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Sammanträdesdatum 

2014-10-13 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, 2014-10-13 kl. 11.00-12.00,       

studiebesök kl. 8.00-9.30.  

   

Beslutande Roland Waern, M Göran Lundberg, S 

 Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C 

 Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson, S 

  Mattias Wärnsberg, S, §§ 48-51 

 

      

Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef gata/park, § 50 

 Nicklas Holmquist, avdelningschef fastighet, § 50 

 Raymond Asp, S 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 
Utses att justera Mattias Wärnsberg                                                  
Underskrifter Paragrafer §47-51 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

  

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Mattias Wärnsberg 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2014-10-13 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-10-20 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-11-11 

    

 
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
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FD § 47/2014    

Studiebesök vid Målilla avloppsreningsverk 

 

Förbundsdirektionen gör ett uppskattat studiebesök vid Målilla 

avloppsreningsverk, där avdelningschef Lars Lundgren bland annat visar  

en slamavvattningsutrustning som nyligen installerats. 

--- 
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Kommunfullmäktige Hultsfreds kommun 

 

 

 

  

FD § 48/2014 Dnr 2014/41   

 

Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun samt taxa för 
verksamhetsavfall till Kejsarkullens avfallsanläggning 
2015 
 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds 

kommun att anta föreslagen renhållningstaxa för 2015 samt taxa för 

verksamhetsavfall till Kejsarkullens avfallsanläggning 2015. 

 

Eventuellt överskott från renhållningen 2015 ska, liksom från 2014, 

reserveras för det framtida projektets införande av nytt insamlingssystem. 

 

Ärendebeskrivning 

Renhållningstaxan har inför 2015 kompletterats med taxebestämmelser som 

tydliggör hur taxan ska tillämpas och vad som ingår i de olika avgifterna. 

Bestämmelserna utgår från det som tidigare tillämpats men inte alltid 

funnits dokumenterat i renhållningstaxan.  

 

Renhållningstaxan och taxebestämmelserna har anpassats efter den nya 

renhållningsordningen som föreslagits gälla från och med 2015.  

 

Renhållningsavgifterna har varit oförändrade sedan 2012.  

 

Förutsättningarna för beräkning av renhållningsavgifterna inför 2015 är 

något oklara. Vi har i dagsläget inget avtal gällande insamling av 

hushållsavfall från 2015-01-01. Pågående upphandling av 

renhållningsentreprenör för perioden därefter är överklagad och just nu 

överväger kammarrätten om de ska ge prövningstillstånd för ytterligare en 

process. Med stor sannolikhet kommer överprövningsprocessen fortgå under 

hela hösten. 

 
Beräkningarna av föreslagen taxa har utgått från dagens 

insamlingskostnader, uppräknade med 5 %. Beräkningen har även tagit 
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hänsyn till planerad reservering av medel (ca 2 000 000 kr) från 2015 års 

intäkter inför det framtida projektet införande av nytt insamlingssystem. 

 
Om det i efterhand visar sig att vi kommer få dyrare insamlingskostnader än 

beräknat har vi möjlighet att omgående revidera förslaget och föreslå KF ny 

renhållningstaxa. 

 
Den nu föreslagna taxan innebär att i stort sett samtliga tjänster höjs med  

5 %. Detta motsvarar exempelvis en höjning med  

 99 kr/år för ett 190-literskärl med hämtning varannan 

vecka 

 515 kr/år för ett 660-literskärl med hämtning en gång 

per vecka 

 45 kr/år för en slamtömning 

 63 kr/år för latrinhämtning vid fritidshus. 

 

Hämtningsavgiften för hushållsavfall från fritidshus höjs med ca 10 % 

(motsvarande ca 50 kr/år för ett 190-literskärl). Fastighetsägare till 

fritidshus med sommarhämtning betalar en relativt låg avgift och syftet med 

höjningen är att på sikt få en mer rimlig fördelning mellan fritidshushåll och 

permanenthushåll när det gäller de fasta kostnaderna för renhållningen. 

 

Taxan för verksamhetsavfall till Kejsarkullens avfallsanläggning ändrades 

senast inför år 2013. Det nya förslaget innebär en höjning för verksamheter 

som lämnar avfall med ca 5 % för de flesta avfallstyper. För brännbart avfall 

och sammansatta möbler som betalas per kubikmeter eller per styck föreslås 

en större höjning (25 % motsvarande 19 kr/kubikmeter exklusive moms) för 

att få en bättre överensstämmelse med priset per ton samt på sikt med de 

priser som gäller i närliggande kommuner. En ny tilläggsavgift föreslås för 

felsorterat eller svårhanterligt avfall. 

--- 
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FD § 49/2014 Dnr 2014/4   

Information om kostnader för privata utfartsvägar i 
Högsby kommun 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

 
Ärendebeskrivning 
Förbundschefen fick i FD § 40/2014 i uppdrag av förbundsdirektionen att 

till budgetberedningen i Högsby kommun lämna uppgift om kostnaden för 

privata utfartsvägar. Kostnaden för de utfartsvägar som ÖSK sköter är ca 

390 tkr per år.  

 

Uppgiften har överlämnats till budgetberedningen i Högsby kommun. 

 

 
Protokollsanteckning 
Ledamöterna Gunilla Schollin Borg, MP, Ewa Engdahl, C, och Roland 

Waern, M, begär särskild protokollsanteckning enligt följande: 

Möjlighet till effektivisering av skötsel av enskilda vägar i Högsby kommun 

bör utredas. 

--- 
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FD § 50/2014 Dnr 2014/16   

Information från verksamheterna 

Beslut 

Informationen mottagen. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Helena Grybäck Svensson, förbundschef. 

- ÖSK stöttar Hultsfreds Kommunala Industri AB i vissa byggprojekt.  

 

- ÖSK:s ekonomisk processer ses över av Konsult Håkan Ilestrand. Målet är 

att snabbare få fram uppföljningsrapporter. 

 

-ÖSK har fått frågan från Riksbyggen om fortsatt drift och underhåll av 

Mogården och Välengården. Kalkyler håller på att tas fram. Förbundschefen 

kontrollerar med Statens kommuner och landsting (SKL) om det finns 

någon juridisk aspekt på fortsatt drift och underhåll. 

 
Protokollsanteckning  
Ewa Engdahl, C, begär särskild protokollsanteckning enligt följande:  

Är det juridiskt hållbart att ÖSK utför drift och underhåll åt privat 

fastighetsägare? 

 

 

 

Jens Karlsson, avdelningschef gata/park 

-Övergångsstället vid Lilla Torget, Hultsfred, flyttas upp mot Oskarsgatan. 

För att styra gång- och cykeltrafikanter till övergångsstället kommer 

vägräcken att placeras vid de båda gatuhörnen. 

 

-ÖSK väntar på tillstånd från Trafikverket att få sätta igång med arbetet att 

installera gatubelysning vid infarten till Mörlunda från riksväg 34. 

 

- Tingebro i Högsby kommer att stängas av i samband med ombyggnation 

av bron och trafiken kommer att ledas via Kolsrum. Vägen via Kolsrum ägs 

av vägsamfällighetsförening och saknar på vissa delar gatubelysning. 

Gata/park har förberett med fundament för gatubelysning. Däremot är det 
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vägsamfällighetsföreningens beslut om belysning ska installeras. 

 

-Motionerna om GC-väg mellan Husebyvägen och Backgatan i Högsby 

samt GC-väg i Berga tas upp med kommunledningsutskottet 2014-11-11. 

Medborgarförslaget om uppfräschning av området runt Elsies kiosk i 

Högsby kommer att besvaras inom kort. Medborgarförslaget berör dock 

flera fastighetsägare. 

 

 

 

Nicklas Holmquist, avdelningschef fastighet 

-2014 år byggprojekt som påbörjats i Högsby kommun är i stort sett klara. 

 

-På grund av sent besked om ombudgeteringar från budgetberedningen i 

Hultsfred har vissa projekt inte kunnat genomföras under 2014. 

 

-Arbetet med ventilationsbyte vid C-huset, Hultsfreds gymnasium, kommer 

att ombudgeteras till 2015. 

 

-Moduler har beställts till Knektagården, Silverdalens skola och 

Lindblomsskolan. 

--- 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  8 (8) 

Sammanträdesdatum 

2014-10-13 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 51/2014    

Anmälningsärenden  

1. Obesvarade motioner 

2. Beslut om avbruten upphandling av avfallshämtning 

--- 

 

 

 

 

 
  

 

 


