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FD § 31/2015

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning

Beslut
Protokolljusterare 
Förbundsdirektionen utser Stihna Johansson Evertsson, att tillsammans 
med ordförande Åke Nilsson, KD, justera dagens protokoll.

Dagordning
Dagordningen godkänns.
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FD § 32/2015 Dnr 2015/66

Asfaltsutredning 2015, Högsby kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå budgetberedningen i Högsby kommun 
att tillföra redovisade medel enligt förslag till asfaltsplan och budget för åren 
2017-2020. Om äskade medel för 2016 inte erhållits äskas dessa som extra 
medel fördelade på perioden 2017-2020.

Ärendebeskrivning 
ÖSK gata/park har upprättat en asfaltsplan för perioden 2015-2020 i 
Högsbykommun och det enskilda vägnätet som driftas av ÖSK. Motsvarande 
utredning har även genomförts för Hultsfreds kommun. Syftet med planerna är 
att få ett långsiktigt underhåll på kommunens belagda gator och vägar.

Nuläge
Idag har vi en årlig budget för asfaltstoppar på 450 tkr samt 300 tkr för enskilda 
vägar (de 300 tkr ska dock räcka till levande vägsamfälligheters 
bidragsansökningar, övriga upprustningar enskilda vägar och toppar. Historiskt 
så har inga av dessa medel använts till toppar då det inte räckt till). Inga medel 
finns avsatta för underhåll av cykel- och gångbanor. 

Genomfartslederna är i allmänhet Trafikverkets ansvar. Storgatan och 
Kyrkogatan i Högsby tätort, räknas också som genomfartsleder men där har 
kommunen övertagit ansvaret från Trafikverket och där är Storgatan inom kort 
utsliten. Medel för denna finns dock avsatt i separat investeringsprojekt som är 
framflyttat på grund av detaljplanearbete. Industrigatorna i kommunen är med 
några få undantag i dåligt skick. Det stora underhållsbehovet återfinns på 
bostadsgatorna runt om i hela kommunen.

Utredningen som föregått asfaltsplanen visar att vi har ett eftersatt underhåll på 
samtliga gator som är upptagna i planen (ej enskilda vägar). Det motsvarar drygt 
134 000 m2. Kostnaden för detta eftersatta underhåll uppgår till 7 700 tkr.

Cykelbanor, gångbanor och motveck är av acceptabel standard. Det finns en del 
onödiga gångbanor inne i bostadsområdena. 

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

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 underhåll. Den utgår 
också från att det ska finnas en grundnivå i 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. Ytterligare anslag för att komma ikapp 
med det eftersatta underhållet kommer krävas även efter 2020. 

Planen redovisar följande ekonomiska behov till budget 2015-2020:

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt

Budget toppar 450 tkr 1 000 tkr 1 700 tkr 1 700 tkr 1 350 tkr 1 500 tkr 7 700 tkr

Budget cykel + trottoar 0 tkr 0 tkr 100 tkr 100 tkr 100 tkr 100 tkr 400 tkr

Budget ny GC 0 tkr 300 tkr 300 tkr 300 tkr 300 tkr 300 tkr 1 500 tkr

Budget enskilda vägar 0 tkr 0 tkr 600 tkr 1 150 tkr 1350 tkr 400 tkr 3 500 tkr

Budget asfalt fastigheter 0 tkr 100 tkr 100 tkr 100 tkr 100 tkr 100 tkr 500 tkr

Budgeten innefattar fem grundäskanden enligt nedan:
- Budget toppar = 1 200 tkr/år = + 750 tkr från nuvarande 

budget (förbundsdirektionens äskande till budgetberedningen 
för 2016 var + 550 tkr 2016-2018)

- Budget cykel + trottoar = 100 tkr/år = + 100 tkr från nuvarande 
budget

- Budget ny GC = 300 tkr/år = + 300 tkr från nuvarande budget 
(enligt beslut i Klu 2015-04-07)

- Budget enskilda vägar = 150 tkr/år = + 150 tkr från nuvarande 
budget

- Budget asfalt fastigheter = 100 tkr/år = + 100 tkr från 
nuvarande budget  (enligt förbundsdirektionens äskande till 
budgetberedningen för 2016)

Utöver ovanstående krävs ytterligare tillfälliga äskanden för att komma ifatt 
med det eftersatta underhållet enligt nedan:

- Budget toppar = 500 tkr 2017, 500 tkr 2018, 150 tkr 2019 och 
300 tkr 2020 = 1 450 tkr

- Budget enskilda vägar = 450 tkr 2017, 1 000 tkr 2018, 1 200 
tkr 2019 och 250 tkr 2020 = 2 900 tkr (verklig kostnad efter 
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bidrag från Trafikverket är 7 000 tkr för hela perioden 2015-
2020).

Observera att ovanstående tillfälliga äskanden inte räcker för att komma ikapp 
med det eftersatta underhållet på de kommunala gatorna till 100 %. Efter 2020 
återstår ca 6 250 tkr i eftersatt underhåll som måste tillföras under ytterligare 
minst två asfaltsplaner (2021-2026 samt 2027-2032).

Observera att planen i första hand endast omfattar kommunala gator och vägar. 
Asfaltsbeläggningar inom kommunala fastigheter (skolgårdar, parkeringar, etc.) 
ingår inte med mer än de 100 tkr/år som redan äskats. Dessa 100 tkr är alldeles 
för lite för att täcka behovet som finns och är endast tänkt att användas till akuta 
åtgärder tills man vet vad man har för långsiktiga planer med alla kommunala 
fastigheter. Idag finns inga underhållsposter för ändamålet i budget utan där 
äskas medel för varje enskilt projekt eller medel tas från fastighetsunderhållet 
för akuta lagningar. 

Konsekvenser vid negativt beslut i budgetberedningen
Om inte tillräckligt med medel tillförs kommer det eftersatta underhållet bara 
öka varje år. 

Kortsiktiga konsekvenser är att inga underhållsåtgärder kommer att ske på 
cykelvägar och trottoarer, inga nya GC-vägar kommer byggas, inga 
underhållsåtgärder på asfalterade ytor inom kommunala fastigheter kommer ske 
och inga toppbeläggningar kommer att ske på det enskilda vägnätet. 

Långsiktiga konsekvenser är att Högsby kommun kan komma att få fler 
skadeanspråk riktade mot sig för skador på person och egendom och att 
bidragen för de enskilda vägarna dras in från Trafikverket vilket i sin tur 
kommer innebära ökade kostnader för Högsby kommun.

Skickas till
Budgetberedningen Högsby kommun

6



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2015-06-01

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 33/2015 Dnr 2015/68

Risk- och sårbarhetsanalys för ÖSK 2015
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till risk- och 
sårbarhetsanalys för ÖSK 2015. 

Ärendebeskrivning
Risk- och sårbarhetsanalysarbetets syfte är att öka medvetenheten och 
kunskapen hos beslutfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och 
sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag 
för egen planering. Risk- och sårbar-hetsanalyser ger viktig kunskap om hur 
vi förebygger, förbereder oss och hanterar kriser, och som därigenom bidrar 
som till att minska samhällets sårbarhet och att öka förmågan att hantera kri-
ser och extraordinära händelser. 

Enligt lag (2006:544) har kommuner och landsting skyldighet att göra en 
Risk- och sårbarhetsanalys. 

Risk- och sårbarhetsanalysen har arbetats fram som ett resultat av samarbete 
mellan ÖSK:s chefer och ÖSK:s arbetsgrupp för Risk- och sårbarhetsanalys 
som består av: 
- Hanna Ivarsson, gatuingenjör 
- Mirela Mustic Sarhatlic, byggnadsingenjör 
- David Nelson, VA-maskinist 
- Elin Svensson, renhållningsingenjör 
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FD § 34/2015 Dnr 2015/62

Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att bifalla ansökan om bostadsanpassnings-
bidrag och beviljar bidrag med 224 406 kr.

Ärendebeskrivning
En kvinna med Multipel Skleros, reumatism samt smärta från höftleder och 
knän har ansökt om bostadsanpassningsbidrag. Hon bor i ett tvåvåningshus 
där kök och vardagsrum samt ett mindre wc finns på bottenvåningen med 
sovrum och större badrum på övervåningen. Bostaden är tidigare anpassad 
med duschkabin i badrummet på övervåningen. Tröskelanpassning är 
utförd och stoltrapphiss och ramp vid entré är monterade. Sökanden har 
blivit sämre och orkar inte längre göra överflyttning till stoltrapphissen. 

Enligt intyg från Leg. Arbetsterapeut bedöms sökanden ha behov av att ha 
boendet på nedre plan i syfte att spara energi bland annat genom minskat 
antal överflyttningar då sökanden blir mycket uttröttad av många 
överflyttningar. Till exempel har sökanden mindre ork att äta frukost efter 
morgonbestyr och pågående viktnedgång har konstaterats. 
Funktionsnedsättningen bedöms vara bestående.

2014-12-30 ansöktes om att anpassa bottenplanet i bostaden avseende 
sovrum och badrum vilket innebär ombyggnad av rum till badrum samt 
borttagning av del av vägg så att plats finns för sängar i det befintliga 
vardagsrummet.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag 6§ Bostadsanpassningsbidrag lämnas 
för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i 
anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om 
åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som 
bostad för den funktionshindrade.

Skickas till
Sökanden 
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FD § 35/2015 Dnr 2015/69

Uppsagt driftavtal med Högsby Bostads AB
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att om förnyad överenskommelse med 
Högsby Bostad AB kommer tillstånd, ge presidiet delegation att teckna nytt 
driftavtal med Högsby Bostads AB eller att i annat fall verkställa 
uppsägningar av övriga driftavtal i Högsby kommun.

Ärendebeskrivning
Förbundschefen lämnar en lägesrapport gällande det uppsagda driftavtalet 
mellan Högsby Bostads AB och ÖSK som sagts upp per den 30 april 2015. 
Uppsägningstiden för avtalet är ett år. Organisationen som ÖSK har i 
Högsby bygger på att samtliga uppdrag som finns idag får finnas kvar. Om 
inte en överenskommelse om fortsatt avtal med Högsby Bostads AB 
kommer till stånd tvingas ÖSK säga upp de övriga driftavtal som finns i 
Högsby kommun.

Skickas till
Högsby Bostads AB
Kommunstyrelsen Högsby kommun
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FD § 36/2015 Dnr 2015/1 04

Ekonomi - Uppföljningsrapporter 2015-04-30
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna uppföljningsrapporter per 2015-
04-30 för Hultsfreds och Högsbys kommuner och överlämnar dessa till 
respektive kommunstyrelse.

Ärendebeskrivning
Uppföljningsrapporter per 2015-04-30 för Hultsfreds och Högsbys 
kommuner presenteras för förbundsdirektionen.

Skickas till
Kommunstyrelsen Hultsfreds kommun
Kommunstyrelsen Högsby kommun
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FD § 37/2015 Dnr 2015/4

Information från verksamheterna
Beslut
Informationen mottagen.

Ärendebeskrivning
- Avdelningscheferna för fastighet, VA/renhållning och gata/park lämnar en 

lägesrapport om pågående projekt.

- Förbundschefen informerar om tilldelningsbeslutet för avfallshämtning, 
omlastning av avfall och transport av avfall för Hultsfreds kommun och Högsby 
kommun.
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FD § 38/2015 Dnr 2015/3

Anmälningsärenden
Tilldelningsbeslut  

- Tilldelningsbeslut för direktupphandling av konsult för framtagande 
av VA-plan inklusive policy

- Tilldelningsbeslut för avfallshämtning med mera

Delegationsbeslut 
- Avtal om servicebyggnad vid Campingen i Hultsfred

 
- Yttrande över åtgärdsplan till ”Policy för ökad tillgänglighet i 

Hultsfreds kommun”

- Samråd för ändring av detaljplan del av Hultsfred 3:1 m fl, MOB 
15-72

- Yttrande till miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfreds kommun

- Avskrivningar av fordringar

- Anställningar 2015-01-01-2015-05-31
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