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Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2017-09-27

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred onsdagen den 27 september 2017 
kl. 09:00-12:45

 
Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Helena Grybäck Svensson, förbundschef
Ulla Nilsson, sekreterare
Ann-Britt Nilsson, controller, §§ 38-39
Yvonne Pettersson, controller, §§ 38-39
Mikael Pettersson, avdelningschef fastighet, § 42
Jens Karlsson, avdelningschef gata/park, § 42

Utses att justera Stihna Johansson Evertsson     
                                            

Underskrifter Paragrafer 38-44

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

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

Justerande …………………………………………….
Stihna Johansson Evertsson                       

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

Organ Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2017-09-27

Datum för anslags 
uppsättande 2017-10-09 Datum för anslags 

nedtagande 2017-10-31
 

Förvaringsplats av protokollet Förbundskontoret

Underskrift …………………………………………….
Ulla Nilsson
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2017-09-27

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 38 Uppföljningsrapporter 2017-08-31 
Hultsfreds kommun

2017/1

§ 39 Uppföljningsrapporter 2017-08-31 
Högsby kommun

2017/1

§ 40 Förslag till beslut om 
bostadsanpassning

2017/109

§ 41 Tillägg i delegationsförteckningen om 
beslutsrätt för bostadsanpassningar

2017/96

§ 42 Information från verksamheterna 2017/12

§ 43 Organisationsfrågor

§ 44 Anmälningsärenden 2017/2

Närvarolista
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 38/2017 Dnr 2017/1

Uppföljningsrapporter 2017-08-31 Hultsfreds 
kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att efter redaktionella ändringar godkänna 
uppföljningsrapporter 2017-08-31 för Hultsfreds kommun och överlämnar 
dessa till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Uppföljningsrapporter per 2017-08-31 för Hultsfreds kommun redovisas 
för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag
2017-08-31 Hultsfreds kommun

Skickas till
Kommunstyrelsen Hultsfreds kommun
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 39/2017 Dnr 2017/1

Uppföljningsrapporter 2017-08-31 Högsby 
kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att efter redaktionella ändringar godkänna 
uppföljningsrapporter 2017-08-31 för Högsby kommun och överlämnar 
dessa till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Uppföljningsrapporter per 2017-08-31 för Högsby kommun redovisas för 
förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport 2017-08-31.

Skickas till
Kommunstyrelsen Högsby kommun
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 40/2017 Dnr 2017/109

Förslag till beslut om bostadsanpassning
Beslut
Förbundsdirektionen godkänner förslag till bostadsanpassning.

Ärendebeskrivning
Ansökan om bostadsanpassning har inkommit som överstiger 
beloppsgränsen för förbundschefens delegation att besluta om. Därför lyfts 
ärendet i förbundsdirektionen.
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 41/2017 Dnr 2017/96

Tillägg i delegationsförteckningen om 
beslutsrätt för bostadsanpassningar
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att ge handläggaren för 
bostadsanpassningsbidrag beslutsrätt för bostadsanpassningar upp till ett 
halvt prisbasbelopp per ärende, punkt 9.1.4 i delegationsförteckningen.

Ärendebeskrivning
För en effektivare handläggning av ärenden avseende bostadsanpassningar 
föreslås att handläggaren för bostadsanpassningsbidrag får beslutsrätt för 
ärenden upp till ett halvt prisbasbelopp.
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Förbundsdirektionen
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FD § 42/2017 Dnr 2017/12

Information från verksamheterna
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar lägga informationen med kännedom till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen, Mikael Pettersson, avdelningschef
Pågående upphandlingar
- Ramavtal hantverkstjänster. 
- Takbyte del av Mörlunda skola.

Pågående projekt
Investeringsprojekt
- Lokaler Arbetsförmedlingen Hultsfred.
- Gatukontorets förråd Hultsfred, energibesparande åtgärder, tak, portar.
- Fröviskolans sporthall, utrymningsväg från hallgolvet.
- Förprojektering Fritidsgård Högsby.
- Ny förskola i Hultsfred. Förstudie.
- Renoveringen av sporthallarnas omklädningsrum i Ruda och Fågelfors 

slutförs inom kort.
- Nya normer brandstationer Hultsfred, hinner inte bli klart.
- Larmanläggningar Hultsfred, diverse projekt under hösten.
- Tillgänglighet i Valhall.
- Ruda skola, före detta slöjdsalen förbättras/anpassas.

Driftprojekt
- Diverse målningsprojekt inne och ute på förskolor och äldreboenden i 

Hultsfreds kommun. Samt vissa ytterdörrsbyten på någon förskola.
- Arbetsmarknadsenheten, 1 miljon tas från driften till detta 

investeringsprojekt.
- Fröviskolan, vattenläckage i personalutrymme, uttorkning pågår.
- Ytskikt i omklädningsrum i Lindblomsskolans sporthall.
- Projektera för ventilation i Silverdalens skola.
- Projektera för hiss i Mörlunda och Målilla skolor.
- Takfläktsbyte vid Frövisskolan resursen.
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Ej budgeterade projekt/övrigt 
- Modul på Fröviskolan: överklagad.
- Rivning av nedbrunnet hus i Högsby utförs september/oktober.
- Metallprinter till Hultsfreds gymnasium.
- Utredning Riksbyggen.

Gata/park, Jens Karlsson, avdelningschef 
Pågående upphandlingar ramavtal
- Spolbilsupphandling är klar och tilldelad men avtalet har inte 

påbörjats.

Pågående projekt
Investeringsprojekt
- VA reinvesteringar: Gårdveda upphandlat och klart. 
- Samförläggning gatubelysning: många projekt i Hultsfreds kommun 

södra del. 
- Mimerparken: entreprenaden pågår för fullt.
- Fröviskolan trafiklösning samt utemiljö: trafiklösning klar men inte 

besiktigad. Övriga delar pågår fortfarande. 
- Mogården, ny väg: projektet klart men inte slutbesiktigat.  
- Bro över Gästgivarevägen samt kommunala broar i båda kommunerna: 

samtliga påbörjade utom den på enskild väg i Högsby.
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder: beslutade åtgärder på Silverslätten 

genomförs eventuellt inte i år. 
- Toppbeläggningar: i Högsby kommun är årets projekt redan 

genomförda. Kan eventuellt bli ytterligare en GC-väg. 
I Hultsfreds kommun genomförs de flesta under oktober.

- Herrstorpet: förprojekteringar påbörjade.
- Strandpromenaden etapp 2 Hulingen: entreprenaden pågår för fullt.
- Mätning och styrutrustning gatubelysning.
- Korsning Lilla Torget: ombudgeteras till trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder 2018.
- P-platser i Hultsfred: Klart förutom vissa planteringar och belysning ej 

inkopplad av E.ON.
- Belysning Ormestorp: entreprenaden klar. 
- Servicestation VA: föreslås ombudgeteras till 2018.
- Storgatan Högsby: förprojektering pågår. 
- Lekplatser Högsby: budgeten används till båda lekplatserna i Ruda 

under hösten. Projektering påbörjad. 
- Maskininvesteringar: alla upphandlingar klara i båda kommunerna. 
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Driftprojekt
- Blomlådor som farthinder: fortfarande inga ansökningar.
- Utsmyckningsbidrag Högsby: de flesta föreningarna ansökte.
- Parkeringsplats på Långgatan i Högsby: Klart.
- Staket vid lekplats i Hanåsa: Klart. 
- Många asfaltslagningar i båda kommunerna. Fortsatt problem med 

ledningsägare som inte anmäler sina åtgärder. 
- Fortsatta synpunkter på avsaknad p-övervakning i Högsby. Storgatan-

projektet kommer inte lösa parkeringsproblemen som är idag.
- Flyttning av fordon genomförs numera av Securitas. 39 fordon har 

flyttats i båda kommunerna mellan april-september. 
- Fortsatta problem med att hastighet, gående, avstängningar med mera 

inte respekteras. Detta genererar flera åtgärder och kostnader för 
exempelvis grindar, suggor, farthinder med mera.

Ej budgeterade projekt/övrigt 
- Modul på Ringvägen i Högsby: klart med markarbeten.
- Modul Vena skola: markarbeten och staket klart.
- Modul Silverslätten: fortsatta markarbeten.
- Gamla modulprojekt Hultsfred: verksamheterna kräver 

”permanentstandard” av gårdar vilket medför extrajobb och kostnader 
som inte finns täckning för inom ÖSK.

- Hultsfred Makeover: fortsatt jobb i projektgruppen med detaljer. 
- GC-väg Kyrkogatan-konstgräsplanen Högsby: förprojektering fortgår 

gällande alternativ sträckning.
- Väg Målilla kyrkby: förslag finns om eventuellt övertagande av 

Hultsfreds kommun. 

Kommande ärenden till direktionen/trafiknämnderna
Direktionen (hösten 2017 eller våren 2018)
- Förslag till nytt regelverk för kompletteringsbelysning på landsbygd.
- Nya grävanvisningar inklusive taxor samt generella TA-plansmallar.
- Förslag om allmänna anslagstavlor (neddragning)
- Förslag till föreskrifter för allmän platsmark inklusive taxor som ska 

ersätta nuvarande torghandelsföreskrifter

Trafiknämnderna (hösten 2017 eller våren 2018)
- Uppdaterade lokala trafikföreskrifter för kommunhusets parkeringar.
- Uppdatering av felaktiga lokala trafikföreskrifter i samtliga tätorter.
- Hävning av vissa föreskrifter inne på kommunala fastigheter i 

Hultsfred som inte behövs.
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FD § 43/2017

Organisationsfrågor

Ärendebeskrivning
Renhållningsentreprenören har haft stora problem med många missade 
tömningar. Problemen har fortsatt under hela sommaren vilket lett till 
olägenheter för många renhållningskunder och en mycket hög belastning på 
Kontaktcenter och övrig personal. Därför föreslås att en extra tjänst för 
renhållningsavdelningen tillsätts.

Förbundsdirektionen inser det allvarliga läget och har inget att erinra mot 
att en extra tjänst tillsätts.
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Förbundsdirektionen
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FD § 44/2017 Dnr 2017/2

Anmälningsärenden
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till 
handlingarna.

1. Revisorernas uppföljning av tidigare granskning år 2014

2. Svar på skrivelse om cykeltrafik på Silverslätten

3. Samråd – Detaljplan för del av Hultsfred 3:106

4. Remiss – Miljö- och byggnadsnämnden 
- Hultsfreds kommun, Materialet 2

5. Remiss – Myndighetsnämnden 
- Högsby kommun, Soläng 1:6
- Högsby kommun, Stora Klobo 1:297
- Högsby kommun, Högsholm 1:1

6. Samrådsunderlag gällande fortsatt morän-/bergtäktsverksamhet, 
Virstad 6:16, Högsby kommun

7. Förlikning enligt Mark- och miljödomstolen
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