
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2017-12-11

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Tingssalen, kommunhuset i Högsby måndagen den 11 december 2017 kl. 
08:00-12:30

 
Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Helena Grybäck Svensson, förbundschef
Ulla Nilsson, sekreterare
Mikael Pettersson, avdelningschef fastighet, §§ 57-58
Jens Karlsson, avdelningschef gata/park, §§ 53-60
Anders Strömbäck, Inköpscentralen Västervik, § 57
Leif Johansson, Inköpscentralen Västervik, § 57

Utses att justera Rosie Folkesson     
                                            

Underskrifter Paragrafer 53-62

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

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

Justerande …………………………………………….
Rosie Folkesson                       

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

Organ Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för anslags 
uppsättande 2017-12-21 Datum för anslags 

nedtagande 2018-01-12
 

Förvaringsplats av protokollet Förbundskontoret

Underskrift …………………………………………….
Ulla Nilsson
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Hultsfred – Högsby

2017-12-11

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2017-12-11

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 53     Offentliga anslagstavlor Hultsfreds 
kommun

2017/147

§ 54       Offentliga anslagstavlor Högsby 
kommun

2017/147

§ 55 Föreskrifter för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel i 
Hultsfreds kommun

2017/148

§ 56 Föreskrifter för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel i 
Högsby kommun

2017/149

§ 57 Information från Inköpscentralen i 
Västervik

§ 58 Information från verksamheterna 2017/12

§ 59 Utökningar av personal vid VA-
avdelningen

2017/151

§ 60 Uthyrning av materiel 2017/150

§ 61      Övriga frågor

§ 62 Anmälningsärenden 
1. Avskrivningar Hultsfreds 

kommun
2. Avskrivningar Högsby 

kommun
3. Revisorernas 

granskningsrapport och 
utlåtande, 2017-08-31

2017/2
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 53/2017 Dnr 2017/147

Offentliga anslagstavlor i Hultsfreds kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att det ska finnas en offentlig anslagstavla 
tillgänglig i varje tätort i Hultsfreds kommun. I Hultsfreds och Virserums 
tätorter ska de skötas av ÖSK. I övriga orter ska de i första hand skötas av 
förening.

De anslagstavlor som står på privat mark överlämnas till fastighetsägarna 
om de så önskar annars plockas de bort samt att föreningar erbjuds att 
överta skötsel och underhåll av befintliga mot ett bidrag på 3 000 kr/år per 
anslagstavla.

Förbundsdirektionen beslutar vidare att tillsyn och rensning ska ske en 
gång per månad på de kvarstående och nya offentliga anslagstavlorna.  

Ärendebeskrivning
Det har genom åren inkommit synpunkter, önskemål och klagomål på 
Hultsfreds kommuns offentliga anslagstavlor. 

Då befintliga anslagstavlor som ÖSK sköter är i dåligt skick behöver de 
bytas ut. Därför har ett förslag på nya placeringar tagits fram samt 
neddragning av antalet. Det behövs också ett beslut på hur de ska skötas då 
det i Hultsfreds kommun inkommer en del klagomål på skötseln av dem.

Nuläge
Nedan redovisas samtliga anslagstavlor som ÖSK sköter per ort:

Virserum
Strandvägen, Fårstigen, Skolgatan vid Nya torget, Högliden, Semesterbyn, 
Kvarngatan vid Dackestop, Solhemsgatan = 7 st

Målilla
Vetlandavägen vid Konsum, Vetlandavägen vid Bandygrillen, Stationen, 
Södra Långgatan/Stockholmsvägen = 4 st

Mörlunda
Stationsvägen vid f.d. banken, Sågverksvägen vid f.d. färgaffären = 2 st
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Järnforsen
Parkering vid Emåbaren, Årenavägen vid Missionskyrkan = 2 st

Vena
Vid macken = 1 st

Hultsfred
Ekeberg vid f.d. butiken, Oskarsgatan vid Sibylla, Storgatan/Vinkelgatan, 
Storgatan vid Norra kiosken, Råsebäckskolan, Södra kiosken = 6 st

Silverdalen, Rosenfors, Lönneberga och Ämmenäs
Saknar helt. 

Behov
I dagsläget finns det många butiker och föreningar som tillhandahåller 
anslagstavlor i kommunen. Det föreligger heller inte samma behov av att 
anslå information för föreningar och andra organisationer i pappersform. 
Mycket av den typen av marknadsföring har ersatts av digitala verktyg. 
Kommunerna erbjuder också kostnadsfritt den typen av digital 
marknadsföring i sina forum.

Därför föreslås en markant minskning av antalet anslagstavlor i Hultsfreds 
kommun.

2017-03-29 hade kultur- och fritid i Hultsfred möte med kommunens 
samhälls- och hembygdsföreningar. Då framfördes planerna på en 
förändring av anslagstavlorna i kommunen. Föreningarna framförde då att 
det finns ett stort intresse och behov av att anslagstavlor finns men att man 
hade förståelse att det inte behövdes lika många som idag. Flera av de 
närvarande föreningarna kunde tänka sig att mot en mindre ersättning sköta 
anslagstavlorna.

Budget
Idag finns ingen särskild budget för offentliga anslagstavlor fastställd. 
Medel för lagning och rensning av dem belastar budgeten för park. 

Gata/parks förslag på ny hantering
1. Samtliga anslagstavlor som står på privat mark tas bort om 

markägarna själva inte vill behålla dem och sköta dem eller om en 
förening övertar skötseln. Frågan ställs under våren 2018.

2. Samtliga anslagstavlor på allmän mark och privat mark tas bort 
under hösten 2018 om det inte finns en förening som vill överta 
skötsel och underhåll av någon mot ett bidrag (gäller ej Hultsfred, 
Högsby och Virserum tätorter).
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            Kostnad Hultsfred = 22 000 kr

3. Nya anslagstavlor sätts upp under hösten 2018 inom områdena i 
bilaga 1 vilket innebär att offentliga anslagstavlor endast kommer 
finnas i Högsby (1 st), Hultsfred (1 st) och Virserum (1 st). 

            Kostnad Hultsfred = 60 000 kr

4. Tillsyn och rensning av anslagstavlorna föreslås ske en gång per 
månad. Tid för rensning ska anslås på varje tavla. T.ex. ”sista 
torsdagen varje månad”. 

      Kostnad Hultsfred = 20 000 kr/år inkl. enklare underhåll

5. Om en förening övertar skötsel och underhåll av befintliga 
anslagstavlor kan de erhålla ett årligt bidrag på 3 000 kr per tavla. 
Kraven för att erhålla bidraget är att tavlan hålls i ordning (rensas 
kontinuerligt), lagas om något går sönder/vandaliseras och hålls 
tillgänglig för alla föreningar på orten (alla ska få använda den). 

Samtliga kostnader ovan föreslås finansieras inom ramen för befintlig 
driftbudget inom park. Till budget 2018 föreslås ett underobjekt skapas 
under park för den löpande skötseln. Budgeten ska fördelas enligt nedan.

100 Hultsfred – 4020 Parker – 4023 Anslagstavlor = 35 000 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
Bilaga 1 – Förslag till nya placeringar av offentliga anslagstavla
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 54/2017 Dnr 2017/147

Offentliga anslagstavlor i Högsby kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att ställa sig bakom gata/parks förslag till att 
antalet offentliga anslagstavlor minskas till en i Högsby.

De anslagstavlor som står på privat mark överlämnas till fastighetsägarna 
om de så önskar annars plockas de bort samt att föreningar erbjuds att 
överta skötsel och underhåll av befintliga mot ett bidrag på 3 000 kr/år per 
anslagstavla.

Förbundsdirektionen beslutar vidare att tillsyn och rensning ska ske en 
gång per månad på de kvarstående och nya offentliga anslagstavlorna.  

Ärendebeskrivning
Det har genom åren inkommit synpunkter, önskemål och klagomål på 
Hultsfreds kommuns offentliga anslagstavlor. I Högsby har frågan aldrig 
uppkommit sedan ÖSK bildades. 

Då befintliga anslagstavlor som ÖSK sköter är i dåligt skick behöver de 
bytas ut. Därför har ett förslag på nya placeringar tagits fram samt 
neddragning av antalet. Vidare behöver det finnas ett beslut på hur de ska 
skötas då det i Hultsfreds kommun inkommer en del klagomål på skötseln 
av dem.

Nuläge
I Högsby finns det idag endast två anslagstavlor som ÖSK sköter. En vid 
taxitorget och en vid terminalen i Högsby tätort. I ytterorterna saknas 
offentliga anslagstavlor.

Behov
I dagsläget finns det många butiker och föreningar som tillhandahåller 
anslagstavlor i Högsby kommun. Det föreligger heller inte samma behov av 
att anslå information för föreningar och andra organisationer i pappersform. 
Mycket av den typen av marknadsföring har ersatts av digitala verktyg. 
Kommunerna erbjuder också kostnadsfritt den typen av digital 
marknadsföring i sina forum.

Därför föreslås en markant minskning av antalet anslagstavlor.
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Budget
Idag finns ingen särskild budget för offentliga anslagstavlor fastställd. 
Medel för lagning och rensning av dem belastar budgeten för park. 

Gata/parks förslag på ny hantering
1. Samtliga anslagstavlor som står på privat mark tas bort om 

markägarna själva inte vill behålla dem och sköta dem eller om en 
förening övertar skötseln. Frågan ställs under våren 2018.

2. Samtliga anslagstavlor på allmän mark och privat mark tas bort 
under hösten 2018 om det inte finns en förening som vill överta 
skötsel och underhåll av någon mot ett bidrag (gäller ej Högsby 
tätort).

            Kostnad Högsby = 1 000 kr

3. Nya anslagstavlor sätts upp under hösten 2018 inom områdena i 
bilaga 1 vilket innebär att offentliga anslagstavlor endast kommer 
finnas i Högsby (1 st), Hultsfred (1 st) och Virserum (1 st). 

            Kostnad Högsby = 30 000 kr

4. Tillsyn och rensning av anslagstavlorna föreslås ske en gång per 
månad. Tid för rensning ska anslås på varje tavla. T.ex. ”sista 
torsdagen varje månad”. 

            Kostnad Högsby = 10 000 kr/år inkl. enklare underhåll

5. Om en förening övertar skötsel och underhåll av befintliga 
anslagstavlor kan de erhålla ett årligt bidrag på 3 000 kr per tavla. 
Kraven för att erhålla bidraget är att tavlan hålls i ordning (rensas 
kontinuerligt), lagas om något går sönder/vandaliseras och hålls 
tillgänglig för alla föreningar på orten (alla sak få använda den). 

Samtliga kostnader ovan föreslås finansieras inom ramen för befintlig 
driftbudget inom park. Till budget 2018 föreslås ett underobjekt skapas 
under park för den löpande skötseln. Budgeten ska fördelas enligt nedan.

200 Högsby – 4020 Parker – 4023 Anslagstavlor = 10 000 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
Bilaga 1 – Förslag till nya placeringar av offentliga anslagstavla
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FD § 55/2017 Dnr 2017

Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel i Hultsfreds kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att ställa sig bakom gata/parks förslag till 
föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel i 
Hultsfreds kommun. 

Vidare föreslås att förslaget skickas ut på remiss till angivna instanser, 
innan ärendet skickas vidare till Hultsfreds kommun för antagande.

Ärendebeskrivning
Aktuella torghandelsföreskrifter i Hultsfreds kommun har de senaste åren 
blivit inaktuella. Idag gällande föreskrifter är inte anpassade efter de 
geografiska förutsättningar som finns samt efter den förändrade efterfrågan 
som finns för nyttjande av allmän platsmark. 

Även i Högsby kommun finns behov av förändring av 
torghandelsföreskrifter.

Med hänsyn till ovanstående har gata/park tagit fram förslag till föreskrifter 
för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel för båda 
kommunerna. 

Beskrivning av innehållet i förslaget till nya föreskrifter
I förslaget finns totalt 18 paragrafer. Nedan följer ett antal 
beskrivningar/förklaringar till vissa av dem.

 § 1-5 och 14 reglerar kommunens hantering av föreskrifterna och 
vilka befogenheter ansvarig förvaltning har (administrativa 
paragrafer).

 § 6-11 reglerar var, när och hur man får nyttja allmän platsmark 
samt vad som ingår och inte.

 § 12-13 reglerar hur ansökan och fördelning ska gå till.
 § 16-17 reglerar taxa och hur överträdelser kommer hanteras. 
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Beskrivning av bilagor
Till föreskrifter finns två bilagor; Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel och Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser.

Bilaga 1 har totalt 42 olika taxekoder som reglerar olika typer av nyttjande 
av allmän platsmark.  

Bilaga 2 reglerar vilka platser där arrangerad torghandel kan ske samt 
eventuella platser där fasta platser kan upplåtas med eller utan el.

Förslag till remissinstanser
Länsstyrelsen i Kalmar, Polisen, Miljö-, bygg- och planavdelningen, 
Ekonomikontoret, Näringslivsavdelningen/företagslots, Hultsfred handel, 
Virserums köping, Kommunkansliet, Tillgänglighetsrådet, 
Alkoholhandläggare, Kultur- och fritid, Turistbyrån.
 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
Förslag till föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inkl. torghandel 
HU
Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel
Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hultsfreds kommun
KF § 37, 2008-04-28
KF § 109, 2006-11-27
Förslag till ansökningsblankett
Missiv (följebrev vid remissbegäran)

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar
Polisen
Miljö-, bygg- och planavdelningen
Ekonomikontoret
Näringslivsavdelningen/företagslots
Hultsfred handel
Virserums köping
Kommunkansliet, Hultsfreds kommun
Tillgänglighetsrådet
Alkoholhandläggare
Kultur- och fritid 
Turistbyrån
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FD § 56/2017 Dnr 2017/149

Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel i Högsby kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att ställa sig bakom gata/parks förslag till 
föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel i 
Högsby kommun. 

Vidare föreslås att förslaget skickas ut på remiss till angivna instanser, 
innan ärendet skickas vidare till Högsby kommun för antagande.

Ärendebeskrivning
Aktuella torghandelsföreskrifter i Högsby kommun har de senaste åren 
blivit inaktuella. Idag gällande föreskrifter är inte anpassade efter de 
geografiska förutsättningar som finns samt efter den förändrade efterfrågan 
som finns för nyttjande av allmän platsmark. 

Även i Hultsfreds kommun finns behov av förändring av 
torghandelsföreskrifter.

Med hänsyn till ovanstående har gata/park tagit fram förslag till föreskrifter 
för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel för båda 
kommunerna. 

Beskrivning av innehållet i förslaget till nya föreskrifter
I förslaget finns totalt 18 paragrafer. Nedan följer ett antal 
beskrivningar/förklaringar till vissa av dem.

 § 1-5 och 14 reglerar kommunens hantering av föreskrifterna och 
vilka befogenheter ansvarig förvaltning har (administrativa 
paragrafer).

 § 6-11 reglerar var, när och hur man får nyttja allmän platsmark 
samt vad som ingår och inte.

 § 12-13 reglerar hur ansökan och fördelning ska gå till.
 § 16-17 reglerar taxa och hur överträdelser kommer hanteras. 
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Beskrivning av bilagor
Till föreskrifter finns två bilagor; Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel och Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser.

Bilaga 1 har totalt 42 olika taxekoder som reglerar olika typer av nyttjande 
av allmän platsmark.  

Bilaga 2 reglerar vilka platser där arrangerad torghandel kan ske samt 
eventuella platser där fasta platser kan upplåtas med eller utan el.

Förslag till remissinstanser
Länsstyrelsen i Kalmar, Polisen, Miljö- och byggkontoret inklusive 
planavdelning, Ekonomikontoret, Näringslivssamordnare 
Företagarnas lokalavdelning, Kommunkansliet, Funktionhinderrådet
Alkoholhandläggare, Kultur- och fritid 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
Förslag till föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive 
torghandel HÖ
Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel
Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Högsby kommun
KF § 4, 2013-02-04
Förslag till ansökningsblankett
Missiv (följebrev vid remissbegäran)

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar
Polisen
Miljö- och byggkontoret inkl. planavdelning
Ekonomikontoret
Näringslivssamordnare 
Företagarnas lokalavdelning
Kommunkansliet, Högsby kommun
Funktionhinderrådet
Alkoholhandläggare
Kultur- och fritid 
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FD § 57/2017

Information från Inköpscentralen i Västervik
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
Anders Strömbäck och Leif Johansson från Inköpscentralen i Västervik 
informerar om anbud och upphandlingar. 

Företagare kan på kommunernas hemsidor under fliken ”Företagare” se 
vilka upphandlingar som pågår. Informationen där är länkad från 
Västerviks kommuns hemsida. 

Med upphandlingsverktyget TendSign finns möjlighet att prenumerera på 
information om pågående upphandlingar. http://www.tendsign.com/ 

För upphandlingar gäller de ”Fem principerna”: 
Transparens, proportionalitet, likabehandling, ickediskriminering, 
ömsesidigt godkännande. 
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FD § 58/2017 Dnr 2017/12

Information från verksamheterna 2017
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Mikael Pettersson, avdelningschef fastighet

Pågående upphandlingar
- Inga.

Pågående projekt
o Investeringsprojekt
o Lokaler för Arbetsförmedlingen i Hultsfred.
o Energibesparande åtgärder vid gata/parks förråd Hultsfred.
o Förprojektering av fritidsgård i Högsby.
o Förstudie av ny förskola Hultsfred. 
o Nya normer för brandstationer Hultsfreds kommun. 
o Före detta slöjdsalen vid Ruda skola förbättras och anpassas.
o Pott-tvättar installeras på förskolor i Hultsfreds kommun.
o Förprojektering av sophus vid Albäckskolan.

o Driftprojekt
o Diverse målningsprojekt inne och ute på förskolor och 

äldreboenden i Hultsfreds kommun. Samt vissa ytterdörrsbyten på 
någon förskola.

o Fönsterbyte på Lindblomsskolan. 
o Arbetsmarknadsenheten, 1 miljon tas från driften till detta 

investeringsprojekt.
o Fröviskolan, uttorkning pågår efter vattenläckage i 

personalutrymme,
o Projektering för ventilation i Silverdalens skola.
o Byggnation hiss vid Mörlunda och Målilla skolor.
o Vattenskada Ekliden Virserum, uttorkning pågår.
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- Ej budgeterade projekt/övrigt 
o Modul på Fröviskolan: kommer  i vinter/vår. (Överklagad)
o Metallprinter installeras i C-huset vid Hultsfreds gymnasium

Jens Karlsson, avdelningschef gata/park

Pågående upphandlingar ramavtal
- Inga

Pågående projekt
- Investeringsprojekt 
o VA reinvesteringar: Gårdveda pågår. Movägen pågår (egen regi) 

och Lillgatan kan påbörjas snart.
o Mimerparken klar men inte helt slutbesiktigad.
o Fröviskolan, trafiklösning och utemiljö. 
o Ny väg till Mogården. 
o Bro vid Gästgivarevägen och kommunala broar i båda 

kommunerna: samtliga kommer ombudgeteras till 2018.
o Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Silverslätten kommer 

genomföras i år till största delen. 
o Strandpromenaden etapp 2 Hulingen: slutbesiktigad och godkänd.
o Projektering av P-platser vid Lindblomsskolan. 
o Storgatan Högsby: ett första utkast är klart men kommer justeras 

något och kompletteras med kringliggande områden.
o Lekplatser Högsby: arbeten beställda till de två i Ruda. 
o Ny förskola Hultsfred: detaljprojektering och kalkylering pågår för 

mark, VA och övrig infrastruktur.
o Laddstolpar: påbörjats vid kommunhuset i Högsby, Rockcity och 

Ekliden Virserum. Övriga påbörjas i februari.
o Projektplanering för 2018-2019 är genomförd. 

- Ej budgeterade projekt/övrigt 
o Ny modul vid Knektagården Hultsfred: markarbeten och VA-

anslutningar.
o Parkering Pressbyrån i Hultsfred: inväntar pris på asfaltering.
o Brygga Emån: kalkylering pågår för fast brygga.

Kommande ärenden till direktionen/trafiknämnderna
- Direktionen (vår 2018)
o Förslag till nytt regelverk för kompletteringsbelysning på landsbygd 
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

i båda kommunerna.
o Nya grävanvisningar inklusive taxor samt generella TA-plansmallar 

för entreprenörerna.
o Förslag till hantering av julgranar på allmän plats och till 

kommunala verksamheter. 

- Trafiknämnderna (vår 2018)
o Uppdaterade LTF:er kommunhusets parkering baksida och 

framsida. 
o Uppdatering av felaktiga LTF:er i samtliga tätorter.
o Hävning av en del föreskrifter inne på kommunala fastigheter i 

Hultsfred som är onödiga.

Jens Karlsson, tf avdelningschef VA

Pågående upphandlingar ramavtal
- Inga

Pågående projekt
- Investeringsprojekt
o Långemåla-Fågelfors råvattentäkt: utrednings-, projekterings- och 

ev. investeringspengar för en ny råvattenbrunn i Långemåla. 
o Trånshult vattentäkt och vattentäkt Trånshult-Fågelfors: bör slås 

ihop till ett projekt och skjutas på framtiden investeringsmässigt. 
Utredningsmässigt viktigt 2018-2019. 

o Uppdatering av saneringsplaner i Högsby: nästan klart gällande spill 
och dagvatten. 

o Uppdatering av skyddsområdesföreskrifter (Högsby): i budget 
2018. Fokus på Långemåla och närområde.

o Överföringsledning Ruda: upphandling klar. 
o Saneringsprojekt Ruda: ingår i överföringsledning och 

reinvesteringar ledningsnät. Måste utföras 2018-2019. 
o Flexbuss: åtgärda dagvattenlösningen vinter/vår 2018.
o Mogården: dagvattenlösning pågår på området.
o Råvattenbrunn i Målilla är klar. Ska provtappas under en period.
o Hultsfreds avloppsreningsverk: projektet pågår för fullt. 
o Ny transformator vid Hultsfreds avloppsreningsverk installeras. 
o Kretsloppsanpassning ska utredas tillsammans med renhållningens 

LOVA-projekt. Denna ska användas som testanläggning. Bör göras 
2019. 
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

o Skyddsområdesföreskrifter Målilla: skjuts till 2018 och måste ske 
med hänsyn till den nya brunnen.

o Tillståndsärende och skyddsområdesföreskrift Silverdalen: ej 
budgeterat men måste ske 2018 pga. nya brunnarna.

o Överföringsledning Hultsfreds-Silverdalen: påbörjad projektering. 
o Mörlunda avloppsreningsverk: planerad ombyggnation 2018 men 

ännu inte påbörjad. Utredning om överföringsledning påbörjas 
istället.

- Ej budgeterade projekt/övrigt 
o Taxe-konstruktionerna för båda kommunerna kommer att ses över i 

februari. 

16



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2017-12-11

1(2)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 59/2017 Dnr 2017/151

Utökningar av personal vid VA-avdelningen
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till utökningar på VA-
avdelningen. De utökade kostnaderna för 2018 och framåt finansieras inom 
ramen för befintlig driftbudget i respektive kommun. Fördelning mellan 
kommunerna ska ske enligt förslaget.

Ärendebeskrivning
En översyn av organisationsstrukturen inom VA-avdelningen har påbörjats. 
Översynen kommer pågå under 2018 men redan nu visar det sig att utökningar 
krävs inom avdelningen. Utökningarna sker inom ramen för befintlig budget. 

Orsaken till behovet av utökningar är framförallt de utökade investeringsmedlen 
som finns i båda kommunerna. Mer projekt kräver mer arbetsinsats både på 
stabssidan men även på utförarenheterna för egenregiarbeten.

Det föreligger också ett framtida större investeringsbehov än vad som finns 
avsatt idag. Framförallt på VA-ledningarna i båda kommunerna men även på 
VA-verken i framförallt Högsby kommun. 

Nuläge (se även tabell)
Den VA-ingenjör som finns i budget finansieras till 100 % av Hultsfreds 
kommun. Högsby kommun finansierar idag endast 30 % av 80 % för 
avdelningschef i staben.  

För tillfället är VA-ingenjörstjänsten vakant men rekrytering pågår.

Övrigt nuläge se nedan i tabellen.
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Förslag till organisationsförändringar 

Sammanfattning, förslag
Hultsfreds kommun ska finansiera 71 tkr på utförarenheten (följer med i 
lönerevisionen).

Högsby kommun ska finansiera 538 tkr på utförarenheten vilket avser en 
utökning av fast tjänst samt en säsongsanställd/vikarie på 0,5 tjänst.

Utökningen i staben med en vattenmätartekniker som ska jobba i båda 
kommunerna samt en till VA-ingenjör finansieras 50 % av respektive kommun 
med hänsyn till Hultsfreds överfinansiering idag. Det vill säga 513 tkr för 
respektive kommun.

Antal poster idag (2017) Lönebudget 
2017

Förslag 2018-framåt, 
befattningar

Förslag 2018-framåt, 
ekonomi

Staben
0,8 avd.chef
1 VA-ingenjör

1,8 årsarbetare

1 620 tkr Staben
0,8 avd.chef
2 VA-ingenjörer
1 vattenmätartekniker

3,8 årsarbetare 

2 291 tkr
+ 1 025 tkr

Hultsfreds utförarenhet
4 maskinister 
2 arbetsledare
Beredskap
Övertid
Säsongsanställda

6 årsarbetare + säsong (0,5)

3 310 tkr Hultsfreds utförarenhet
4 maskinister 
2 arbetsledare
Beredskap
Övertid
Säsongsanställda

6 årsarbetare + säsong 
(0,5)

3 380 tkr
+ 71 tkr 

Högsby utförarenhet
4 maskinister 
1 arbetsledare
Beredskap
Övertid

5 årsarbetare 

2 830 tkr Högsby utförarenhet
5 maskinister 
1 arbetsledare
Beredskap
Övertid
Säsongsanställda

6 årsarbetare + säsong 
(0,5)

3 368 tkr
+ 538 tkr 

SUMMA
12,8 årsarbetare + säsong (0,5)

7 406 tkr 15,8 årsarbetare + säsong 
(0,5)

9 039 tkr
+ 1 634 tkr 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
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Förbundsdirektionen
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FD § 60/2017 Dnr 2017/150

Uthyrning av materiel
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens skrivelse 
och skickar den vidare till respektive kommun för behandling.

Ärendebeskrivning
De senaste åren har det uppstått frågeställningar om uthyrning/utlåning av 
materiel från ÖSK till föreningar och företag i båda kommunerna. 

Det har även varit diskussioner om försäljning av externa tjänster och 
sponsringsavtal. 

Bakgrund
ÖSK, och tidigare Tekniska kontoren, har genom åren varit frikostiga med 
utlåning av materiel och försäljning av tjänster externt. Detta utan några 
tydliga direktiv från politiken.

De senaste åren har förvaltningen varit restriktivare med detta. Den ökade 
restriktiviteten är troligtvis orsaken till de frågor och klagomål som 
uppstått.

Vad har förändrats?
Förvaltningen är generellt noggrannare med att efterleva den lagstiftning 
som finns. 

Viss lagstiftning har däremot skärps gentemot våra verksamheter. Till 
exempel arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Det är bland annat större  krav på 
den utrustning som vi ska ha för att skydda oss själva och tredje man vid 
arbeten. 

Det innebär att vi fått byta ut en del utrustning och att vi i större 
utsträckning hyr in utrustning själva för att klara de krav som finns. Att vi 
själva ska äga utrustning som vi har behov av 2-3 gånger per år är inte 
ekonomiskt. Det finns således inte lika mycket utrustning att tillgå.

Säkerhetskrav på organisation har också förändrats. De kommunala 
organisationerna och samhället i stort ställer högre krav på risk- och 
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säkerhetsarbete. Följden av det i detta sammanhang är att vi måste 
säkerställa att utrustning som används externt snabbt finns att tillgå och är 
fungerande.

Pågående uthyrning/externa tjänster/sponsring
I Hultsfreds kommun jobbar kommunens turism- och informationschef med 
att ta fram sponsringsavtal med föreningar/företag som bedriver större 
arrangemang. I de avtalen ingår ibland arbeten och uthyrning från ÖSK.

När det gäller externa tjänster så gick gata/park ut under 2016 med en 
information till alla som bland annat köpt sandsopning av ÖSK att det 
kommer upphöra. Det genererade att en lokal företagare i Hultsfred köpte 
in utrustning och säljer tjänster till andra företag men även HKIAB.

Det förekommer fortfarande en del extern försäljning men då finns 
politiska beslut på det från respektive kommun. 

Förvaltningarnas förslag
Gata/park, VA och fastighet föreslår att ingen uthyrning och extern 
försäljning ska ske om det inte finns politiska beslut för detta.

När det gäller de aktuella sponsringsavtalen så behöver de förtydligas när 
de förnyas. Det behöver framgå hur ÖSK:s kostnader ska finansieras. I 
dagsläget framgår inte det av de besluten. I praktiken innebär det att det vid 
årets slut regleras i budgeten från varje kommun.

Om respektive kommun anser att uthyrning och extern försäljning ska ske 
till föreningar och företag så är förvaltningens förslag att när det gäller 
föreningar så bör det administreras via respektive kommuns kultur- och 
fritidsförvaltning. Detta då de har större kännedom om föreningarnas behov 
och vilka andra bidrag de erhåller.

Viktigt att ha med sig är också att allt material som är aktuellt samt alla 
tjänster som förekommer finns att tillgå i respektive kommun eller i 
grannkommunerna. Det finns således en fungerande marknad. En marknad 
som kanske till och med kan utvecklas. Kommunerna borde kunna 
stimulera det lokala näringslivet bättre och samtidigt tillmötesgå 
föreningslivets behov genom att istället ge högre föreningsbidrag eller 
riktade bidrag vid arrangemang.

Om respektive kommun ändå anser att ÖSK ska erbjuda uthyrning av 
material, sponsring och viss försäljning av externa tjänster så önskas 
tydliga direktiv/regelverk för detta. Om ÖSK ges ett uppdrag att ta fram ett 
sådant förslag behövs tydliga direktiv om vad politiken önskar och avser att 
uppnå.
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Viktigt är också att respektive kommun ger samma direktiv till alla 
förvaltningar. Om ÖSK inte ska hyra ut material så borde inte heller kultur- 
och fritid, räddningstjänst med flera i respektive kommun göra det. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park

Skickas till
Kommunstyrelsen, Hultsfreds kommun
Kommunstyrelsen, Högsby kommun
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FD § 61/2017

Övriga frågor
Beslut
Informationen mottagen.

Ärendebeskrivning
Stihna Johansson Evertsson, C

 Polishuset på Kyrkogatan i Högsby har lämnats ut för försäljning. 
Visning kommer att ske i början på nästa år.

 Fråga lyfts om ÖSK:s beslut om deltidsbrandmän.

Gunilla Schollin Borg, MP
 Tack till ÖSK för den fina julbelysningen och de fina 

dekorationerna. Det har blivit riktigt fint.

Åke Nilsson, KD, ordförande
 Ordförande önskar ledamöter och tjänstemän en god jul och ett gott 

nytt år.

22



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2017-12-11

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 62/2017 Dnr 2017/2

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

1. Avskrivningar Hultsfreds kommun
2. Avskrivningar Högsby kommun
3. Revisorernas granskningsrapport och utlåtande, 2017-08-31

23



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
 2017-12-11

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

4 Åke Bergh, M X

5 Rosie Folkesson, S X

6 Gunilla Schollin Borg, MP X

7 Magnus Gabrielsson, S X

8 Lennart Persson, SD Stihna Johansson 
Evertsson, C

X
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