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

Ordförande §§ 1-5, 7-10 …………………………………………….
Åke Nilsson

Ordförande § 6 …………………………………………….
Anders Svensson

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

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

Organ Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2018-02-26

Datum för anslags 
uppsättande 2018-03-07 Datum för anslags 

nedtagande 2018-04-03
 

Förvaringsplats av protokollet Förbundskontoret

Underskrift …………………………………………….
Ulla Nilsson
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2018-02-26

Förbundsdirektionen
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Ärendelista 2018-02-26

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 1 Årsredovisning 2017 2018/1

§ 2 Försök med kvällsöppet på Kolsrums 
ÅVC

2018/30

§ 3 Svar på skrivelse från Hultarps VSF 2018/31

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

2017/148

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

2017/149

§ 6 Val av dataskyddsombud 2018/32

§ 7 Organisationsfrågor

§ 8 Ansökan om bostadsanpassning 2017/110 
274

§ 9 Information från verksamheterna 2018 2018/10

§ 10 Anmälningsärenden - 
delegationsärenden

2018/2

Närvarolista
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2018-02-26

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 1/2018 Dnr 2018/1

Årsredovisning 2017
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar efter redaktionella ändringar på sidan 8 
godkänna årsredovisningen för 2017 och överlämnar handlingarna till 
kommunfullmäktige i Hultsfred respektive Högsby.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2017 för ÖSK redovisas för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017

Skickas till
Kommunfullmäktige Hultsfreds kommun
Kommunfullmäktige Högsby kommun
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1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 2/2018 Dnr 2018/30

Försök med kvällsöppet på Kolsrums ÅVC
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar ge renhållningsavdelningen i uppdrag att 
fortsätta utreda om det finns möjlighet till utökad servicegrad vid 
återvinningsstationerna Kolsrum och Kejsarkullen under sommarhalvåret. 
Exempelvis genom att ha lördagsöppet vid flera tillfällen. 

Ärendebeskrivning
Kolsrums och Kejsarkullens återvinningscentraler har normalt kvällsöppet 
på måndagar kl. 16:00-18:00. 

Förbundsdirektionen beslutade 2016-12-12 att under januari – april 2017 
att på prov utöka öppethållandet på helgfria måndagar till kl. 20.00 vid 
Kolsrums återvinningscentral.

Information om de utökade öppettiderna spreds via annonsering i 
dagspressen, hemsidan och Facebook.

Antalet besökare de två sista timmarna 18:00-20:00 varje måndag räknades 
och dokumenterades av personalen.

Det totala antalet besökare under de utökade öppettiderna uppgick till 57 st, 
vilket motsvarar 3,8 besökare per kväll.

Besöksantalet under försöksperioden bedöms för lågt för att motivera ett 
fortsatt öppethållande av återvinningscentralen mellan kl. 18:00-20:00.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, renhållningsingenjör 
Resultat över försök till kvällsöppet vid Kolsrum 2017 

Skickas till
Renhållningsavdelningen 
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 3/2018 Dnr 2018/31

Svar på skrivelse från Hultarps VSF
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar med hänsyn till gällande reglemente att inget 
ytterligare bidrag ska beviljas Hultarps VSF utöver gällande regelverk för 
enskilda vägar.

Föreningen föreslås kontakta Trafikverket för att försöka få vägen 
berättigad för statsbidrag.

Ärendebeskrivning
ÖSK har 2017-11-24 mottagit en skrivelse från Hultarps VSF där de önskar 
utökat kommunalt driftbidrag utöver ordinarie bidrag för enskilda vägar 
utan statsbidrag. De önskar motsvarande driftbidrag som enskilda vägar 
med statsbidrag. 

Bakgrund
2012-04-03 beviljades Hultarps VSF utökat bidrag av gata/park efter en 
tidigare skrivning om samma sak. Ärendet behandlades inte politiskt denna 
gång och var även då ett undantag mot gällande regelverk.

Då fick föreningen 10 416 kr mer än vad de var berättigade till enligt 
gällande regelverk. Totalt erhöll föreningen 14 400 kr. Detta har uppräknats 
genom åren.

Nuläge
2017-09-27 beslutade kommunfullmäktige i Hultsfred (KF §108) om nytt 
reglemente för enskilda vägar. Enligt detta reglemente är föreningen 
berättigad till kommunalt driftbidrag för privat utfartsväg, enskild väg utan 
statsbidrag. 

Bidraget enligt 2017 års nivå skulle då uppgå till 5 200 kr som minst och 
7 200 kr som högst. 

Om föreningen skulle beviljas ett undantag som tidigare skulle bidraget 
uppgå till 22 080 kr med 2017 års bidragsnivå.
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Konsekvenser
Ett undantag liknande det tidigare undantaget skulle inte bara innebära en 
särbehandling för enskilda vägar utan statsbidrag utan även en 
särbehandling för enskilda vägar med statsbidrag. Föreningen skulle få ett 
kommunalt bidrag som motsvarar 100 % kostnadstäckning för en enskild 
väg med statsbidrag.

Om undantags ska medges krävs beslut i kommunfullmäktige.

Förslag
Inget undantag bör medges med hänsyn till det reglemente som finns. 

Om föreningen i framtiden lyckas erhålla statligt bidrag skulle föreningen 
vara berättigad till ca 6 600 kr i kommunalt driftbidrag med 2017 års 
bidragsnivå. Totalt skulle föreningen då få nästan 20 000 kr i driftbidrag 
från stat och kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
Skrivelse från Hultarps VSF 

Skickas till
Hultarps VSF
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 4/2018 Dnr 2017/148

Förslag till föreskrifter för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel i Hultsfreds 
kommun – inkomna yttranden
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet till gata/park för vidare 
inhämtning av yttranden. 

Ärendebeskrivning
Innan vidare politisk behandling skulle föreskrifterna skickas ut på remiss. 
Förslaget skickades ut 2017-12-21 med sista svarsdag 2018-01-29. Svarstiden 
förlängdes sedan till 15 februari.

Nedan redovisas remissinstanserna, sammanställning av deras yttranden och 
gata/parks kommentar på yttrandena. 

Remissinstans Yttrande Kommentar på yttrande
Länsstyrelsen i Kalmar Avstår från yttra sig pga. 

sitt uppdrag att granska 
kommunen.

Tyvärr kan Länsstyrelsens 
inställning innebära att 
förslaget behöver tas om i 
minst kommunfullmäktige 
om de anser att det är i 
strid med ordningslagen.

Polisen Inget att erinra. -
Miljö-, bygg- och planavdelning Inget att erinra. -
Ekonomikontoret Anser att elektroniskt 

betalsystem utgör en 
säker och 
kostnadseffektiv 
hantering.

I linje med gällande förslag.

Näringslivsavdelning/företagslots Inget svar. -
Hultsfreds handel Förslaget ser bra ut. Bra 

initiativ med årsavgift.
I linje med gällande förslag.

Virserums köping Inget svar. -
Kommunkansliet Flera frågor som har 

besvarats direkt (var i 
linje med gällande 
förslag). 
Noterar att förändring 
föreslås gällande aftnar 

De frågor som var i linje 
med gällande förslag har 
besvarats. 

Syftet är att inte tillåta 
torghandel på aftnar.
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dvs. då kommer det inte 
tillåtas torghandel. § 3-4 
bör ändras så att ingen 
ny taxa medges av annan 
än KF. Kräver mindre 
justering av de 
kommunala 
ordningsföreskrifterna. 
Föreslås behandlas 
samtidigt.

Ändring av § 3-4 kommer 
ske där det istället kommer 
formuleras att 
förbundsdirektionen har 
rätt att medge nytt 
upplåtelseändamål men 
inom ramen för gällande 
taxa.

Tillgänglighetsrådet Inget att erinra. -
Alkoholhandläggare Vill att det tydliggörs hur 

staket/avgränsningar ska 
vara runt 
serveringsområde när det 
gäller uteserveringar. 
Finns direktiv om tydliga 
avgränsningar enligt 
alkohollagen. Inga krav 
kolliderar med 
alkohollagen enligt 
förslaget.

Inga mer förtydliganden 
kommer läggas till i 
förslaget. Varje sådant 
ärende kommer hanteras 
för sig och enligt förslaget 
till taxa så framgår det att 
det kan krävas tillstånd 
enligt alkohollagen och 
polistillstånd. 

Kultur- och fritid Inget att erinra. -
Turistbyrån Inget att erinra. -

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
FD §55, 2017-12-11

Skickas till
Gata/park
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Förbundsdirektionen
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FD § 5/2018 Dnr 2017/149

Förslag till föreskrifter för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel i Högsby kommun 
– inkomna yttranden
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet till gata/park för vidare 
inhämtning av yttranden. 

Ärendebeskrivning
2017-12-11 beslutade förbundsdirektionen (FD §56) att ställa sig bakom 
gata/parks förslag till föreskrifter för allmän platsmark inklusive torghandel i 
Högsby kommun.

Innan vidare politisk behandling skulle föreskrifterna skickas ut på en 
remissrunda. Förslaget skickades ut 2017-12-21 med sista svarsdag 2018-01-29. 
Svarstiden förlängdes till 15 februari.

Nedan redovisas remissinstanserna, sammanställning av deras yttranden och 
gata/parks kommentar på yttrandena. 

Remissinstans Yttrande Kommentar på yttrande
Länsstyrelsen i Kalmar Avstår från yttra sig 

pga. sitt uppdrag att 
granska kommunen.

Tyvärr kan 
Länsstyrelsens 
inställning innebära att 
förslaget behöver tas om 
i minst 
kommunfullmäktige om 
de anser att det är i strid 
med ordningslagen.

Polisen Inget att erinra. -
Miljö-, bygg- och 
planavdelning

1. Vill att föreskrifterna 
förtydligas med att 
tillfälliga uppställningar 
endast avses.

2. Vill att föreskrifternas 
kartbilagor förtydligas 

1. Avser även längre 
uppställningar. 
Permanenta är dock inte 
med för vi vill inte att 
det ska tillåtas.

2. Så är inte fallet. 

9



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-02-26

2(5)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

med att det är endast där 
torghandel får bedrivas. 

3. Vill att föreskrifterna 
förtydligas att det vid 
särskilda arrangemang 
även tillåts torghandel.

4. Vill att föreskrifter 
upprättas för alla 
tätorter.

5. Vill att § 3-4 
förtydligas.

6. Vill att avfall hämtas 
av kommunen från 
matvagnar.

7. Önskemål om 
skyltning på de platser 
där organiserad 
torghandel är aktuellt.

8. Att ”Foodtruck” och 
matvagn likställs i 
förslaget.

9. Vill att tillgång till 
vatten, avlopp och 
toalett ska säkerställas.

Torghandel kan tillåtas 
även på andra ställen 
enligt föreskrifterna. 
Däremot kan bilagorna 
förtydligas med att det är 
platser som vi erbjuder 
organiserad torghandel 
på.

3. Föreskrifterna medger 
redan detta. 

4. Föreskrifterna medger 
redan torghandel i alla 
orter. Däremot inte 
organiserad torghandel. 
Att det inte är med är för 
att det inte funnits något 
sådant intresse. Skulle 
det bli så får 
föreskrifterna 
uppdateras.

5. Kommer att ske precis 
som i Hultsfred.

6. Inge genomförbart. 
MoB ska säkerställa 
avfallshanteringen 
genom sin tillsyn.

7. Genomförs om behov 
uppstår.

8. Förslaget till taxa är 
styrande för vi vill hellre 
ha Foodtruck än 
matvagn av den 
anledningen att det är 
enklare att säkerställa 
ordning och reda.

9. Inte aktuell i 
föreskrifterna. Det är 
livsmedelslagen som 
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föreskriver detta och då 
får MoB hantera det via 
sin tillsyn. Framgår av 
förslaget att tillstånd 
krävs från MoB.
MoB har erhållit dessa 
svar samt begäran om 
förtydligande på vissa 
punkter men har inte 
svarat på detta innan 
deadline. Inför att 
ärendet lyfts 

Ekonomikontoret Inget svar. -
Näringslivssamordnare Föreslår att taxan ska 

vara per löpmeter och 
motsvarande taxan i 
Torsås kommun. Detta 
för att Högsby inte ska 
framstå som en dyr plats 
för torghandel. I övrigt 
inget att erinra.

Taxan som föreslås är 
meningen att den ska 
vara styrande. Därför 
varierar taxan beroende 
på upplåtelseändamål. 
Syftet med att ha m2 
istället för lpm är att det 
ska bli mer rättvist 
mellan olika 
torghandlare och andra 
typer av nyttjande av 
allmän plats samt efter 
de fysiska begränsningar 
som finns på varje plats. 
Inga förändringar 
föreslås utifrån aktuellt 
yttrande.

Företagarnas 
lokalavdelning

Inget svar. -

Kommunkansliet Inget svar. Någon på kansliet bör 
säkerställa motsvarande 
som gjorts i Hultsfred. 
Dvs. så att inget strider 
mot gällande kommunala 
ordningsföreskrifter.
Samma ändring som 
förslås i Hultsfred 
kommer ske även för 
förslaget i Högsby.

Funktionshinderrådet Inget svar. -
Alkoholhandläggare Vill att det tydliggörs Inga mer förtydliganden 
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hur staket/avgränsningar 
ska vara runt 
serveringsområde när 
det gäller 
uteserveringar. Finns 
direktiv om tydliga 
avgränsningar enligt 
alkohollagen. Inga krav 
kolliderar med 
alkohollagen enligt 
förslaget.

kommer läggas till i 
förslaget. Varje sådant 
ärende kommer hanteras 
för sig och enligt 
förslaget till taxa så 
framgår det att det kan 
krävas tillstånd enligt 
alkohollagen och 
polistillstånd. 

Kultur- och fritid Inget svar. -
KLU KLU var ingen 

remissinstans men har 
beslutat i ärendet i alla 
fall med 
näringslivssamordnarens 
yttrande som grund. 
KLU har beslutat att 
taxorna för de fasta 
platserna sänks till 1/3 
av förslaget samt att 
avgiften för när man 
saknar tillstånd ska ha 
ett maxtak på 1 000 kr 
för alla 
upplåtelseändamål. 

KLU borde aldrig 
behandlat ärendet i detta 
skede. Ett nytt beslut 
kommer krävas när nu 
alla yttranden inkommit. 

Om man ska bemöta 
KLU:s beslut så är det 
utifrån samma som 
svarade på 
näringslivssamordnarens 
yttrande dvs. att syftet är 
att ha styrande taxor. De 
poster som de föreslår 
förändringar på kräver 
även förändringar på 
övriga delar. Om t.ex. 
årsavgiften ska vara så 
mycket lägre så måste 
engångsavgiften sänkas. 
När det gäller avgiften 
vid avsaknad av tillstånd 
så kan den inte vara 
lägre än taxan. Då blir 
det ju billigare att göra 
”fel” än att göra rätt. Vill 
man ha den avgiftsnivån 
måste hela taxan ses 
över.

Inga förändringar 
föreslås utifrån aktuellt 
beslut.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
FD § 55, 2017-12-11

Skickas till
Gata/park 
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FD § 6/2018 Dnr 2018/32

Val av dataskyddsombud
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar utse Felicia Kurjenkallio till 
dataskyddsombud från och med 25 maj 2018.

Samtidigt beslutas att arkivtjänsteman Anne Perssons nuvarande uppdrag 
som personuppgiftsombud upphör från och med 25 maj 2018.

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter den 
nuvarande personuppgiftslagen. I och med detta ska ett dataskyddsombud 
utses. Uppdraget som personuppgiftsombud kommer att upphöra i och med 
ny förordning. Det kommer fortfarande vara viktigt att varje nämnd och 
styrelse hanterar och ansvarar för sina behandlingar på ett korrekt sätt. 

Ärendebeskrivning
Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter 
den gällande personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer 
dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgifter får behandlas 
och att behandlingarna dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, 
informationsskyldigheten ökar, de personuppgiftsansvarigas ansvar och 
skyldigheter förtydligas samt sanktionsavgifter kan delas ut om den 
personuppgiftsansvarige missköter sina uppgifter. 

För att kommunen ska uppfylla dataskyddsförordningens krav på ett 
rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig 
struktur för detta arbete. Respektive nämnd och styrelse samt kommunägda 
bolag är personuppgiftsansvariga för sina verksamhetsområden. 

Behandling omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och 
radering av personuppgifter.

Varje personuppgiftsansvarige ska föra en förteckning över vilka 
personuppgiftsbehandlingar som finns i dennes verksamhet. Detta sker 
genom inventering och dokumentering av vilka behandlingar som finns. 
Personuppgiftsansvarige måste kunna visa att dataskyddsförordningens 
bestämmelser följs. 
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Utöver förteckningen så kan andra sätt att uppfylla detta krav vara att införa 
en effektiv policy för dataskydd och tydliga rutiner vid hanteringen av 
personuppgifter, t.ex. vilka uppgifter som hanteras, varifrån de samlades in 
och till vem uppgifterna har lämnats ut.

Det bör noteras att Dataskyddsförordningen kräver en 
konsekvensbedömning av den personuppgiftsansvarige innan behandling 
av särskilt känsliga uppgifter sker. I detta arbete måste dataskyddsombudet 
rådfrågas. Handläggaren ska samråda med samt få råd och stöd av 
kommunens dataskyddsombud i sitt arbete. Vidare lämnar handläggaren 
nödvändiga uppgifter/underlag till dataskyddsombudet. 

Respektive personuppgiftsansvarig ska ta beslut om att utse 
dataskyddsombud och anmäla dataskyddsombudets kontaktuppgifter till 
Datainspektionen. 

Roll och ansvar för dataskyddsombudet
Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för 
personuppgiftsbehandlingar och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt 
uppdrag. Det förutsätts att ombudet har en självständig roll i förhållande till 
den personuppgiftsansvarige. 

Dataskyddsombudet ska kontinuerligt rapportera direkt till respektive 
förvaltning. Självklart är ombudet bunden till sekretess och tystnadsplikt. 
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras så att ombudet är 
lättillgängligt för de registrerade. Dataskyddsombudet får ha andra 
arbetsuppgifter också, men dessa får inte leda till en intressekonflikt för 
ombudet. 

Notering
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för 
kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Arbete pågår och har 
ännu inte slutförts, mer information om detta finns i SOU 2017:39

Skickas till
Kommunkansliet Hultsfreds kommun
Kommunkansliet Högsby kommun 
Datainspektionen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-02-26

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 7/2018

Organisationsfrågor
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att utöka organisationen med 0,5 årsarbetare 
och ger förbundschefen i uppdrag att anställa en ekonomiassistent. 

Vidare beslutas att ge möjlighet för förbundschefen att göra en utökning 
med 1,0 årsarbetare som arbetsledare för kommunernas båda 
återvinningscentraler. 

Båda tjänsterna finansieras inom ramen för befintlig budget.

Ärendebeskrivning
Förbundschefen informerar om den aktuella personalsituationen.
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Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-02-26

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 8/2018 Dnr 2017/110 

Ansökan om bostadsanpassning
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att bevilja bostadsanpassning av badrum med 
ca 353 tkr.

Ärendebeskrivning
Efter inkommen ansökan om bostadsanpassning i hygienutrymme har en 
utredning gjorts.

Utredningen visar att befintligt badrum inte är tillräckligt stort för att 
anpassa utan ett intilliggande rum behöver tas i anspråk och byggas om.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bostadsanpassningshandläggare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-02-26

1(4)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 9/2018 Dnr 2018/10

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

Ärendebeskrivning
Skriftlig information från verksamheterna.

Fastighet:
Pågående upphandlingar

- Inga 

Pågående projekt
- Investeringsprojekt
o Lokaler Arbetsförmedlingen.
o Energiuppföljningssystem uppgradering programvara, Hultsfred.
o Förprojektering Fritidsgård, Högsby.
o Ny förskola Hultsfred. Förstudie.
o Nya normer för brandstationer i Hultsfred, projekteringsbeställning 

pågår.
o Förprojektering för sophus på Albäckskolan.
o Ny hissar vid Mörlunda och Målilla skolor är beställda.
o Belysning vid Ruda och Fågelfors sporthallar.
o Brandlarm vid Mellangården och resursen Fröviskolan.

- Driftprojekt
o Arbetsmarknadsenheten, 1 miljon tas från driften till detta 

investeringsprojekt.
o Fröviskolan, vattenläckage i personalutrymme, uttorkning pågår.
o Projektering för ventilation i Silverdalens skola.
o Vattenskada på Ekliden i Virserum, uttorkning pågår.
o Portbyte vid Hus C Hultsfreds gymnasium.
o Byte av belysning i delar av kommunhuset i Hultsfred.
o Bulleråtgärder vid Albäckskolan i Hultsfred.
o Rivning av ladugård vid Hulingsryd 3:106.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-02-26

2(4)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

o Tillgänglighet vid Hagadal och Albäckskolan.
- Ej budgeterade projekt/övrigt 
o Modul på Fröviskolan: kommer  i vinter/vår. (Överklagad)
o Metallprinter på Hultsfreds gymnasium.

Gata/park:
Pågående upphandlingar ramavtal

- Inga

Pågående projekt
- Investerings- och driftprojekt 
o VA reinvesteringar: Arbetet i Gårdveda fortsätter. Flera 

egenregiarbeten har genomförts. Många är planerade inför våren. 
Även en del mindre anbudsjobb kommer påbörjas under våren.

o Fröviskolans trafiklösning och utemiljö: avvaktas på grund av 
väder. 

o Ny väg till Mogården. Klart med marklov.
o Bro vid Gästgivarevägen och kommunala broar i båda kommunerna 

kommer att ombudgeteras till 2018 och 2019. För dyra anbud och 
problem med upphandlingar som avbrutits. 

o Beslutade trafiksäkerhetshöjande åtgärder Silverslätten hann inte 
påbörjas på grund av vädret. Arbetena beställda.

o P-platser på kommunhusets baksida och vid Lammet i Hultsfred. 
o Storgatan Högsby: Möte genomfört med fastighetsägare och 

verksamhetsutövare. Redovisas på KLU i mars.  
o Lekplatser Högsby: Ruda nästan klart. Arbetet begränsas av vädret. 

Berga påbörjad genom undersökning på Facebook. Långemåla 
förskola genomförs i sommar. 

o Lekplatser Hultsfred: fokus på Köpingsparken i Hultsfred som 
kommer projekteras i år och påbörjas på hösten. Silverdalen 
påbörjas också i höst.

o Ny förskola Hultsfred: Beslut om storlek på förskola saknas ännu.
o Laddstolpar: alla semisnabbladdare förutom ev. kommunhuset i 

Högsby driftsätts vecka 9. Snabbladdarna försenade pga. E.ON.
o Brända tomten Högsby: markarbeten inför ny gata, belysning och 

VA-sanering har påbörjats. Ska i stort sett vara klart till våren då 
nybyggnation kan påbörjas. 

o Toppbeläggningar klara för beställning för 2018. 
o Ny upphandling för asfalt påbörjas under våren/sommaren.
o Körners GC-väg har delvis påbörjats. 
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Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-02-26

3(4)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

o Saneringsplaner påbörjade i båda kommunerna. Exempel tas fram 
för Järnforsen som sen kommer bli vägledande i alla orter.

o Herrstorpet: fortsatta förprojekteringar och kalkyler.
o Maskininvesteringar: Stora gemensamma upphandlingar har visat 

sig vara kostnadseffektiva. Kräver standardisering av maskinpark.
o Samförläggning gatubelysning: två stora projekt på gång, Fagerhult 

etapp 2 och Vena (Ormestorp/Norrhult). 
o Projektering för servicestationer påbörjad i båda kommunerna. 
o GC-väg, konstgräsplanen: mer intensiv projektering i samverkan 

med Trafikverket. Viktigt med politiskt arbete i regionala planen för 
att den ska bli verklighet.

o Trivselprojekt i Mörlunda kommer att påbörjas under våren under 
förutsättning att Trafikverket ger tillstånd.

o Hultsfreds makeover: utredningarbeten pågår i arbetsgruppen. Det 
projekt som kommer genomföras i år som ger mest skillnad är nya 
urnor och blommor i hela kommunen.

o Hultsfredsbyn: fortsatt projektering och kalkylering.

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

anslutningar klara.
o Kalkyl och förslag för brygga vid Emån.

Övrigt
o Kontroller har genomförts på vinterväghållningen under årsskiftet. 

Avvikelser som framkommit har hanterats.
o Enskilda vägar: många ansökningar har inkommit för utfartsvägar i 

båda kommunerna. Ett infomöte är planerat till hösten tillsammans 
med REV och då kommer information om nya regelverket ges till 
vägsamfälligheterna också.

o Anslagstavlor: inventering påbörjas i vår av markägare. Tar hjälp av 
Kultur och fritidsförvaltningen om eventuella 
föreningsövertaganden.

o Förarbetet med Rätt-fart-i-staden Virserum påbörjas i februari/mars. 
o Fortsatta avstängningar i tätorterna: gågatan och Stora Torget i 

Hultsfred kommer stängas av under våren på grund av flera 
incidenter med bilar och lastbilar. Många kommuner stänger denna 
typ av allmänna platser för att minska terrorattentat. Här är orsaken 
bristande polisnärvaro. Förändringar kommer också att ske på 
platser där avspärrningar redan finns. Exempelvis avspärrningarna 
vid Lindblomskolan. Grindar öppnas och bilar kör in och påverkar 
säkerheten för barnen. Lås kommer sättas upp.
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2018-02-26
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

VA-avdelningen:
Pågående upphandlingar ramavtal

- Inga
Pågående projekt

- Investerings- och driftprojekt 
o Överföringsledning Ruda-Högsby: arbetena påbörjade vid Ruda 

gård. Avslag från Trafikverket om informationsskyltar. Miljö- och 
byggnadskontoret hjälper till att hitta alternativa placeringar. 
Överklagan delvis kvar hos mark- och miljödomstolen för VA-
delen. Alla tillstånd klara för fibern. Inväntar kompletterande 
handlingar för fibern som ska ägas av HEAB. 

o Flexbuss: försenad uppdatering av dagvattenlösning på grund av 
byte av konsult/projektör.

o Råvattenbrunn i Målilla ärklar och provtappad. Åtgärder beställda 
för inkoppling. Tillståndsprocess parallellt.

o Mindre åtgärder kvar vid Hultsfreds avloppsreningsverk. 
o Påbörjad projektering för överföringsledning Hultsfreds-

Silverdalen. 
o Geoteknikutredning är påbörjad samt utredning om eventuell 

nedläggning av Silverdalens vattenverk (ej brunnar). Även 
kompletterat med reservmatningsledning in till Hultsfreds tätort. 

o Saneringsarbete av VA-ledningar i samband med projektet för 
Brända tomten. Genomförs på ramavtal då personella resurser 
saknas. 

- Ej budgeterade projekt/övrigt 
o Taxekonstruktionerna: genomgång av taxan i båda kommunerna har 

påbörjats. Underlagen från bokslut 2017 håller på att tas fram till de 
beräkningar som ska ske.

o Fysiska åtgärder genomförs för att permanent lösa de problem som 
var i Berga under hösten. Det görs genom en ny tryckstegring så att 
tornet i Berga kan kopplas bort permanent.

o Besiktningsprogram håller på att tas fram för alla VA-
anläggningarna i båda kommunerna. 

o Flera utredningsarbeten är beställda. Bland annat slamhantering, 
utredning av samtliga vattenskyddsområden, tillståndsprocesser för 
nya brunnar, efterbehandling av renat vatten innan recipient på 
samtliga avloppsverk med prioritet på Högsby ARV.

o Utredningen av kapacitetsbehov för nya tomter i Berga är snart klar.
o Rivningslov på gång för gamla vattenverket i Långemåla
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1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 10/2018 Dnr 2018/2

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

Ärendebeskrivning

1. Bekräftelse av rörelseöverlåtelse från Renonorden till GDL

2. Yttrande på tillståndsansökan för sandtäkt på Valåkra 5:1, Högsby 
kommun

3. Svar på remiss om förslag till nationell avfallsplan och 
avfallsförebyggande program

4. Obesvarade motioner

5. Tillfällig delegation för tillförordnad VA-chef

6. Beställning av fordon gata/park

7. Remiss miljö- och byggnadskontoret, Hultsfreds kommun – 
Mörlunda 1:145

8. Parkeringstillstånd Hultsfreds kommun

9. Parkeringstillstånd Högsby kommun
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 2018-02-26
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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 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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