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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § /51

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordningen
Beslut

Protokolljusterare 
Förbundsdirektionen utser Anders Svensson, S, att tillsammans med 
ordförande Åke Nilsson, KD, justera dagens protokoll.

Dagordning
Dagordningen godkänns.
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FD § 52/2015 Dnr 2015/87

VA-taxor 2016 Hultsfreds kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds 
kommun att anta förslaget till VA-taxa för 2016.

Ärendebeskrivning
En ökning av den årliga investeringsvolymen på ledningsnätet kommer att 
leda till ökade kapitalkostnader i framtiden och därmed höjda taxor. På 
grund av tidigare års underskott i VA-verksamheten gjorde Hultsfreds 
kommun 2014-07-01en kraftig höjning av VA-taxorna. Höjningen medför 
att VA-taxorna för 2016 kan föreslås vara oförändrade.

Beslutsunderlag
Förslag till VA-taxor för Hultsfreds kommun 2016

Skickas till
Kommunfullmäktige Hultsfreds kommun
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FD § /53 Dnr 2015/88

VA-taxor 2016 Högsby kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Högsby 
kommun att anta förslaget till VA-taxa för 2016.

Ärendebeskrivning
En ökning av den årliga investeringsvolymen på ledningsnätet kommer att 
leda till succesivt ökade kapitalkostnader i framtiden och därmed höjda 
taxor. Därför föreslås en höjning av VA-taxorna för 2016 med 3 %.

Beslutsunderlag
Förslag till VA-taxor för Högsby kommun 2016

Skickas till
Kommunfullmäktige Högsby kommun
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FD § 54/2015 Dnr 2015/89

Renhållningstaxor 2016 Hultsfreds kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar dels uppdra åt presidiet att i överläggningar 
med kommunledningarna i Hultsfred och Högsby klargöra vissa 
bokslutsdispositioner, dels delegera till presidiet att fatta slutligt beslut 
avseende förslag på renhållningstaxor för 2016 att överlämnas till 
kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Allmänt om renhållningstaxan
Bestämmelserna i renhållningstaxan har inför 2016 kompletterats och 
förtydligats ytterligare jämfört med 2015. Syftet är att tydliggöra hur taxan 
ska tillämpas och vad som ingår i de olika avgifterna.
 
Avgifterna har generellt räknats upp med 5 % jämfört med 2015. 
Uppräkningen har skett för att ta höjd för ökade kostnader för insamling 
och transport av avfall, försämrade avsättningsmöjligheter för träflis, 
försämrade skrotpriser samt förbättringsbehov på anläggningar med mera. 

Höjningen med 5 % motsvarar exempelvis en höjning med 
 104 kr/år för ett 190-literskärl med hämtning varannan vecka 
 540 kr/år för ett 660-literskärl med hämtning en gång per vecka 
 45 kr/år för en slamtömning enligt fastställt schema 

Hämtningsavgiften för hushållsavfall från fritidshus höjs med 10 % 
(motsvarande 54 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.
 
För vissa tilläggstjänster föreslås större höjningar beroende på förväntade 
ökade kostnader för ÖSK för respektive tjänst och/eller att avgifterna för 
tjänsten idag inte täcker ÖSK:s kostnader för den. För någon tilläggstjänst 
föreslås istället oförändrad taxa. Målsättningen är också att i vissa fall 
försöka harmonisera avgifterna i ÖSK:s båda medlemskommuner (t ex i de 
fall gemensamma avtal medför samma självkostnad för en tjänst i båda 
kommunerna). 
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Kapitel 4 i taxan är helt nytt och gäller i de fall fastighetsinnehavare har 
behov av tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret 
men som inte ingår i ordinarie utbud. Detta kan t ex gälla hämtning av 
farligt avfall eller tunga kolli med grovavfall vid fastigheten, hämtningar 
som kräver andra fordon än vad som normalt används i kommunen samt 
vid vissa tillfälliga evenemang och liknande. 

Taxan för verksamhetsavfall till Kejsarkullens avfallsanläggning 
För flera avfallstyper har eller kommer ÖSK:s självkostnad att öka och där 
föreslås höjda avgifter med motsvarande belopp. Dessutom föreslås vissa 
ändringar för att harmonisera avgifterna i Hultsfreds och Högsby kommun.

Beslutsunderlag
Förslag till renhållningstaxor för 2016 Hultsfreds kommun

Skickas till
Presidiet 
Kommunledningarna i Hultsfreds och Högsby kommuner
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FD § /55 Dnr 2015/90

Renhållningstaxor 2016 Högsby kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Högsby 
kommun att anta förslaget till renhållningstaxor för 2016 samt taxor för 
verksamhetsavfall till Kolsrum avfallsanläggning 2016.

Ärendebeskrivning
Allmänt om renhållningstaxan 
Bestämmelserna i renhållningstaxan har inför 2016 kompletterats och 
förtydligats ytterligare jämfört med 2015. Syftet är att tydliggöra hur taxan 
ska tillämpas och vad som ingår i de olika avgifterna. 

Avgifterna föreslås, med några få undantag, ligga kvar på 2015 års nivåer. 

För vissa tilläggstjänster (såsom extrahämtningar och extrasäckar) föreslås 
höjda avgifter beroende på förväntade ökade kostnader för ÖSK för 
respektive tjänst och/eller att avgifterna för tjänsten idag inte täcker ÖSK:s 
kostnader för den. Målsättningen är också att i vissa fall försöka 
harmonisera avgifterna i ÖSK:s båda medlemskommuner (t ex i de fall 
gemensamma avtal medför samma självkostnad för en tjänst i båda 
kommunerna). 

Kapitel 4 i taxan är helt nytt och gäller i de fall fastighetsinnehavare har 
behov av tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret 
men som inte ingår i ordinarie utbud. Detta kan t ex gälla hämtning av 
farligt avfall eller tunga kolli med grovavfall vid fastigheten, hämtningar 
som kräver andra fordon än vad som normalt används i kommunen samt 
vid vissa tillfälliga evenemang och liknande. 

Avgifter för latrinhämtning 
Avgifterna för latrinhämtning ändrades mycket inför 2015. Den tidigare 
avgiften per behållare ändrades till en årsavgift där man kan välja mellan 
olika hämtningsperioder med olika antal hämtningar. Detta för att anpassa 
taxan till kommunens nya avfallsföreskrifter och harmonisera med 
Hultsfreds kommun och kommande gemensamt entreprenörsavtal. Den 
lägsta årsavgiften omfattar sex hämtningstillfällen under perioden juni-
augusti. 
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Under året har synpunkter inkommit från kunder som har små mängder 
latrinavfall och tycker att sex hämtningar per år är för mycket. ÖSK har 
försökt att hitta en lösning för att tillmötesgå dessa kunder. Det har 
bedömts som omöjligt att hitta en kortare hämtningsperiod som skulle 
passa alla kunder med små avfallsmängder, då deras behov av 
latrintömning troligen uppkommer vid olika tider av året (exempelvis 
någon i anslutning till midsommar, någon i juli och ytterligare någon efter 
avslutad sommarsäsong). Vi har också tittat på alternativet att tillåta kunder 
utan latrinabonnemang beställa extrahämtningar av latrinkärl vid behov. 
Detta alternativ skulle dock innebära en stor administration samt en hög 
kostnad per tömning. ÖSK:s självkostnad för extratömning är betydligt 
högre än en ordinarie tömning inom ett löpande abonnemang. 

ÖSK:s förslag är därför att konstruktionen med obligatoriska årsavgifter för 
latrinhämtning får kvarstå oförändrad. Extrahämtningar av latrin (som är en 
av de tilläggstjänster där en höjd avgift föreslås) kan således bara beställas 
av kunder som har ett latrinabonnemang med årsavgift. 

Inringda slamtömningar 
Rutinerna för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar i Högsby 
kommun är under förändring eftersom tömning för fritidshus enligt de nya 
avfallsföreskrifterna är obligatorisk vartannat år. Under 2015 har det (av 
olika orsaker bland annat en viss otydlighet i renhållningstaxan samt 
förändrade rutiner hos entreprenören) varit en olycklig situation då 
entreprenören har debiterat en lägre avgift för inringda slamtömningar än 
den som gäller för ordinarie schemalagda tömningar. Detta riskerar göra att 
många kunder vill tömma sina anläggningar efter inringning istället för i 
den ordinarie rundan, vilket blir ineffektivt och ger mer transporter och 
administration. Det innebär också att ÖSK inte får täckning för sin kostnad 
för omhändertagande av slam och administrativa kostnader. För att lösa 
detta föreslås avgiften för alla extra tömningar utanför ordinarie schema i 
taxan för 2016 fastställas till ett fast belopp som ligger högre än avgiften 
för de ordinarie tömningarna och som täcker ÖSK:s kostnader för tjänsten. 

Taxan för verksamhetsavfall till Kolsrums avfallsanläggning 
För flera avfallstyper har eller kommer ÖSK:s självkostnad att öka och där 
föreslås höjda avgifter med motsvarande belopp. Dessutom föreslås vissa 
ändringar för att harmonisera avgifterna i Hultsfreds och Högsby kommun. 

Beslutsunderlag
Förslag till renhållningstaxor 2016 Högsby kommun

Skickas till
Kommunfullmäktige Högsby kommun
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FD § /56 Dnr 2015/3

Anmälningsärenden

 Markupplåtelseavtal Odensvi 2:21

 Tillsvidareanställningar inom ÖSK
- Anläggningsarbetare vid gata/park Högsby, från och med 2015-10-01.
- Anläggningsarbetare vid gata/park Högsby, från och med 2015-10-01.
- Anläggningsarbetare vid gata/park Högsby, från och med 2015-10-17.
- Gatuingenjör vid gata/park, från 2016-02-15.
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FD § /57

Studiebesök vid Mimer och Sjövägen
Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionens ledamöter gör ett besök vid den tidigare skol-
byggnaden Mimer där det pågår en stor ombyggnation till seniorboende. 
Ombyggnationen sker genom SBO, Svensk Bostadsomvandling AB. 
Inflyttning beräknas sommaren 2016. 

Ledamöterna gör också ett besök vid den nya gång- och cykelvägen mellan 
Sjövägen och Strandpromenaden. Vägen har asfalterats och gatubelysning 
har installerats. I det här området får ledamöterna även se hur problemet 
med en akut dagvattenläcka lösts genom en infiltration.

11



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2015-10-26

1 (1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Åke Nilsson, KD X

2 Anders Svensson, M X

3 Per-Inge Pettersson, C X

4 Rosie Folkesson, S X

5 Magnus Gabrielsson, S X

6 Jonas Erlandsson, S X

7 Mikael Lång, S X

8 Stihna J-Evertsson, C X
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