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2016-02-08

Förbundsdirektionen
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Plats och tid Tingssalen, kommunhuset i Högsby, den 8 februari 2016 kl. 08:30-11:30
 

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef gata/park
Lars Lundgren, avdelningschef VA/renhållning 
Ulla Nilsson, sekreterare

Utses att justera Per-Inge Pettersson      
                                            

Underskrifter Paragrafer 1-7

Sekreterare …………………………………………….
Ulla Nilsson

Ordförande …………………………………………….
Åke Nilsson

Justerande …………………………………………….
Per-Inge Pettersson                        

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för anslags 
uppsättande 2016-02-15 Datum för anslags 

nedtagande 2016-03-08
 

Förvaringsplats av protokollet Förbundskontoret

Underskrift …………………………………………….
Ulla Nilsson
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Ärendelista 2016-02-08

§ 1 Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 2 Trafiksituationen vid Linnéagården 2016/16

§ 3 Svar på skrivelse om Hagadalsbäcken 2016/17

§ 4 Svar på skrivelse om trafiksituationen 
vid Venhagskolan

2016/18

§ 5 Projektledare gemensamt med 
Vimmerby Energi och Miljö AB

2016/20

§ 6 Information från verksamheterna 2016/11

§ 7 Anmälningsärenden / 
delegationsärenden

2016/2

Närvarolista

2



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2016-02-08

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 1/2016

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning

Beslut
Protokolljusterare 
Förbundsdirektionen utser Per-Inge Pettersson, C, att tillsammans med 
ordförande Åke Nilsson, KD, justera dagens protokoll.

Dagordning
Dagordningen godkänns.
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 2/2016 Dnr 2016/16

Trafiksituationen vid Linnéagården
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet till gata/park för att 
ta upp diskussion om trafiksituationen vid Linnéagården med taxibolagen.

Ärendebeskrivning
Taxibolagen Netto Taxi, VG Taxi och Fagerhult Taxi har i skrivelse till 
Högsby kommun föreslagit ett antal åtgärder vid Linnégården på Ekstigen 
1. Vidare påtalar de att trafiksituationen inte fungerar på platsen då det står 
privata bilar på parkeringsplatserna.

Högsby Bostads AB, som äger fastigheten, har meddelat att inga åtgärder 
kommer att vidtas för att förändra förhållandena.

Kommunledningsutskottet beslutade, KU § 83/2015-09-08, uppdra till 
gata/park att se över om fyra parkeringsplatser kan markeras för boende 
och övriga platser markeras för vändzoon.

Gata/parks yttrande
Gata/park var första gången på platsen 2015-09-10 och konstaterade att 
samtliga parkeringsplatser var tomma. Det finns sju parkeringsplatser idag.

De två alternativ som finns är att antingen utöka parkeringsplatsen mot 
Kyrkogatan för att skapa mer yta mellan parkeringsplatserna och 
byggnaden eller att göra en väg över grönytan mot Ekstigen.

Även om tre parkeringsplatser skulle markeras för vändzoon behöver 
taxibilarna backa. Då är vinsten i antal meter marginell i förhållande till hur 
de får backa idag.

Gata/park har kontrollerat antalet parkerande på parkeringsplatserna under 
hösten/vintern 2015 och kunnat konstatera att det aldrig står mer än fyra 
personbilar där. Det innebär att kommunledningsutskottets förslag redan är 
uppfyllt.

Vidare har ÖSK inget mandat att utföra åtgärder på fastigheten då den ägs 
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av Högsby Bostad AB som har meddelat att inga åtgärder kommer att 
vidtas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse gata/park
KU § 83/2015-09-08

Skickas till
Kommunledningsutskottet, Högsby kommun
Netto Taxi
VG Taxi
Fagerhult Taxi
Gata/park
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FD § 3/2016 Dnr 2016/17 Plankod

Svar på skrivelse om Hagadalsbäcken
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att anta gata/parks yttrande som sitt eget och 
därmed anses skrivelsen besvarad. 

Sammanfattning
En skrivelse har inkommit om åtgärder längs Hagadalsbäcken. En del 
åtgärder finns redan beslut om och kommer genomföras under 2016. Fler 
åtgärder planeras och kan komma att bli aktuella under 2017-2018.  

Ärendebeskrivning
Lennart Beijer har 2015-10-25 inkommit med en skrivelse angående att 
höja statusen på Hagadalsbäcken genom ett antal föreslagna åtgärder:

 Rensa upp bäcken för friare vattenväg
 Höj vattenspegeln vid Ankdammarna (dubbeldammarna), röj sly 

och iordningställ bänkar och träbro.
 Reglera även dammen vid Kalvkätte och kanske en restaurering av 

kvarnen.
 Höj vattenspegeln även vid sågdammen vid Albäckskolan.
 Rensa i bäcken förbi Valhall.

Gata/parks yttrande
Under 2016 kommer åtgärder på bäcken genomföras inom området 
Strandlyckan. Där är det en utökad vattenspegel planerad som även 
kommer att fungera som magasin för att minska grumlighet vid utloppet till 
sjön Hulingen samt minska transporten av näringsämnen och tungmetaller 
till sjön. Åtgärden är kalkylerad till 380 tkr plus projekterings- och 
tillståndskostnader. 

I samband med planeringen av ovanstående åtgärd har även planering 
pågått för ytterligare åtgärder längs bäcken. Under hösten 2015 påbörjades 
bland annat en förprojektering av ett fördröjningsmagasin i 
Hagadalsparken. Detta för att minimera de problem som idag finns i bäcken 
och framförallt övergången från bäcken till kulverteringen under Hultsfreds 
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centrum. Det är ett återkommande skötselobjekt som ställer till med stora 
problem vid högt vattenstånd. 

I förprojekteringen ingår en utökning av vattenspegeln i Hagadalsparken 
samt att jordmassorna ska användas för att plana ut parken och göra den 
mer tillgänglig och lättskött. Vidare ingår en upprensning av bäcken inom 
parken och ny parkbelysning. 

Förprojekteringen genomförs just nu och bekostas av samhällsbyggnads-
gruppen med 70 tkr. Den kommer att ligga till grund för ett äskande till 
2017 eller 2018 för ett eventuellt genomförande. 

Parallellt med detta arbete har även samhällsbyggnadsgruppen anlitat en 
trädgårdskonsult som tittar på en förfining av gångstråket mellan Hagadal 
och Strandpromenaden. I detta arbete ingår även Hagadalsparken och 
området kring Hagadalsdammen. Delar av detta kommer således vävas in i 
äskandet för åtgärder i Hagadalsparken.

I dagsläget finns inga planer på åtgärder längre uppströms bäcken. Det 
finns dock inget som hindrar att det kan bli aktuellt i ett senare skede när de 
nu planerade åtgärderna är genomförda. 

Finare miljöer är inte den enda positiva effekten av åtgärder längs bäcken. 
De viktigaste effekterna är den minskade risken för översvämningar och de 
positiva miljöeffekterna som uppstår om man utför åtgärderna på rätt sätt.

Viktigt att komma ihåg är också att alla typer av åtgärder i och längs 
bäcken kräver tillstånd hos Länsstyrelsen för vattenverksamhet och det kan 
även vara aktuellt med strandskyddsdispens på vissa ställen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse gata/park
Skrivelse från Lennart Beijer, 2015-10-25

Skickas till
Lennart Beijer
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FD § 4 /2016 Dnr 2016/18

Svar på skrivelse om trafiksituationen vid 
Venhagskolan
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att tillfälliga lokala trafikföreskrifter ska 
upprättas för att på Atlantvägen i Målilla på prov införa hastighets-
begränsning på 30 km/h. Samt på prov även upprätta farthinder, då med 
hänsyn tagen till den kommande byggnationen av moduler.

Sammanfattning
Alexander Steinvall, C, har lämnat in en skrivelse om trafiksituationen vid 
Venhagskolan.  

Gata/park föreslår att åtgärder avvaktas på Atlantvägen tills 
modulbyggnationen vid skolan är klar samt att åtgärder vid busstorget och 
butiken avvaktas tills handelsområdets utformning är klarlagd. 

Ärendebeskrivning
Alexander Steinvall, C, har 2015-09-30 lämnat in en skrivelse om 
trafiksituationen vid Venhagskolan och förskolan. 

Det är många lastbilar och obehöriga som kör in på Atlantvägen trots 
förbud. Det föreslås en del åtgärder som hastighetsbegränsning och 
farthinder.

Gata/parks yttrande
Trafiksituationen kring hela området runt Skeppet, matbutiken, grillen, 
busstorget och skolområdet är problematisk och gata/park har tidigare fått 
skrivelser och samtal om detta. Bland annat från boende och KLT. 

I dagsläget har trafiknämnden beslutat om föreskrifter om förbud för 
obehörig trafik på bussterminalen och på Atlantvägen mot skolan. 
Beslutade föreskrifter finns också om parkeringsförbud på Atlantvägen och 
parkeringsförbud för alla fordon utom personbilar på Venhagsvallens 
parkering. Hastighetsbegränsningen är idag 50 km/h på Atlantvägen.
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Fysisk åtgärd har vidtagits på infarten till parkeringsplatsen vid 
Venhagsvallen så att lastbilar inte kan nattparkera där. Detta efter klagomål 
från boende att trafikreglerna inte efterföljs.

Det finns ett behov för tung trafik att ta sig in på området idag för att 
besöka matbutiken och grillen. De flesta hanterar det bra genom att nyttja 
butikens parkeringsplats. När den är full ställer en del lastbilar sig längs 
Atlantvägen eller på busstorget och bryter därmed mot de trafikregler som 
finns beslutade. 

Problemen är inte lätta att lösa då det finns många olika intressenter i 
området. Att genomföra några fysiska åtgärder på Atlantvägen mot 
skolområdet är inte aktuellt i dagsläget med hänsyn till de planer som finns 
på ny modulbyggnation vid skolan. Detta kommer med största säkerhet 
föranleda åtgärder kring skolan vilket innebär att det är bättre att avvakta 
dessa åtgärder innan något mer genomförs på Atlantvägen.

Vidare kommer planeringen av handelsområdet på andra sidan av 
Vetlandavägen påverka trafiksituationen kring butiken och busstorget. Det 
kan föranleda andra förutsättningar för åtgärder som inte är aktuella idag. 

Åtgärder som behöver utredas är hastighetsbegränsning, hinder, utökade 
ytor för parkering, vändplats med flera. 

Gata/park kan konstatera att behov av åtgärder föreligger men det finns i 
dagsläget inga åtgärder som går att genomföra som inte påverkar framtida 
planer inom området. Därför föreslås att åtgärder avvaktas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse gata/park
Skrivelse från Alexander Steinvall, C, 2015-09-30

Skickas till
Alexander Steinvall
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FD § 5/2016 Dnr 2016/20

Projektledare gemensamt med Vimmerby 
Energi och Miljö AB
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att ÖSK snarast ska rekrytera en 
projektledare till projektet ”Nytt insamlingssystem”. Tjänsten ska delas 
med Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB). Innan anställning av 
projektledare görs ska skriftlig överenskommelse träffas mellan VEMAB 
och ÖSK gällande finansiering och fördelning av tjänsten. 
Förbundsdirektionen överlåter åt VEMAB att avgöra vilken av 
organisationerna som ska stå som formell arbetsgivare. Tjänsten ska vara 
tidsbegränsad till maximalt 3 år.

Ärendebeskrivning
I projektet ”Nytt insamlingssystem” som genomförs i samarbete mellan 
VEMAB och ÖSK har behov av projektledning identifierats. Behovet 
identifierades redan tidigt projektet och nu när avtal är träffat med ny 
renhållningsentreprenör kan tidplanen spikas. 

Tjänsten finansieras gemensamt av VEMAB och ÖSK utifrån invånarantal 
i respektive kommun. Ett samarbetsavtal som reglerar finansiering och 
fördelning av tjänsten kommer tas fram mellan VEMAB och ÖSK

Ett antal arbetsuppgifter/områden har identifierats.

Kvalifikationer
Personen som söks bör ha följande egenskaper och kvalifikationer: 

 Stort intresse för miljö- och utvecklingsfrågor
 Jobbar självständigt och strukturerat
 Problemlösande, mål- och resultatinriktad
 Hög förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 Förmåga att samarbeta och skapa goda relationer
 Utåtriktad med stark servicekänsla
 Erfarenhet av projektledning eller motsvarande
 Erfarenhet från avfallsbranschen är meriterande
 Relevant högskoleutbildning inom miljö/teknik alternativt likvärdig 

erfarenhet
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 God datorvana
 B-körkort

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse renhållningsavdelningen

Skickas till
Vimmerby Energi & Miljö AB
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FD § 6/2016 Dnr 2016/11

Information från verksamheterna
Beslut
Informationen mottagen.

Ärendebeskrivning
Fastighetsavdelningen 
Upphandlingen för Lillebo förskola i Högsby är klar och markarbeten 
kommer att påbörjas under vecka 7. 

Tilldelningsbeslut för Evahagens förskola har lämnats. Den nya förskolan 
kommer att rymma ca 100 barn. Rivningen av den gamla skolan kommer 
att påbörjas inom kort. Gata/park har påbörjat markarbetet där arbetsbodar 
ska placeras. 

Gata/park
Upphandling för vinterväghållning 2016/2017 i Hultsfreds och Högsby 
kommuner kommer att påbörjas inom kort. 

Vattenfall är sedan årsskiftet ny entreprenör för drift och underhåll av 
gatubelysningen i både Hultsfreds och Högsby kommuner.

Tillgänglighetsanpassning kommer att ske vid servicehus, brygga, 
parkeringsplats med mera vid Gösjöns badplats. 

Arbetet med trafiksäkerhet vid Fröviskolan och förfining av Frövirondellen 
pågår i samverkan med Trafikverket.

Renhållningsavdelningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB kommer tillsammans med ÖSK påbörja 
införandet av det nya avfallssystemet under våren 2017. Alla kunder får då 
möjlighet att välja mellan olika sorteringsalternativ.

Anledningen till att införandet dragit ut på tiden är en rad överklaganden 
gällande upphandlingen av entreprenör för insamlingen. Nu har slutligen ett 
avtal tecknats med RenoNorden AB, som från 1 juli 2016 är ny 
insamlingsentreprenör i Vimmerby, Hultsfred och Högsbys kommuner.
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RenoNorden AB är marknadsledare inom insamling och transport av 
hushållsavfall i Norge, Sverige, Danmark och Finland. I Sverige hanteras 
avfallshämtningen av RenoNorden i mer än 30 kommuner. Koncernens 
huvudkontor finns i Frogner, Norge och det svenska huvudkontoret ligger i 
Älvsjö. Avfallshämtningen i Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommer att 
organiseras som en egen avdelning med fordonsdepå, expedition, kontor 
och personalutrymmen. Företaget planerar för en etablering på plats i 
Hultsfred. 

Innan fyrfackskärlen införs ska en projektering avseende byggnation för 
omlastning av avfallet på Kejsarkullens återvinningscentral göras. ÖSK 
beräknar att byggnationen kommer att vara klar under hösten 2016.

VA-avdelningen
Domslut från mark- och miljödomstolen har kommit avseende 
överföringsledningen mellan Högsby och Ruda. Överklaganstid finns dock 
kvar. 

Vid Fågelfors vattenverk har en ny råvattentäkt djupborrats under 
december 2015. Flera analyser visar nu på ett mycket bra vatten. Även i 
Långemåla kommer man att djupborra för en ny råvattentäkt. 

Upphandling kommer att påbörjas för entreprenad på ny el- och 
styrinstallation på Hultsfreds avloppsreningsverk. 

VA-avdelningen får ibland söka efter vattenläckor som uppstått i privata 
fastigheter. Det är juridiskt möjligt att debitera fastighetsägaren för 
sökningen. Information om den nya avgiften kommer att skickas ut med 
nästa faktura
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FD § 7/2016 Dnr 2016/2

Anmälningsärenden / delegationsbeslut

Delegationsbeslut 
1. Driftavtal med Högsby Energi AB

2. Yttrande om planprogram för Herrstorpet

3. Underrättelse om avslutad förrättning Misterhult 1:3

4. Remiss/granneyttrande för Stora Aby 18:1 och Stora Aby 2:39

5. Tillsvidareanställningar inom ÖSK
- Avfallstekniker vid Kejsarkullen från och med 2016-01-13

6. Bostadsanpassningsbidrag 2015

7. Parkeringstillstånd Hultsfreds kommun 2015

8. Parkeringstillstånd Högsby kommun 2015

9. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 2015

10. Skrotning/flyttning av fordon 2015
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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 Per-Inge Pettersson, C X

4 Åke Bergh, M X

5 Rosie Folkesson, S X

6 Gunilla Schollin Borg, MP X

7 Magnus Gabrielsson, S X

8 Stihna J Evertsson, C X
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