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FD § 22

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning

Förbundsdirektionens beslut
Förbundsdirektionen utser Magnus Gabrielsson, S, att tillsammans med 
ordförande Åke Nilsson, KD, justera dagens protokoll.

Dagordning
Ytterligare två ärenden läggs till dagordningen. ”Delegation att teckna 
ramavtal avseende beläggningsarbeten” blir punkt 3 och frågor om 
enhetlig företagsskyltning och stenläggning i Frövirondellen blir punkt 4. 
Punkten 7 ”Information från verksamheterna” stryks. Dagordningen 
godkänns.
---
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FD § 23 Dnr 2015/55

Information om asfaltsplan

Förbundsdirektionens beslut
Informationen mottagen.

Sammanfattning
ÖSK gata/park har upprättat en asfaltsplan för perioden 2015-2020 i 
Hultsfreds kommun. Motsvarande utredningar pågår för Högsby kommun 
och det enskilda vägnätet i Högsby kommun. Syftet med planerna är att få ett 
långsiktigt underhåll på kommunens belagda gator och vägar.

Ärendebeskrivning
Nuläge
Idag har vi en årlig budget för asfaltstoppar på 855 tkr samt 100 tkr för 
trottoarer.

Generellt så är genomfartslederna i Hultsfreds tätort i bra skick medan de i 
övriga orter är i sämre skick. Industrigatorna är också i acceptabelt skick. Det 
stora underhållsbehovet återfinns på bostadsgatorna runt om i hela 
kommunen.

Utredningen som föregått asfaltsplanen visar att vi har ett eftersatt underhåll 
på ca 102 000 m2 som borde ha toppbelagts tidigare. Kostnaden för detta 
eftersatta underhåll uppgår till 7 700 tkr.

Standarden mellan tätorterna varierar kraftigt. I Ämmenäs är 85 % av gatorna 
i akut behov av ny beläggning, medan behovet i Vena är 16 % och i 
Gårdveda 0 %. Medeltalet för akut behov i hela kommunen är ca 30 %.

Cykelbanor och gångbanor är av godtagbar standard. Det finns dock många 
onödiga gångbanor inne i bostadsområdena. I Mörlunda är gångbanorna i 
sämst skick och bör ersättas med motveck.

Orsakerna till det eftersatta underhållet är flera; strategi och långsiktig plan 
för toppbeläggningar har saknats, VA-schakter och kabelschakter har 
förkortat livslängden samt att budgeten inte har legat på rätt nivå sett till 
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antalet m2 asfalt som finns.

Nuvarande budget (2015 års) räcker till 1,8 % av gatunätet, vilket innebär en 
förväntad livslängd på 56 år. I ett bostadsområde bör gatorna toppbeläggas 
senast var 30:e år och på genomfartslederna bör toppbeläggning ske var 10-
20:e år beroende på belastningen. Detta innebär att det eftersatta underhållet 
bara kommer öka varje år om inga åtgärder vidtas.

Förslag till asfaltsplan och budget
En asfaltplan har upprättats som utgår från det akuta behov som finns idag i 
vissa orter samt för att komma ikapp med det eftersatta underhållet. Den 
utgår också från att vi har en grundnivå på budgeten som räcker till det årliga 
underhållet. 

Planen avgränsas till kommunens ekonomiska plan fram till 2020 vilket 
innebär att allt eftersatt underhåll inte täcks in. Många av de bostadsgator 
som anlades på 1970-talet i Hultsfred, Virserum, Målilla och Silverdalen 
ryms inte inom tidplanen till 2020. Det vi vet är att dessa gator har uppnått 
sin maximala livslängd redan så för att inte hamna efter med underhållet igen 
krävs extra anslag även efter 2020 men fördelat över flera år för att inte få en 
underhålspuckel i framtiden (om 30-50 år).

Planen redovisar följande ekonomiska behov:

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt
Kostnader toppar 1 185 tkr 2 725 tkr 3 550 tkr 3 755 tkr 3 020 tkr 2 415 tkr 16 550 tkr
Budget toppar + trottoar 955 tkr 2 600 tkr 3 500 tkr 3 700 tkr 2 900 tkr 2 600 tkr 16 255 tkr

Budgeten innefattar toppbeläggningar samt trottoarer (200 tkr årligen 
förutom 2015 då det är 100 tkr). Skillnaden mellan kostnader och budget 
förväntas täckas av intrångskostnader från externa aktörer samt VA:s 
ledningsnäts projekt. 

Grundnivån för budgeten ligger på 2 600 tkr (varav 200 tkr för trottoarer/GC-
vägar) vilket då alltså innebär att man har en nivå som är rätt i förhållande till 
antalet m2 asfalt som behöver förnyas årligen för att inte mer eftersatt 
underhåll ska uppstå.  

Planen föreslår alltså också att ytterligare 900 tkr ska tillföras 2017, 1 100 tkr 
2018 och 300 tkr 2019 för att komma ikapp med det eftersatta underhållet 
under perioden. Observera att detta inte räcker för att komma ikapp med det 
eftersatta underhållet till 100 %. Efter 2020 återstår ca 5 400 tkr i eftersatt 
underhåll som måste tillföras under ytterligare två asfaltsplaner (2021-2026 
samt 2027-2032).

Föreslagna budgetnivåer ingår i förbundsdirektionens förslag till 
budgetberedningen i Hultsfreds kommun.
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Motsvarande utredning pågår för Högsby kommun avseende de kommunala 
gatorna och för det enskilda vägnätet där beläggningar finns. Så fort dessa är 
klara kommer motsvarande redovisning ske för förbundsdirektionen och till 
Högsby kommuns budgetberedning.

Observera att planen endast omfattar kommunala gator och vägar. 
Asfaltsbeläggningar inom kommunala fastigheter (skolgårdar, parkeringar, 
etc.) ingår inte. Där finns inga underhållsposter för ändamålet i budget utan 
där äskas medel för varje enskilt projekt eller medel tas från 
fastighetsunderhållet för akuta lagningar. I ÖSK:s förslag till Högsby 
kommuns budgetberedning finns dock en post med för 2016 för detta 
ändamål på 100 tkr. 

---
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FD § 24 Dnr 2015/60

Delegation att teckna ramavtal avseende 
beläggningsarbeten

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar att delegera till förbundschefen att teckna 
ramavtal för beläggningsarbeten.

Ärendebeskrivning
ÖSK, Hultsfreds kommun, Högsby kommun, Hultsfreds Kommunala 
Industriaktiebolag och AB Hultsfreds bostäder har alla deltagit i en 
gemensam upphandling avseende beläggningsarbeten. Även Högsby, 
Västervik, Oskarshamn och Mönsterås kommuner och dess bolag har 
deltagit i upphandlingen.
Upphandlingsprocessen är inte klar ännu och när avtal ska tecknas 
kommer det ske vid ett startmöte med tilldelad entreprenör.
För att underlätta och snabba på möjligheten att börja avropa från 
ramavtalet föreslås att förbundsdirektionen delegerar till förbundschefen 
att teckna ramavtalet för ÖSK:s räkning.
---
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FD § 25  

Frågor om enhetlig företagsskyltning och 
stenläggning i Frövirondellen

Ärendebeskrivning
Högsby kommun önskar en enhetlig företagsskyltning för företagen. 
Avdelningschefen för gata/park förklarar att det är reklamskyltarna som är 
röriga idag, inte de vanliga hänvisningsskyltarna. Företagarna/Mittpunkt 
bör driva frågan om företagsskyltning.

Trafikverket har idag ansvaret för cirkulationsplatsen vid Fröviskolan. Om 
Högsby kommun önskar att cirkulationsplatserna ska skötas bättre av 
Trafikverket bör en formell skrivelse tas fram av ÖSK. Högsby kommun 
får uppdra till avdelningschefen för gata/park att upprätta en sådan 
skrivelse.
---
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FD § 26 Dnr 2015/56

Förslag till investeringsbudget samt mål och 
nyckeltal 2016

Förbundsdirektionens beslut
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslagen till Hultsfreds och 
Högsby kommuners investeringsbudget 2016 och överlämnar dessa till 
respektive budgetberedning. 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att efter viss justering godkänna 
förslaget till mål och nyckeltal för ÖSK:s styrmodell 2016.

Ärendebeskrivning

Förbundschefen presenterar förslagen till Hultsfreds och Högsby 
kommuners investeringsbudget 2016.

Förbundschefen redogjorde vid förra mötet 2015-02-23 om 
förutsättningarna inför budget 2016 och fick då i uppdrag att ta fram 
förslag till mål- och nyckeltal för 2016 års budget. Förslaget presenteras 
för förbundsdirektionen.

Skickas till
Budgetberedningen Hultsfred
Budgetberedningen Högsby
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FD § 27 Dnr 2015/57

Besparing och anpassning i driftbudget 2016

Förbundsdirektionens beslut
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till besparing och 
anpassning i Hultsfreds kommuns driftbudget för 2016 och överlämnar det 
till budgetberedningen.
 
Förbundsdirektionen beslutar vidare att förslaget till besparing och 
anpassning i Högsby kommuns driftbudget för 2016 stryks. 
Besparingskravet ligger dock kvar.

Gunilla Schollin Borg, MP, deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Ärendebeskrivning
Förbundschefen presenterar förslagen till Hultsfreds och Högsby 
kommuners besparing och anpassning i driftbudget 2016.
---

Skickas till
Budgetberedningen Hultsfred
Budgetberedningen Högsby
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FD § 28 Dnr 2015/58

Äskanden i driftbudget 2016 - konsekvensanalys

Förbundsdirektionens beslut
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslagen till äskanden i 
Hultsfreds och Högsby kommuners driftbudget 2016 och överlämnar dessa 
till respektive budgetberedning. 

Ärendebeskrivning
Förbundschefen presenterar förslagen till äskanden i Hultsfreds och 
Högsby kommuners driftbudget 2016 samt en konsekvensanalys. 

Skickas till
Budgetberedningen Hultsfred
Budgetberedningen Högsby
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FD § 29

Information om VA- och renhållningstaxor

Förbundsdirektionens beslut
Informationen mottagen.

Ärendebeskrivning
Förbundschefen informerar om VA-ledningsnätet i båda kommunerna. 
Förbundschefen återkommer med förslag till VA- och renhållningstaxor.
---
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FD § 30

Anmälningsärenden

1. Remiss från miljö- och byggnadskontoret, MOB 2014-215
2. Nyttjanderätts- och skötselavtal, del av Hultsfred 3:1
3. Beslut Hultsfred – KF § 155/2014, KS § 11/2015, KS § 10/2015, 

KSAU § 22/2015.
4. Beslut Högsby – KF § 10/2015, KF § 38/2015, KS § 74/2015.
---
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