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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 28/2018 Dnr 2018/69

Reviderad asfaltsplan Hultsfreds kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna reviderad asfaltsplan enligt förslag och 
kommer i kommande budgetprocess äska de medel som krävs för att planen ska 
följas.  

Ärendebeskrivning
Gällande asfaltsplan antogs av förbundsdirektionen 2015 (FD §23, 2015-03-30). 

ÖSK gata/park har under årsskiftet 2017/2018 reviderat gällande asfaltsplan för 
perioden 2018-2023 i Hultsfreds kommun. Mindre revideringar sker varje år 
innan beläggningssäsong, där hänsyn tas till slitage senaste året, nya interna 
projekt inom områdena samt nya större externa grävningsarbeten. 
En större revidering bör ske var fjärde år för att säkerställa att prioriteringarna 
fortfarande gäller.

Det finns flera orsaker till att en större revidering har skett redan denna säsong. 
Bland annat de stora skador som orsakats av externa grävningsarbeten där 
fiberprojekten varit störst, en tuff vinter som påverkat beläggningsytorna samt 
många nya planerade VA-arbeten i egen regi. 

En annan bidragande orsak till revideringen är att man i den gällande 
asfaltsplanen räknat med ett betydligt lägre kvadratmeterpris än vad ÖSK har 
haft möjlighet att upphandla för samt att priset förutsatte att inga förarbeten 
krävdes vilket har behövs på i princip varenda plats de senaste tre åren. Ett 
korrekt snittpris har tagits fram utifrån de kostnader som vi har haft de senaste 
2-3 åren när asfaltsplanen varit aktuell. Planen tog endast hänsyn till gator, 
gång- och cykelvägar samt trottoarer. I revideringen har övriga ytor tagits med i 
beräkningarna också.

Nuläge
Gällande asfaltsplan säger att det årliga grundbehovet för toppbeläggningar av 
gator uppgår till 2 400 tkr. Utöver detta anger planen ett årligt grundbehov för 
gång- och cykelvägar samt trottoarer uppgår till 200 tkr. 

Totalt finns det 1 108 130 m2 asfalt i Hultsfreds kommun som ÖSK ansvarar för 
exklusive kommunala fastigheter. Av dessa utgör 748 091 m2 gator, 
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

119 194 m2 gång- och cykelvägar samt trottoar och resterande 240 845 m2 är 
parkering eller liknande ytor. 

Genomsnittslivslängden för en gata varierar mellan 10-30 år beroende på 
belastningen och typen av gata. De 2 400 tkr som är avsatta som grundbehov till 
detta ändamål innebär en förnyelsetakt på cirka 47 år. Om man ska nå det övre 
tidsspannet på 30 år behövs således 3 750 tkr i grundbehov för gator. Det räcker 
till 25 000 m2.

Gång- och cykelvägar samt trottoarer bör ha en livslängd på 40-50 år. 
Med dagens budget på 200 tkr har vi en förnyelsetakt på cirka 90 år. 
Om man ska nå det övre tidsspannet på 50 år behövs således 360 tkr i 
grundbehov för gång- och cykelvägar samt trottoarer. Det räcker till 2 400 m2.

Övriga ytor (parkeringar, vändplaner, etc.) bör ha en livslängd på 40-50 år. Idag 
finns ingen budget avsatt för dessa ytor. För att nå det övre tidsspannet på 50 år 
behövs 720 tkr i grundbehov. Det räcker till 4 800 m2.

Enligt den förra asfaltsplanen var 102 000 m2 asfalt på gator akut eftersatt 2015. 
Den budget som funnits sedan 2015 har kapat bort 37 000 m2 av dessa. Dock 
har fler gator under dessa tre år tillkommit under kategorin akut eftersatt, på 
grund av tidigare nämnda orsaker. 

Även om det finns ett stort behov till att lösa det eftersatta underhållet är det 
viktigare att komma i fas med en budget som täcker det årliga behovet först. 
Samtidigt är det många VA-saneringar planerade som asfaltsplanen tar hänsyn 
till. De gatorna/ytorna bör VA-kollektivet ta viss del av kostnaden för då de 
kanske inte alltid är de gator som ligger först sett till att de är i värst skick (dock 
är livslängden på asfalten passerad, det vill säga eftersatt underhåll). VA-
kollektivet står då för en kostnad och åtgärd som förlänger livslängden på gatan 
då den blir uppbyggd ordentligt från grunden. Samma sak gäller gång- och 
cykelvägar samt trottoarer och övriga ytor även om det inte är i samma 
omfattning. 

Vi planerar också för åtgärder på huvudgator för att minska framtida 
underhållskostnader. Det innebär dock en större kostnad en vad en normal 
toppbeläggning skulle innebära. Till exempel planerar vi för att smalna av vissa 
gator (mindre yta asfalt i framtiden) och ta bort vissa trottoarer.

Nuläge budget och förslag enligt revidering
Planen avgränsas till kommunens ekonomiska plan fram till 2023. Budget 
förutsätter att pågående budgetäskanden beslutas. Nuläge budget är alltså lägre.
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Nuläge budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt
Budget toppar (nu) 3 820 

tkr
3 650 
tkr

3 650 
tkr

3 550 
tkr

3 520 
tkr

3 500 
tkr

21 690 
tkr

Budget GC-väg och 
trottoar (nu)

200 tkr 500 tkr 200 tkr 500 tkr 200 tkr 500 tkr 2 100 tkr

Budget asfalt övriga 
ytor (nu)

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Summa 4 020 
tkr

4 150 
tkr

3 850 
tkr

4 050 
tkr

3 720 
tkr

4 000 
tkr

23 790 
tkr

Behov budget enl. 
revidering

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt

Behov toppar 3 820 
tkr

3 750 
tkr

3 750 
tkr

3 750 
tkr

3 750 
tkr

3 750 
tkr

22 570 
tkr

Behov GC-väg och 
trottoar 

200 tkr 360 tkr 360 tkr 360 tkr 360 tkr 360 tkr 2  000 
tkr

Behov asfalt övriga 
ytor

0 tkr 720 tkr 720 tkr 720 tkr 720 tkr 720 tkr 3 600 
tkr

Summa 4 020 
tkr

4 830 
tkr

4 830 
tkr

4 830 
tkr

4 830 
tkr

4 830 
tkr

28 170 
tkr

Utöver ovanstående finns en budget för asfalt till kommunala fastigheter med 
300 tkr/år i innevarande budgetprocess.

Då budget 2018 är beslutad sedan tidigare och beställningar har skett utifrån 
rådande budget så är det inte aktuellt med några förändringar innevarande år.
Även budgetprocessen för 2019 har kommit så långt att det inte finns möjlighet 
att skjuta in ett ytterligare äskande än vad som ligger. Däremot kan man i 
ombudgeteringen för 2018 vid eventuellt överskott på andra investeringsposter 
föreslå att 680 tkr ombudgeteras till asfalt fördelat enligt ovanstående förslag.

För perioden 2020-2023 + 2024 föreslås att förbundsdirektionen äskar 
mellanskillnaden i kommande budgetprocess.

Observera att förbundsdirektionen då begär medel för att klara grundbehoven 
enligt en högt antagen livslängd på asfaltsytor. Inga medel äskas för eftersatt 
underhåll.

Senast 2022 måste asfaltsplanen revideras igen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avdelningschef gata/park
FD §23, 2015-03-30
Utdrag ur asfaltsplanen HU

Skickas till
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                     Budgetberedningen
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 29/2018 Dnr 2018/68

Reviderad asfaltsplan Högsby kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna reviderad asfaltsplan enligt förslag och 
kommer i kommande budgetprocess äska de medel som krävs för att planen ska 
följas. 

Ärendebeskrivning
Gällande asfaltsplan antogs av förbundsdirektionen 2015 (FD § 23, 2015-03-
30). 

ÖSK gata/park har under årsskiftet 2017/2018 reviderat gällande asfaltsplan för 
perioden 2018-2023 i Högsby kommun. Mindre revideringar sker varje år innan 
beläggningssäsong, där hänsyn tas till slitage senaste året, nya interna projekt 
inom områdena samt nya större externa grävningsarbeten. 
En större revidering bör ske var fjärde år för att säkerställa att prioriteringarna 
fortfarande gäller.

Det finns flera orsaker till att en större revidering har skett redan denna säsong. 
Bland annat de skador som orsakats av externa grävningsarbeten, en tuff vinter 
som påverkat beläggningsytorna samt många planerade VA-arbeten på sikt i 
egen regi. 

En annan bidragande orsak till revideringen är att man i den gällande 
asfaltsplanen räknat med ett betydligt lägre kvadratmeterpris än vad ÖSK har 
haft möjlighet att upphandla för samt att priset förutsatte att inga förarbeten 
krävdes vilket har behövs på i princip varenda plats de senaste tre åren. Ett 
korrekt snittpris har tagits fram utifrån de kostnader som vi har haft de senaste 
2-3 åren när asfaltsplanen varit aktuell. Planen tog endast hänsyn till gator, 
gång- och cykelvägar samt trottoarer. I revideringen har övriga ytor tagits med i 
beräkningarna också.

Nuläge
Gällande asfaltsplan säger att det årliga grundbehovet för toppbeläggningar av 
gator uppgår till 1 200 tkr. Utöver detta anger planen ett årligt grundbehov för 
gång- och cykelvägar samt trottoarer uppgår till 100 tkr. Det fanns även en post 
för nya gång- och cykelvägar på 300 tkr/år som dock är struken i föregående års 
budgetarbete.
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Planen innehöll även en kategori för enskilda vägar men med hänsyn till 
förändrat regelverk har detta inte reviderats utan vi förutsätter att de medel som 
är avsatta kan användas till de enskilda vägar där störst behov föreligger samt 
vid eventuellt överlämnande till levande vägsamfälligheter. I pågående 
budgetprocess har 500 tkr äskats årligen för detta för perioden efter vad planen 
gäller till (2020- framåt). Posten redovisas längre ned.

Totalt finns det 410 347 m2 asfalt i Högsby kommun som ÖSK ansvarar för 
exklusive kommunala fastigheter. Av dessa utgör 348 982 m2 gator, 
8 297 m2 gång- och cykelvägar samt trottoar och resterande 53 068 m2 är 
parkering eller liknande ytor. 

Genomsnittslivslängden för en gata varierar mellan 10-30 år beroende på 
belastningen och typen av gata. De 1 200 tkr som är avsatta som grundbehov till 
detta ändamål innebär en förnyelsetakt på cirka 44 år. Om man ska nå det övre 
tidsspannet på 30 år behövs således 1 745 tkr i grundbehov för gator. Det räcker 
till 11 600 m2.

Gång- och cykelvägar samt trottoarer bör ha en livslängd på 40-50 år. 
Med dagens budget på 100 tkr har vi en förnyelsetakt på cirka 13 år. 
Om man ska nå det övre tidsspannet på 50 år behövs således egentligen bara 25 
tkr i grundbehov för gång- och cykelvägar samt trottoarer. Det räcker till 167 
m2.

Övriga ytor (parkeringar, vändplaner, etc.) bör ha en livslängd på 40-50 år. Idag 
finns ingen budget avsatt för dessa ytor. För att nå det övre tidsspannet på 50 år 
behövs 160 tkr i grundbehov. Det räcker till 1 060 m2.

Enligt den förra asfaltsplanen var samtliga gator akut eftersatta 2015 (348 982 
m2 eftersatt). Den budget som funnits sedan 2015 har kapat bort 19 000 m2 av 
dessa. Dock har fler gator under dessa tre år tillkommit under kategorin akut 
eftersatt, på grund av tidigare nämnda orsaker. 

Även i Högsby är det prioriterat att komma i fas med en grundbudget. Det finns 
dock en stor skillnad mot Hultsfreds kommun och det är att samtliga gator är 
akut eftersatta. Därför ingår det i denna reviderade plan att vi har behov av extra 
medel för att komma i fatt med det eftersatta underhållet på gator och gång- och 
cykelvägar samt trottoarer. Förslaget innebär ett behov av extra medel 
åtminstone under innevarande budgetperiod till och med 2023.

Vi planerar också för åtgärder på huvudgator för att minska framtida 
underhållskostnader. Det innebär dock en större kostnad en vad en normal 
toppbeläggning skulle innebära. Till exempel planerar vi för att smalna av vissa 
gator (mindre yta asfalt i framtiden) och ta bort vissa trottoarer.

Nuläge budget och förslag enligt revidering
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Planen avgränsas till kommunens ekonomiska plan fram till 2023. Budget 
förutsätter att pågående budgetäskanden beslutas. Nuläge budget är alltså lägre.

Nuläge budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt
Budget toppar (nu) 1 700 

tkr
1 600 
tkr

1 600 
tkr

2 400 
tkr

2 400 
tkr

2 400 
tkr

12 100 
tkr

Budget GC-väg och 
trottoar (nu)

100 tkr 100 tkr 100 tkr 100 tkr 100 tkr 100 tkr 600 tkr

Budget asfalt övriga 
ytor (nu)

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Budget enskilda 
vägar (drift)

1 150 
tkr

1 350 
tkr

500 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr 4 500 
tkr

Summa 2 950 
tkr

3 050 
tkr

2 200 
tkr

3 000 
tkr

3 000 
tkr

3 000 
tkr

17 200 
tkr

Behov budget enl. 
revidering

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt

Behov toppar (nu) 1 700 
tkr

1 745 
tkr

2 500 
tkr

2 500 
tkr

2 500 
tkr

2 500 
tkr

13 445 
tkr

Behov GC-väg och 
trottoar (nu)

100 tkr 100 tkr 100 
tkr

25 tkr 25 tkr 25 tkr 375 tkr

Behov asfalt övriga 
ytor (nu)

0 tkr 160 tkr 160 
tkr

160 tkr 160 tkr 160 tkr 800 tkr

Behov enskilda vägar 
(drift)

1 150 
tkr

1 350 
tkr

500 
tkr

500 tkr 500 tkr 500 tkr 4 500 
tkr

Summa 2 950 
tkr

3 355 
tkr

3 260 
tkr

3 185 
tkr

3 185 
tkr

3 185 
tkr

19 120 
tkr

Utöver ovanstående finns en budget för asfalt till kommunala fastigheter med 
100 tkr/år i innevarande budgetprocess.

Då budget 2018 är beslutad sedan tidigare och beställningar har skett utifrån 
rådande budget så är det inte aktuellt med några förändringar innevarande år.
Även budgetprocessen för 2019 har kommit så långt att det inte finns möjlighet 
att skjuta in ett ytterligare äskande än vad som ligger. Däremot kan man i 
ombudgeteringen för 2018 vid eventuellt överskott på andra investeringsposter 
föreslå att 305 tkr ombudgeteras till asfalt fördelat enligt ovanstående förslag.

För perioden 2020-2023 + 2024 föreslås att förbundsdirektionen äskar 
mellanskillnaden i kommande budgetprocess.

Observera att förbundsdirektionen då begär medel för att klara grundbehoven 
enligt en högt antagen livslängd på asfaltsytor samt för eftersatt underhåll på 
gator och gång- och cykelvägar samt trottoarer, men inte för övriga ytor.

Senast 2022 måste asfaltsplanen revideras igen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
FD §32, 2015-06-01

Skickas till
Budgetberedningen 
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FD § 30/2018 Dnr 2017/148

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 inklusive förslag till taxa för 2019. ÖSK har möjlighet 
att, efter beslut i förbundsdirektionen medge nytt upplåtelseändamål inom 
ramen för gällande taxor. Vidare kan ÖSK, efter beslut i 
förbundsdirektionen, lägga till och ta bort platser för torghandel i bilaga 2 – 
karta torghandelsplatser.

Förslaget 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. 

Förslaget togs fram hösten 2017 och efter behandling i förbundsdirektionen 
i december skickades det ut på remiss. Yttrandena som inkom redovisades 
till förbundsdirektionen i februari 2018 och därefter var förslaget på en 
extra remissrunda till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det förslag som nu är aktuellt har uppdaterats efter de synpunkter som 
inkom i remissrundan samt efter kommunstyrelsens arbetsutskotts 
synpunkter.  
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Beslutsunderlag
Förslag till föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inkl. torghandel 
HU
Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel HU
Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser HU
FD § 55, 2017-12-11
FD § 4, 2018-02-26
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hultsfreds kommun
KF § 37, 2008-04-28
KF § 109, 2006-11-27
Förslag till ansökningsblankett

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 31/2018 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 inklusive förslag till taxa för 2019. ÖSK har möjlighet 
att, efter beslut i förbundsdirektionen medge nytt upplåtelseändamål inom 
ramen för gällande taxor. Vidare kan ÖSK, efter beslut i 
förbundsdirektionen, lägga till och ta bort platser för torghandel i bilaga 2 – 
karta torghandelsplatser.

Förslaget 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 för-utsättningar 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. 

Förslaget togs fram hösten 2017 och efter behandling i förbundsdirektionen 
i december skickades det ut på remiss. Yttranden som inkom redovisades 
till förbundsdirektionen i februari 2018 och därefter var förslaget på en 
extra remissrunda till kommunledningsutskottet.

Det förslag som nu är aktuellt har uppdaterats efter de synpunkter som 
inkom i remissrundan samt efter kommunledningsutskottets synpunkter.  
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-05-28

2(2)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Förslag till föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inkl. torghandel 
HÖ
Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel
Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser 
FD § 56, 2017-12-11
FD § 5, 2018-02-26
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Högsby kommun
KF § 4, 2013-02-04
Förslag till ansökningsblankett

Skickas till
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-05-28

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 32/2018 Dnr 2018/1

Apriluppföljning 2018
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna apriluppföljningen 2018 med 
redaktionella justeringar och överlämnar handlingarna till 
kommunfullmäktige i Hultsfred respektive Högsby. 

Ärendebeskrivning
Apriluppföljningen 2018 för ÖSK redovisas för förbundsdirektionen. 
Mindre redaktionella ändringar görs i texten, dock påverkas inte 
budgetresultatet.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-05-28

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 33/2018 Dnr 2018/1

Sparbeting Högsby kommun 2018
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att besparingsdirektivet på 215 tkr från 
budgetberedningen i Högsby ska belasta verksamheten gatubelysning.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen i Högsby kommun har under pågående budgetprocess 
inkommit med en begäran om förslag på besparing på 215 tkr på ÖSK:s 
drift till 2019.

I förbundsdirektionens budgetförslag till Högsby kommun äskades 1 290 
tkr netto på skattefinansierad drift. Samtliga äskanden på gata/park. I detta 
ingick ett besparingsförslag på 50 tkr på gatubelysning.

ÖSK föreslår förbundsdirektionen att sparbetinget på 215 tkr i sin helhet 
ska belasta gatubelysningen. Netto på gatubelysning blir då – 265 tkr. 
Netto i hela budgetförslaget blir således ett äskande på 1 075 tkr.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-05-28

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 34/2018 Dnr 2018/76

Vattennivåer i Hultsfreds och Högsby 
kommuner
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till 
handlingarna. 

Ordförande kan enligt delegationsordning 1.1.1 vid eventuellt behov 
besluta om bevattningsförbud under sommaren 2018 i Hultsfreds och 
Högsby kommuner.

Ärendebeskrivning
Förra året hade vi rekordlåga grundvattennivåer i hela södra Sverige. Även 
Hultsfreds och Högsby kommuner drabbades och ett bevattningsförbud 
infördes. 

Efter en nederbördsrik senhöst som följdes av en snörik vinter fyllde 
grundvattenmagasinen upp till normala nivåer igen. 

Efter sista snösmältningen i april har ingen ny påfyllnad skett. De senaste 
veckornas torra väder har tagit hårt på samtliga magasin. 
Grundvattennivåerna sjunker väldigt snabbt och väderprognoserna visar 
ingen större ihållande nederbörd framåt. Samtidigt är markerna torra nu och 
växtligheten suger upp nästan all nederbörd som kommer. Det vill säga det 
sker ingen påfyllnad av magasinen.

ÖSK förbereder sig därför nu för att ett bevattningsförbud kan bli aktuellt 
under försommaren. 

Uppmaning till allmänheten vara sparsamma med vatten har gått ut under 
vecka 21.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-05-28

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 35 /2018 Dnr 2018/10

Information från verksamheterna 2018
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att lägga information från verksamheten till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skriftlig information från verksamheterna redovisas för 
förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningscheferna
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-05-28

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 36/2018  

Övriga frågor
Beslut
Förbundsdirektionen ger förbundschefen i uppdrag att förenkla möjligheten 
att hitta blanketten för autogiro på hemsidan. Vidare beslutas att 
förbundschefen ska bereda frågan om månadsfakturering för VA och 
renhållning till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Frågan lyfts om blanketten för autogiro på hemsidan samt möjligheten att 
förenkla för våra kommuninvånare. 

Vidare önskas utredning av möjligheten att erbjuda våra kommuninvånare 
månadsfakturering för VA och renhållning.

Skickas till
Förbundschefen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-05-28

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 37/2018 Dnr 2018/2

Anmälningsärenden - delegationsärenden
Beslut
Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till 
handlingarna. 

1. Remiss Miljö & byggnadsnämnden Hultsfreds kommun, Hultsfred 
2:1

2. Sakägaryttrande Miljö & byggkontoret Högsby kommun, Granhult 
1:5, Berga 9:7, Välsnäs 4:16 samt Grönskåra 2:5

3. Statistik bostadsanpassning

4. Fullmaktbeslut avskrivning fordringar Högsby kommun

5. Fullmaktsbeslut avskrivning fodringar Hultsfred kommun
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
 2018-05-28

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 Åke Bergh, M X

5 Rosie Folkesson, S X

6 Gunilla Schollin Borg, MP X

7 Magnus Gabrielsson, S Jonas Erlandsson, S X

8 Lennart Persson, SD Stihna Johansson 
Evertsson, C

X
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