

flisning jämnats till och förbättrats. Byggnation av det nya förrådet för 

farligt avfall pågår. 

 

-Svenskt Vattens statistik över brukningsavgifter 2014. 

--- 
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Kommunfullmäktige Hultsfred 

Kommunfullmäktige Högsby 

Förbundschefen  

 

 

  

FD § 40/2014 Dnr 2014/4   

Ekonomi – delårsrapport 2014-08-31 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfred och 

Högsby att efter viss justering godkänna delårsrapport per 2014-08-31. 

Delårsrapporten efter justering bifogas protokollet. 

 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att ge förbundschefen i uppdrag att till 

budgetberedningen ta fram ett förslag för att minska kostnaderna för 

utfartsvägar i Högsby kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundschefen redovisar delårsrapport per 2014-08-31 för Hultsfreds och 

Högsby kommuner.  

 

Hultsfred redovisar ett negativt resultat med 379,9 tkr per 2014-08-31. 

Prognosen för 2014 beräknas bli ett positivt resultat med 810,1 tkr. 

 

Högsby redovisar ett positivt resultat med 411,0 tkr per 2014-08-31. 

Prognosen för 2014 beräknas bli ett negativt resultat med 706,0 tkr. 

 

Överskott och underskott kommer att regleras av respektive kommun vid 

årets slut. Förbundet kommer därmed att uppfylla balanskravet.  

--- 
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FD § 41/2014 Dnr 2014/40   

Information om bostadsanpassning 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

 
Ärendebeskrivning  
Nicklas Holmquist, avdelningschef fastighet och Lina Karlsson, 

projektingenjör, informerar om bostadsanpassning som är en lagstyrd 

myndighetsutövning. 

 

Bostadsanpassningarna i Hultsfreds kommun har blivit kostsammare. Den 

genomsnittsliga kostnaden för 2013 var 21 300 kr per ärende. För januari-

augusti 2014 är kostnaden 31 300 kr per ärende. Om ansökningarna om 

bostadsanpassningsbidrag fortsätter i samma takt året ut innebär det vid 

årets slut ett underskott på ca 1,2 mkr. 

--- 
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Skriftställaren  

 

 

  

FD § 42/2014 Dnr 2014/38   

Trafiksituationen på Sågverksvägen 

Beslut 

Förbundsdirektionen i egenskap av trafiknämnd beslutar med hänsyn till 

Sågverksvägens beskaffenhet att beslutet ” 1 § Mellan Hantverkarvägen och 

Furuängsvägen får fordon vars bruttovikt överstiger 3,5 ton inte föras. 2 § 

Förbudet gäller genomfart.” från FD § 29 den 2 juni 2014, ska kvarstå. 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektionen beslutade 2014-06-02 § 29/2014, att begränsa 

bruttovikten på Sågverksvägen mellan Hantverkarvägen och Furuängsvägen 

så att fordon vars bruttovikt överstiger 3,5 ton inte får föras där. Förbudet 

gäller genomfart. Föreskriften trädde i kraft 1 juli 2014 (0860-2014-2).  

 

Skrivelse avseende Sågverksvägen inkom 2014-09-08 från boende i 

Mörlunda. I skrivelsen krävs att förbudsskyltarna mot tung genomfarts-

trafik, som beslutades om 2014-06-02 § 29/2014, tas bort. I skrivelsen 

påtalas att inga lastbilar kör på Sågverksvägen nattetid men att det dagtid 

händer att någon lastbil kör den vägen istället för på Stationsvägen, där det 

är många barn i rörelse när de ska till och från skolan och där det varken 

finns trottoar eller cykelbana vilket anses farligt när tung trafik kör där.  

 

Gatuavdelningens yttrande  

Stationsvägen saknar såväl trottoar som cykelväg. Vägens bredd varierar 

mellan 6,0 till 6,3 m från Hedvägen till Häradsvägen. Från riksväg 34/47 till 

Hedvägen är vägen 8,4 m.  

 

Från riksväg 34/47 fram till korsningen till Hedvägen är dock väggrenen väl 

tilltagen. Från korsningen Hedvägen ända fram till Häradsvägen varierar 

vägrenens bredd från obefintlig till en halvmeter. Det finns dock flera 

ställen med en grönyta eller grus mot anslutande fastigheter. Hela sträckan 

har två körfält och tillåter tunga och stora fordon att mötas, men med viss 

osäkerhet för oskyddade trafikanter.  

 

Gatuavdelningen har tittat på möjligheten att införa förbud för genomfart på 

Stationsvägen, men bedömningen är att Stationsvägen har bättre 
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förutsättningar, för genomfart från riksväg 34/47 till Häradsvägen, än vad 

Sågverksvägen har.  

 

Stationsvägen är inte kommunal utan faller under Trafikverkets ansvar. 

 

Om det finns ett behov för trafik till Sågverksvägen med en bruttovikt 

överstigande 3,5 ton är det inga problem då förbudet endast gäller 

genomfart. 

--- 
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FD § 43/2014    

Anmälningsärenden  

1. Digital nämndadministration och digitala utskick 

2. Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda   

    (OPF-KL) 

3. Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2014  

--- 

 

 

 

 

 
 

 


