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FD § /39

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning

Beslut
Protokolljusterare 
Förbundsdirektionen utser Rosie Folkesson, S, att tillsammans med 
ordförande Åke Nilsson, KD, justera dagens protokoll.

Dagordning
Ärendet ”Fördelning av utökat driftbidrag 2016-2018 Högsby kommun” 
läggs till dagordningen. Dagordningen godkänns.
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FD § /40 Dnr 2015/82

Budget för broförvaltning i Hultsfreds kommun
Beslut
Förbundsdirektionen föreslår budgetberedningen i Hultsfred att minska 
budgeten för broar under åren 2017-2020 med 233 tkr till 67 tkr per år. 

Vidare föreslår förbundsdirektionen att det till investeringsbudget 2017 
anslås 180 tkr, 2019 60 tkr och 2020 1 360 tkr för större underhållsåtgärder. 

Ärendebeskrivning
Bakgrund
ÖSK gata/park har idag en budget på 200 tkr/år för brounderhåll. Till 2016-
2018 har vi en budget på 300 tkr/år. Dessa medel har historiskt använts till 
besiktningar av broarna, enklare underhållsåtgärder i egen regi samt till 
större planerade underhållsåtgärder på entreprenad. 

Förändring av förvaltning
ÖSK gata/park har tittat på en förändring av broförvaltningen som innebär 
att vi istället för nuvarande budget har en lägre grundbudget årligen för 
besiktningar och enklare underhållsåtgärder i egen regi och att vi efter 
besiktningarna istället äskar medel för de större underhållsåtgärderna 
framåt i tiden. Det innebär alltså att vi får en anpassad budget efter det 
faktiska behovet. 
Oberoende besiktning bör utföras var femte år för en så effektiv förvaltning 
som möjligt. I besiktningarna dokumenteras eventuella brister och 
kostnadsberäkningar för åtgärder tas fram. Åtgärderna förslås genomföras 
inom 0-5 år.

Nuläge broar
I dagsläget finns det 22 broar i kommunal regi (på kommunal mark där 
kommunen är huvudman). Nio av dessa är körbroar och resterande är gång- 
och/eller cykelbroar. Samtliga broar är besiktigade senast 2005 förutom två 
gångbroar som aldrig har besiktigats. Under sommaren 2015 har fyra broar 
besiktigats.

Förändring av budget
För besiktning och enklare underhållsåtgärder i egen regi behövs 67 tkr/år 
(22 tkr för besiktningar av 4-5 broar per år och 45 tkr för enklare 
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underhållsåtgärder i egen regi).

Övriga medel som behövs för större underhållsåtgärder äskas separat varje 
år efter besiktningarna som investeringar.

Äskande 2017-2020
Av de fyra broar som har besiktigats under 2015 har endast två av dem 
större åtgärder som behöver genomföras under de närmsta fem åren. Övriga 
två broar hade inga anmärkningar.

De berörda broarna är bro 102 över Hagadalsbäcken vid Hulingens strand 
samt bro 104 över riksväg 34 på Oskarsgatan.

Större åtgärder:
2017 2018 2019 2020

Bro 102 80 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr
Bro 104 100 tkr 0 tkr 60 tkr 1 360 tkr
Summa 180 tkr 0 tkr 60 tkr 1 360 tkr

Observera att det efter nästa års besiktningar troligtvis kommer tillkomma 
äskanden för perioden 2018-2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschefen gata/park

Skickas till
Budgetberedningen Hultsfreds kommun
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FD § /41 Dnr 2015/83

Budget för broförvaltning i Högsby kommun
Beslut
Förbundsdirektionen föreslår budgetberedningen i Högsby kommun att 
införa en budget för broförvaltning för kommunala broar på 21 tkr per år
samt att till investeringsbudgeten 2016 anslå 130 tkr, 2017 325 tkr och 
2018 310 tkr. 

Vidare föreslår förbundsdirektionen att budgeten för de enskilda vägarna 
utökas med 13 tkr per år från och med 2017 för att kunna förvalta de broar 
som finns på det enskilda vägnätet som ÖSK sköter.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
ÖSK gata/park har idag ingen budget för brounderhåll i Högsby kommun. 
Historiskt har det äskats medel separat för varje större projekt gällande 
broarna i kommunal regi. Mindre enklare underhållsåtgärder har utförts i 
egen regi när övriga budgeter för park eller gata har tillåtit detta.
I Hultsfreds kommun har det funnits en budget på 200-300 tkr/år för totalt 
22 stycken broar. Där föreslås också en förändring av förvaltningen. Där 
innebär det minskade kostnader vissa år och ökade kostnader andra år.

Förändring av förvaltning
ÖSK gata/park har tittat på en förändring av broförvaltningen som innebär 
att vi har en låg grundbudget årligen för besiktningar och enklare 
underhållsåtgärder i egen regi och att vi efter besiktningarna istället äskar 
medel för de större underhållsåtgärderna framåt i tiden. Det innebär alltså 
att vi får en anpassad budget efter det faktiska behovet. Oberoende 
besiktning bör utföras var femte år för en så effektiv förvaltning som 
möjligt. I besiktningarna dokumenteras eventuella brister och kostnadsbe-
räkningar för åtgärder tas fram. Åtgärderna förslås genomföras inom 0-5 år.

Nuläge broar
I dagsläget finns det sex broar i kommunal regi (på kommunal mark där 
kommunen är huvudman). Fyra av dessa är körbroar och resterande är 
gång- och/eller cykelbroar. Samtliga broar är besiktigade under sommaren 
2015 då det inte gått att hitta något underlag på äldre besiktningar. 
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Utöver dessa broar finns det fem broar på enskilda vägar som Högsby 
kommun/ÖSK sköter då det saknas vägsamfällighetsföreningar.
Dessa broar besiktigas av Trafikverket i samband med att dem besiktigar de 
enskilda vägarna. Då dokumenteras eventuella brister men inga 
kostnadsberäkningar tas fram. 

Förslag till grundbudget
För besiktning och enklare underhållsåtgärder i egen regi behövs 21 tkr/år 
(6 tkr för besiktningar av 1-2 broar per år och 15 tkr för enklare 
underhållsåtgärder i egen regi).

Utöver ovanstående bör budgeten för enskilda vägar utökas med 13 tkr/år 
för framtagande av kostnadsberäkningar efter Trafikverkets besiktningar 
samt för enklare underhållsåtgärder i egen regi.

Övriga medel som behövs för större underhållsåtgärder äskas separat varje 
år efter besiktningarna och separat för kommunala broar respektive broar 
på enskilda vägar som investeringar.

Äskande 2016-2019 kommunala broar
Av de sex kommunala broarna som har besiktigats under 2015 har tre större 
åtgärder som behöver genomföras under de närmsta fem åren. De berörda 
broarna är bro 101 över Badebodaån (gångbro) i Grönskåra, bro 102 över 
Badebodaån (körbro) i Grönskåra och bro 502 över Kvillen Brogatan i 
Högsby.

Större åtgärder:
2016 2017 2018 2019

Bro 101 60 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr
Bro 102 50 tkr 325 tkr 0 tkr 0 tkr
Bro 502 20 tkr 0 tkr 310 tkr 0 tkr
Summa 130 tkr 325 tkr 310 tkr 0 tkr

Observera att det om två år efter att vi kommit in en rutin gällande 
besiktningarna kommer besiktiga 1-2 broar igen och då kommer det 
troligtvis tillkomma äskanden för perioden 2019-2022.

När det gäller äskanden för broar på de enskilda vägarna så görs det 
separat, bro för bro, efter Trafikverkets besiktningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschefen gata/park

Skickas till
Budgetberedningen Högsby kommun
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FD § /42 Dnr 2015/77

Bro vid Gästgivarevägen i Fagerhult
Beslut
Förbundsdirektionen föreslår budgetberedningen att anslå 690 tkr för en ny 
bro på Gästgivarevägen i Fagerhult till 2017 års budget.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Bron, på den enskilda vägen 19390.2 som Högsby kommun/ÖSK sköter då 
det saknas vägförening, har under en längre tid varit väldigt sliten. Därför 
beställdes en extra brobesiktning i våras för att kartlägga situationen. 

Fyra brister upptäcktes; sättningar i broanslutningarna, rörelse i stöd, 
vittring i betong samt erosion i motfyll. Besiktningsmannen föreslår att 
bron totalrenoveras alternativt byts ut inom 2 år.

Trafikverket har i efterhand också framfört att åtgärder bör vidtas på bron 
för att kunna hålla vägen öppen i framtiden.

Kostnader
ÖSK gata/park har tagit in kostnadskalkyler på två alternativ; renovering 
respektive nybyggnation. En renovering skulle kosta ca 530 tkr och en ny 
bro skulle kosta 690 tkr. 

Observera att det i de 690 tkr ingår en kostnad för eventuell ny vattendom 
som kan behövas. 

Eventuell medfinansiering kan erhållas av Trafikverket. Det är dock inget 
man bör räkna med vid antagandet av budget utan bör ses som en bonus.

Gata/park föreslår att en ny bro byggs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschefen gata/park

Skickas till
Budgetberedningen i Högsby kommun
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FD § /43 Dnr 2015/81

Förlängning av extra resurs vid gata/park
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna avdelningschefens förslag att 
från och med 2016-02-15 tillsvidareanställa den extra resurs som har varit 
anställd hos ÖSK gata/park. Kostnaden beräknas till 450 tkr/år. Förslaget 
finansieras inom ramen för befintlig lönebudget för gata/parks stab med 
110 tkr, genom nyttjande av 50 % av vakant tjänst i Högsby med 204 tkr 
samt genom minskade kostnader för köp av konsulttjänster med 136 tkr.

Ärendebeskrivning
I samband med flera personalavgångar vid gata/parkavdelningen under 
2014 valde förbundschefen och avdelningschefen att rekrytera en extra 
resurs till avdelningen både för att klara det ordinarie uppdraget när så 
mycket erfarenhet försvann men även för den extra arbetsbelastning som 
uppstod i samband med att Telias fiberprojekt skulle dra igång. 
Finansiering har skett genom befintlig lönebudget för gata/parks stab och 
genom nyttjande av vakant tjänst i Högsby. Anställningen löper till och 
med 2016-02-14. 

Fiberprojekten har dock tagit mycket mer tid i anspråk för avdelningen än 
vad som först bedömdes. Ungefär 75 % av en tjänst har åtgått i tid för 
fiberprojekten. Detta har medfört att många projekt har fått skjutas på 
framtiden och att staben har fått jobba en hel del övertid som resulterat i 
höga flexsaldon. 

Vidare så har arbetsbelastningen på avdelningen ökat till följd av att 
fastighetsavdelningens investeringsprojekt har ökat i volym. 
Gatuavdelningen bistår fastighetsavdelningen i de flesta investeringsprojekt 
gällande delar som berör mark- och övrig yttre miljö. Exempel på detta är 
alla investeringar på skolorna som även påverkar den yttre miljön där. 
Dessa projekt kommer enligt budgetarna i båda kommunerna öka 
ytterligare de närmsta åren i volym.

I vissa projekt har VA-avdelningen även lånat in resurser från gata/park 
gällande ledningsnätet i Högsby kommun.
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Förslaget innebär att det totalt kommer finnas 1 avdelningschef och 2 
gatuingenjörer i organisationen efter förändringen. Idag är motsvarande 
siffor 1 avdelningschef och 1 gatuingenjör.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschefen gata/park
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FD § /44 Dnr 2015/80

Sammanträdesdagar för förbundsdirektionen 
2016
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till 
sammanträdesdagar för förbundsdirektionen 2016.

Ärendebeskrivning
Förbundschefens förslag till sammanträdesdagar för förbundsdirektionen 
2016:

8 februari        Högsby
21 mars            Hultsfred 
25 april     Hultsfred
(23 maj)     
26 september   Högsby     
7 november     Hultsfred     
12 december    Hultsfred  

Förbundsdirektionens sammanträden börjar kl. 9.00. 

På datumet inom parantes planeras inget möte men bör ändå reserveras för 
eventuellt behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förbundschefen
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FD § /45 Dnr 2015/4

Information från verksamheterna
Beslut
Informationen mottagen.

Ärendebeskrivning

Förbundschefen 
- Förvaltningsdomstolen har avslagit överklagandet gällande 

upphandlingen av insamling, omlastning och borttransport av 
kommunernas avfall. Den aktuella anbudsgivaren har dock valt att 
ansöka om prövningstillstånd i nästa instans, som är Kammarrätten. 
Vi får inte teckna avtal innan beslut kommit från Kammarrätten. 
Med anledning av detta har vi kontaktat våra nuvarande 
entreprenörer för att få till en sex månaders förlängning av de 
nuvarande avtalen, som annars skulle ha upphört vid årsskiftet. Vi 
arbetar på med planering och förberedelser för det nya 
insamlingssystemet som kommer att införas så fort det är praktiskt 
möjligt utifrån Kammarrättens handläggning av ärendet. Planen var 
att påbörja införandet under hösten 2016, om detta kan förverkligas 
beror på Kammarrättens handläggning. 

- Ett nytt avtalsförslag har inkommit från Högsby Bostads AB. 

- Högsby Energi AB har informerat Kommunstyrelsen i Högsby om 
att de ska säga upp beredskapsavtalet med ÖSK.

- Tjänsten som VA-ingenjör är fortfarande vakant. Annonsering 
kommer att ske återigen. 

- Gemensamt beredskapsavtal för all personal ska förhandlas under 
hösten.

- 2016 kommer 50% av en tjänst på fastighetsavdelningen att åtgå till 
projektet Lillebo förskola i Högsby. Prioritering av övriga projekt 
som ska göras 2016 kommer att behöva göras. Vid akuta projekt 
finns det risk att resurserna inte räcker till.
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- En dom från förvaltningsrätten har kommit gällande ett 
bostadsanpassningsärende. Förvaltningsrätten avslår den sökandes 
överklagan.

- Högsbys kommunledning har ställt frågan till ÖSK om ett 
övertagande av bostadsanpassningarna i Högsby motsvarande 25% 
tjänst. Förbundschefen har i nuläget ingen lösning på frågan.

- Hultsfreds kommun har för avsikt att utveckla nuvarande reception 
till ett kontaktcenter. Kontaktcenter ska ge kunderna bättre service 
och tillgänglighet samt avlasta förvaltningarna. Arbetet planeras 
starta den 1 oktober 2015. ÖSK kommer att avlastas med 
arbetsuppgifter inom ärendehantering för vatten och avlopp samt 
renhållning.

- ÖSK:s fordonsflotta kommer att inventeras och en färdplan för hur 
samhällsbetalda transporter ska bli klimatneutrala till år 2020 tas 
fram.

- Förslag till beslut om Högsby kommuns skogar kan innebära att 
ÖSK tar över förvaltningen för 2016.

- Utredningen om ett nytt förråd för samtlig utförarpersonal i 
Hultsfred pågår.

- Två förfrågningar om markköp som strider mot gällande 
detaljplaner har inkommit i Högsby. Om försäljning ska ske måste 
planerna ändras. Fastigheterna kan inte avstyckas och det blir 
svårigheter att bevilja bygglov. 

- Högsby har ett prioriterat projekt gällande renovering och att 
tillgängliggöra badplatsen vid Gösjön. Bidrag ska sökas hos 
allmänna arvsfonden och Landsbygdsprogrammet.

Avdelningschefen gata/park
- Inventering har gjorts av antalet gatubelysningar i Högsby kommun.

- Kommande investeringar i Hultsfreds kommun: gångväg och 
belysning utmed strandpromenaden, gångväg i Virserum, stängsel 
vid Nytorpsvägen.

- Återställningar efter fiberdragningar i Hultsfreds kommun är klara.

- Kontakt kommer att tas med Högsby Bostads AB angående 
vändzoon vid Ekstigen.
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- Kostnadsredovisning finns för enskilda vägar respektive privata 
utfartsvägar i Högsby kommun.
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FD § /46 Dnr 2015/1 04

Delårsbokslut 2015-08-31
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att punkten ”Delårsbokslut 2015-08-31” 
stryks från dagordningen. Ärendet ska istället behandlas vid ett extrainsatt 
möte måndagen den 5 oktober 2015 kl. 13.00. Kallelse skickas omgående.
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FD § /47 Dnr 2015/1 04

Fördelning av utökat driftbidrag 2016-2018 
Högsby kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå budgetberedningen i Högsby 
kommun att driftbidrag för ”Utökning Asfaltsbeläggning, 370 tkr” och 
”Utökning asfaltsbeläggning kommunala fastigheter, 100 tkr” överförs till 
investeringsbudget. I övrigt godkänns förslaget.

Ärendebeskrivning
ÖSK har fått i uppdrag av budgetberedningen i Högsby kommun att föreslå 
en fördelning av det utökade driftbidraget om 1,3 mkr mellan de olika 
verksamheterna.

Beslutsunderlag
Förslag till fördelning

Skickas till
Budgetberedningen Högsby kommun
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FD § /48 Dnr 2015/3

Anmälningsärenden

Delegationsbeslut

- Uttalande i anslutning till revisionens årsredovisning av förbundets 
räkenskapsår 2014

- Yttrande om tung transport (TRV 2015/66734)

- Granneyttrande – remiss från miljö- och byggnadsnämnden

- Tillsvidareanställningar inom ÖSK perioden 2015-06-01 – 2015-08-31:                                                                      
Drifttekniker, fastighetsavdelningen, 2015-06-01                              
Gatuingenjör, gata/park, 2015-08-22.
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Åke Nilsson, KD X

2 Anders Svensson, M X

3 Åke Bergh, M X

4 Rosie Folkesson, S X

5 Magnus Gabrielsson, S X

6 Stihna Evertsson, C X

7 Jonas Erlandsson, S X

8

9

10

11
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