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Sammanträdesdatum 

2015-02-23 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Tingssalen, kommunhuset i Högsby, 2015-02-23 kl. 8.00 - 12.00 

   

Beslutande Anders Svensson, M        Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP        Per-Inge Pettersson, C 

 Jonas Erlandsson, S        Åke Bergh, M 

 Lennart Persson, SD, ej § 17      Rosie Folkesson, S 

   

    

Övriga deltagande Stihna Evertsson Johansson, C 

 Christoffer Johansson, energistrateg, §§ 12-14 

 Nicklas Holmquist, avdelningschef, § 16 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 
Utses att justera Anders Svensson                                                  
Underskrifter Paragrafer §11-21 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Åke Nilsson 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Anders Svensson 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2015-02-23 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-03-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2015-03-27 

    

  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 11/2015    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning 

Beslut 

Protokolljusterare  

Förbundsdirektionen utser Anders Svensson, M, att tillsammans med 

ordförande Åke Nilsson, KD, justera dagens protokoll. 

 

Dagordning 

Punkt 2 på dagordningen ändras till punkt 7. Dagordningen godkänns. 

 

 

Ärendelista 2015-02-23 
§ 12  Redovisning av energi- och klimatrådgivningen i Hultsfred och   

         Högsby 2014 

§ 13  Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Hultsfreds  

         kommun 2015 

§ 14  Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Högsby  

         kommun 2015 

§ 15  Beredskap inom räddningstjänsten 

§ 16  Uppdrag att utreda skollokaler i Högsby kommun 

§ 17  Eventuell omlastningsanläggning på Kejsarkullens avfallsanläggning 

§ 18  Årsredovisning 2014 

§ 19  Budget 2015 

§ 20  Budget 2016 

 

§ 21 Anmälningsärenden 

       1. Direktiv för ramberäkningar 

       2. Delegationsbeslut 

           - Tilldelningsbeslut för avfallshämtning i Hultsfreds kommun 

           - Köpeavtal för traktor 

           - Avskrivningar av fordringar 2014 

           - Bostadsanpassningsbidrag 2014 

           - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2014 

           - Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 2014 

           - Skrotning/flyttning av fordon 2014 

--- 



 

 Sammanträdesprotokoll  3 (14) 

Sammanträdesdatum 

2015-02-23 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

  

FD § 12/2015 Dnr 2015/48   

Redovisning av energi- och klimatrådgivningen i 
Hultsfred och Högsby 2014 

Beslut 

Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
 

Rådgivning 

Under perioden 1 jan – 31 dec 2014 har 54 rådsökningar inkommit (38 st i 

Hultsfred och 16 st i Högsby). Detta kan jämföras med 2013 då antalet 

rådsökningar uppgick till 81 st (57 st i Hultsfred och 24 st i Högsby). 

32 st har varit från allmänheten, 17 st från företag och 5 st från föreningar.  

Aktiviteter/projekt 

Totalt har 12 st aktiviteter/projekt genomförts under året, varav 8 st enligt 

årets verksamhetsplan (5 st i Hultsfred, 5 st i Högsby samt 2 st 

gemensamma). En av dessa var Energimässa 2014, som blev mycket lyckad 

med över 700 besökare. Detta kan jämföras med 2013 då antalet 

aktiviteter/projekt uppgick till 8 st (7 st i Hultsfred och 3 st i Högsby). 

Övriga informationsinsatser 

Hemsidan har haft 262 besök (612 besök 2013) och bloggen har haft 5 673 

sidvisningar (7 391 visningar 2013). 

Måluppfyllese  

I verksamhetsplanen för Högsby kommun antogs två lokala mål:  

1. Besöka minst fem företag i samverkan med miljöinspektörerna. 

- Har delvis skett. Totalt besöktes fyra företag i kommunen inom 

ramen för detta projekt.  

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

- Har delvis skett genom artiklar i lokalpressen och seminarium på 

Energimässa 2014. 
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I verksamhetsplanen för Hultsfreds kommun antogs två lokala mål: 

1. Besöka minst fem företag i samverkan med miljöinspektörerna. 

- Har skett. Totalt besöktes åtta företag i kommunen inom ramen för 

detta projekt. 

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

- Har delvis skett genom artiklar i lokalpressen och seminarium på 

Energimässa 2014. 

Redovisning av projektledarbyte 

Byte av projektledare för energirådgivningen samt 

energieffektiviseringsstödet i båda kommunerna skedde 2014-06-12. Ny 

projektledare är Christoffer Johansson. 

--- 
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FD § 13/2015 Dnr 2015/49   

Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i 
Hultsfreds kommun 2015 

 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att anta verksamhetsplanen för energi- och 

klimatrådgivning i Hultsfreds kommun 2015. 

 

Ärendebeskrivning 
Tidigare år har Energimyndigheten begärt en politiskt antagen 

verksamhetsplan från kommuner som ansökt om medel till energi- och 

klimatrådgivning. För året 2015 kommer denna inte att inkrävas. Dock är 

det en stor fördel att ha en förankrad verksamhetsplan att arbeta efter under 

året. 

 

Verksamhetsplanen gäller i huvudsak för 2015. Dock är vissa aktiviteter av 

sådan karaktär att de kan gälla även för kommande år. 

 

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 2015 är att; 

1. Besöka minst fem företag i samverkan med miljöinspektörerna. 

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

--- 
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FD § 14/2015 Dnr 2015/50   

Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i 
Högsby kommun 2015 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att anta verksamhetsplanen för energi- och 

klimatrådgivning i Högsby kommun 2015. 

 

Ärendebeskrivning 
Tidigare år har Energimyndigheten begärt en politiskt antagen 

verksamhetsplan från kommuner som ansökt om medel till energi- och 

klimatrådgivning. För året 2015 kommer denna inte att inkrävas. Dock är 

det en stor fördel att ha en förankrad verksamhetsplan att arbeta efter under 

året. 

 

Verksamhetsplanen gäller i huvudsak för 2015. Dock är vissa aktiviteter av 

sådan karaktär att de kan gälla även för kommande år. 

 

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 2015 är att; 

1. Besöka minst fem företag i samverkan med miljöinspektörerna. 

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

--- 
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FD § 15/2015 Dnr 2015/51   

Beredskap inom räddningstjänsten 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att maximalt två anställda på 

fastighetsavdelningens utförarorganisation i Högsby respektive Hultsfred får 

ingå i räddningstjänstens beredskapsorganisation. Resterande personal på 

ÖSK får inte ingå i räddningstjänsten beredskap eftersom de måste finnas 

tillgängliga för att klara beredskapen inom ÖSK:s verksamhetsområden. 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten i Högsby kommun har problem med att upprätthålla 

dagberedskapen. Räddningschefen i Högsby har framfört önskemål om att 

ÖSK ska ta hänsyn till detta behov vid nyrekryteringar. Ledningsgruppen 

för ÖSK har diskuterat frågan och kommit fram till att det finns 

begränsningar i hur många av våra anställda som kan ingå i 

räddningstjänsten i respektive kommun. 

 

Ledningsgruppens förslag är att maximalt två anställda på 

fastighetsavdelningens utförarorganisation i Högsby respektive Hultsfred får 

ingå i räddningstjänstens beredskapsorganisation. Resterande personal får 

inte ingå i räddningstjänsten beredskap eftersom de måste finnas tillgängliga 

för att klara beredskapen inom ÖSK:s verksamhetsområden. 

--- 
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FD § 16/2015 Dnr 2015/52   

Utredningsuppdrag om skollokaler i Högsby kommun 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att prioritera förskolornas verksamheter i 

Högsby tätort och att påbörja utredning av dessa lokaler. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Högsby kommun har gett fastighetsavdelningen i uppdrag att utreda en 

mängd olika ärenden samt att även ta fram en budget för åtgärder på Ruda 

skola. Avdelningschefen anser att uppdragen inte är klarlagda och att många 

politiska frågor kvarstår. Uppdragen handlar bland annat om utökade platser 

på förskolorna, utökade platser på grundskolan på grund av ökat elevantal i 

samband med migration samt eventuell flyttning av skolverksamheter till 

Fröviskolan.  

 

Högsby kommun bör tydliggöra vilka uppdrag avseende förskola/skola som 

ska prioriteras av ÖSK. Vilka tider som gäller för respektive uppdrag samt 

vilka ekonomiska medel som finns.  

 

Avseende Ruda skola bör Högsby kommun besluta om vilka byggnader som 

ska åtgärdas under 2015. 
--- 
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Förbundschefen  

 

 

  

FD § 17/2015 Dnr 2015/47   

Omlastningsanläggning på Kejsarkullens 
avfallsanläggning 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att arbeta 

vidare med frågan om en eventuell omlastningsanläggning på Kejsarkullens 

avfallsanläggning och efter genomförd upphandling av omlastningstjänsten 

sluta erforderliga avtal.  

 

Lennart Persson, SD, deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner har 

under 2013 beslutat att uppdra åt ÖSK respektive Vimmerby Energi och 

Miljö AB (VEMAB) att etappvis från 2015 införa fastighetsnära insamling 

av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall från hushåll. 

Insamlingen ska ske enligt ”fyrfacksmodellen” där insamling sker via två 

stycken kärl med fyra fack i varje.  

 

Införandet av ”fyrfacksmodellen” är också en viktig del i den gemensamma 

avfallsplan för Hultsfreds och Högsby kommuner samt de nya föreskrifter 

för avfallshantering som antogs av kommunfullmäktige 2014. Arbetet med 

att ta fram underlag, förslag till val av insamlingssystem samt framtagandet 

av avfallsplanen har letts av en politisk styrgrupp med representanter från 

kommunstyrelserna och miljö- och byggnadsnämnderna i Hultsfred, Högsby 

och Vimmerby kommuner, ÖSK:s direktion och VEMAB:s styrelse. 

Styrgruppen har varit aktiv under 2012-2014. 

 

För att kunna genomföra de fattade besluten behövs en 

omlastningsanläggning där samtliga åtta avfallstyper kan lastas om från 

sopbil till container. För att möjliggöra en effektiv insamling och 

borttransport av avfall bör omlastningsanläggningen ligga centralt i 

området. Ett område inom vilket omlastningen ska vara placerad har 

avgränsats.  

 

En gemensam upphandling av omlastningstjänsten för Hultsfred, Högsby 
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och Vimmerby kommuner är planerad. För att möjliggöra en större 

konkurrens, genom att även anbudsgivare som i dagsläget inte har någon 

omlastningsanläggning inom området ska kunna lämna anbud, har 

styrgruppen för avfallsplan uttalat att det i upphandlingen ska finnas ett 

alternativ där omlastningen kan utföras på Kejsarkullens avfallsanläggning. 

Entreprenören ska i detta alternativ betala ett arrende för 

omlastningsanläggningen. Arrendeavgiften ska redovisas i 

förfrågningsunderlaget, så att anbudsgivaren utifrån detta kan lämna ett pris 

för omlastningstjänsten, som kan jämföras med priser från eventuella 

anbudsgivare som lämnar anbud på att genomföra omlastningen på egna 

anläggningar.  

 

En förprojektering har utförts och en kalkyl tagits fram för de investeringar 

som krävs för att möjliggöra en omlastningsanläggning på Kejsarkullen. 

 

För att upphandlingen ska kunna genomföras på planerat sätt krävs att 

Hultsfreds kommun är beredd att, för det fall upphandlingen vinns av en 

entreprenör som vill utföra omlastningen på Kejsarkullen, göra de 

investeringar som behövs. Kapitalkostnaden kommer att belasta ÖSK:s 

renhållningsbudget. Den tilldelade entreprenörens arrendeavgift är beräknad 

för att täcka kapitalkostnaden under de år som entreprenadavtalet gäller. 

KSAU i Hultsfred har beslutat att kostnaden för att möjliggöra en 

omlastningsanläggning på Kejsarkullen kommer att tas med i Hultsfreds 

kommuns investeringsbudget för 2016 för det fall att detta blir aktuellt. 

 

ÖSK och VEMAB planerar att under överskådlig framtid låta insamlat 

avfall från de tre kommunerna omlastas gemensamt. Om resultatet av den 

nu planerade upphandlingen blir att en omlastningsanläggning iordningställs 

på Kejsarkullen planeras denna självfallet att användas även efter den nu 

aktuella avtalsperioden. På det sättet kommer båda organisationerna även i 

framtiden att bidra till kapitalkostnaden för anläggningen. Ett 

samarbetsavtal angående detta planeras skrivas mellan ÖSK och VEMAB. 

 

Investeringen och samarbetsavtalet blir alltså aktuella endast i det fall den 

nu planerade upphandlingen vinns av en entreprenör som önskar utföra 

omlastningen på Kejsarkullen. Till dess att upphandlingen är avgjord råder 

upphandlingssekretess för handlingarna i ärendet. 

--- 
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Kommunfullmäktige Hultsfred  

Kommunfullmäktige Högsby 

 

  

FD § 18/2015 Dnr 2015/1 04 

Årsredovisning 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar godkänna årsredovisningen för 2014 och 

överlämnar handlingarna till kommunfullmäktige i Hultsfred respektive 

Högsby. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen 2013 för ÖSK Hultsfred och Högsby redovisas för 

förbundsdirektionen efter granskning av revisorerna. 

--- 
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FD § 19/2015 Dnr 2015/1 04 

Budget 2015 

Beslut 

Informationen läggs med kännedom till handlingarna. 

 

 
Ärendebeskrivning  
Budget och verksamhetsrapporter för 2015 gicks igenom. 
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FD § 20/2015 Dnr 2015/1 04 

Budget  2016 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar ge förbundschefen i uppdrag att ta fram 

förslag till mål- och nyckeltal till 2016 års budget till nästa möte  

2015-03-30. 

 

 

Ärendebeskrivning  
Förbundschefen redogör för förutsättningarna inför budget 2016. 

--- 
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FD § 21/2015    

Anmälningsärenden  

Beslut 

1. Direktiv för ramberäkningar 

2. Delegationsbeslut  

- Tilldelningsbeslut för avfallshämtning i Hultsfreds kommun 

- Köpeavtal för traktor 

- Avskrivningar av fordringar 2014 

- Bostadsanpassningsbidrag 2014 

- Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2014 

- Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 2014 

- Skrotning/flyttning av fordon 2014 

--- 

 


