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2019-06-05

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2019-06-05

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 47 Rekrytering förbundschef 2019/15

§ 48 Beslut om tillförordnad förbundschef 2019/15

§ 49 Svar på medborgarförslag 
komposterbar påse

2019/113

§ 50 Svar på skrivelse om sophantering 
inom Hultsfreds kommuns 
verksamheter

2019/114

§ 51 Uthyrning av material 2017/150

§ 52 Apriluppföljning 2019 2019/6

§ 53 Saneringsplan Hultsfred Högsby 2019/115

§ 54 Information från verksamheterna 2019/9

§ 55 Anmälningsärenden- 
delegationsärenden

2019/7

Närvarolista
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2019-06-05

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 47/2019 Dnr 2019/15

Rekrytering förbundschef
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar följande; 

Kommunchefen för Hultsfred, kommunchefen för Högsby, ordförande och 
vice ordförande samt kommunstyrelsernas ordförande och vice ordförande i 
Högsby och Hultsfred ska delta i rekryteringsgruppen.   

Ärendebeskrivning
Information om hur rekryteringen går presenteras för förbundsdirektionen 
av ordförande Anders Svensson. 

Skickas till
Kommunstyrelsen i Högsby kommun och Hultsfreds kommun
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2019-06-05

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 48/2019 Dnr 2019/15

Beslut om tillförordnad förbundschef
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att utse Helena Grybäck Svensson som 
tillförordnad förbundschef från och med 2019-06-05 till och med att ny 
förbundschef tillträder sin tjänst. 

Ärendebeskrivning
Rekrytering av ny förbundschef pågår och i väntan på att ny förbundschef 
tillträder föreslås att Helena Grybäck Svensson utses som tillförordnad 
förbundschef.  

Ledamot Johan Svensson, (M) föreslår under sammanträdet att man 
omgående bör söka efter ny tillförordnad förbundschef för att avlasta 
Helena Grybäck Svensson. 

Skickas till
Kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun och Högsby kommun
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1(2)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 49/2019 Dnr 2019/113

Svar på medborgarförslag komposterbar påse
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att nuvarande lösning på komposterbar påse 
ska kvarstå och anser därmed att medborgarförslaget är besvarat och 
lämnar det vidare till kommunledningsutskottet i Högsby kommun.  

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom den 17 december 2018 till Högsby kommun. 
Förslaget innebär en önskan att byta ut nuvarande papperspåse som 
används till sortering av matavfall till en annan typ av komposterbar påse 
som står emot väta bättre. Förslagsgivaren ser det som hygieniskt tveksamt 
att använda nuvarande påsar, särskilt under sommartid då materialet hinner 
ruttna och flugor samt fluglarver utvecklas. Givet ett varmare klimat anses 
denna hantering bli ännu mer olämplig. 

Förslagsgivaren har ringt runt till andra kommuner samt även till tekniska 
verken i Linköping och har fått informationen att tekniska verken kan ta 
emot komposterbart avfall i komposterbara plastpåsar s.k. bioplastpåsar.

ÖSK tackar så mycket för förslaget och kommer att ha det i beaktande vid 
framtida val. Det är inte aktuellt att byta ut påsen för matavfall i dagsläget.

Enligt uppgifter från leverantörer av påsar sorterar cirka 70 procent av 
kommunerna sitt matavfall i papperspåsar. Fördelen med papperspåsen är 
att den består av 100 procent förnybar råvara medan bioplastpåsen består 
av cirka 80 procent förnybar råvara. Papperspåsen är den typ av emballage 
som ger bäst ventilation och högst avdunstning vilket är en fördel i nästa 
steg då materialet inte är lika blött när det ska behandlas. En annan fördel 
är att samtliga rötningsanläggningar kan ta emot papperspåsar vilket inte är 
givet med bioplastpåsar. Det ger en ökad flexibilitet vid ett eventuellt byte 
av mottagningsanläggning.

En nackdel som förslagsgivaren nämner är att papperspåsen står mot väta 
lite sämre vilket stämmer. Det krävs lite mer förarbete att låta blöta 
matrester rinna av innan dom läggs i påsen. För att påsen ska hålla mot fukt 
bättre går det bra att lägga lite hushållspapper i botten av påsen. Det är 
också viktigt att inte överfylla påsen. Om påsen ändå håller på att gå sönder 
går det bra att använda sig av en extra papperspåse. Branschorganisationen 
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2(2)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Avfall Sverige driver ett projekt där dom tittar på hur det går att förbättra 
dagens papperspåsar, ett initiativ som ÖSK välkomnar. 

En metod som visat sig fungera mot larver är att lämna locket på tunnan lite 
på glänt. Det är också viktigt att vika ihop matavfallspåsen ordentligt så att 
den är väl försluten. Om tunnan hålls ren och torr för övrigt är det mindre 
risk för flugor och fluglarver. Det går även att spraya lite ättika eller 
trädgårdskalk på kanten och i botten av tunnan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KS
Medborgarförslag om komposterbart avfall KU §51

Skickas till
Kommunledningsutskottet Högsby kommun
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Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2019-06-05

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 50/2019 Dnr 2019/114

Svar på skrivelse om sophantering inom 
Hultsfreds kommuns verksamheter
Beslut
Förbundsdirektionen kommer till hösten att förstärka avdelningen för 
renhållningen med en tjänsteman som ska påbörja arbetet att införa 
sortering i kommunens egna verksamheter. Förbundsdirektionen anser 
därmed att skrivelsen är besvarad och lämnar svaret vidare till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i Hultsfred. 

Ärendebeskrivning
En skrivelse om sophantering inom kommunens verksamheter har lämnats 
in. I denna tas upp att kommunen har dålig eller ingen sopsortering inom de 
olika verksamheterna som kommunen bedriver. Ett antal förslag till 
åtgärder lyfts fram däribland att kommunen ska göra iordning soprum som 
är ämnande för ändamålet och att alla verksamheter ska få 
uppsamlingskärl. 

ÖSK är medvetna om att införandet av sortering i kommunens egna 
verksamheter har blivit förskjutet framåt i tid vilket är beklagligt. I augusti 
kommer organisationen inom ÖSK förstärkas med en person som kommer 
att arbeta med dessa frågor. Arbetet med att införa sortering i kommunernas 
egna verksamheter kommer att prioriteras och förväntas komma igång 
under hösten 2019.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-03-06

Skickas till
KSAU
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 51/2019 Dnr 2017/150

Uthyrning av material
Beslut
Förbundsdirektionen godkänner förslag till hantering av utlåning av 
material till föreningar och lämnar det vidare till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i Hultsfred och kommunledningsutskottet i Högsby.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunledningens arbetsutskott i Hultsfred och Högsby 
kommuner har Östra Smålands kommunalteknikförbund utrett frågan om 
utlåning av material till föreningar. ÖSK föreslår att kommunerna genom 
ÖSK tillhandahåller utlåning av visst material i mån av tillgång. Det bör 
tilläggas att ÖSK inte har kvar så mycket inventarier för eget bruk då man 
numer oftast hyr in material vid enskilda projekt. 

Föreningar kommer inte debiteras utan utlåningen avser inventarier såsom 
exempelvis aggregat och dylikt som föreningar kan komma att ha svårt att 
tillgå för egna medel. Mindre material såsom handverktyg och dylikt samt 
förbrukningsmaterial avses inte för utlåning till föreningar. 
Föreningar ska kunna vända sig till ÖSK vid behov och kommer därmed få 
information om material finns att tillgå. Finns inte material att tillgå så får 
föreningen i fråga, i förekommande fall, hyra sitt material på egen hand.

ÖSK tillhandahåller inte försäkring vid utlåning. Ansvarsförsäkring samt 
att återlämna lånat material i ursprungligt skick åligger föreningen som 
lånar materialet. Vid skada åligger det föreningen att åtgärda innan 
återlämning om skadan inte uppenbart är ålderslitage som föreningen inte 
har åsamkat.  

Förfrågan om uthyrning av material ska vara ÖSK tillhanda åtta veckor 
innan användandet skall ske. Vid materialbelåning vänder man sig till 
kontaktcenter i Hultsfreds kommun så hänvisas man till rätt ansvarig 
tjänsteman.

Föreningen som lånar material ansvarar för hämtning och återlämning. 

Skickas till
KSAU Hultsfred

                    KLU Högsby
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1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 52/2019 Dnr 2019/6

Apriluppföljning 2019
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna apriluppföljningen för 2019 med 
följande justeringar:

Investering VA/renhållning post 921 Trånshult VV 3500 tkr lämnas åter. 
Controller får i uppgift att säkerställa och klargöra för de 2000 tkr avseende 
maskiner VA/Renhållning som inte tas upp i apriluppföljningens 
investeringar.

Ärendebeskrivning
Apriluppföljningen 2019 för ÖSK redovisar för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag
Bufdrift ÖSK Hultsfred 
Bufinv ÖSK Hultsfred
Investeringar Fastighet Hultsfred
Investeringar Gata/Park Hultsfred
Investeringar VA/Renhållning Hultsfred
Bufdrift ÖSK Högsby
Bufinv ÖSK Högsby
Investeringar Fastighet Högsby
Investeringar Gata/Park Högsby
Investeringar VA/Renhållning Högsby

Skickas till
Kommunfullmäktige i respektive kommun
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 53/2019 Dnr 2019/115

Saneringsplan Hultsfred Högsby
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att den nya projekt- och stabsavdelningen får 
påbörja rekrytering av ytterligare en VA-ingenjör med inriktning mot 
ledningsnät för att kunna forcera saneringsarbetena de närmaste åren. 
Finansiering under 2019 ryms inom årets lönebudget och för 2020 
tillskapas utrymme via VA-taxan i respektive kommun med fördelning 
70/30 för Hultsfred respektive Högsby.

Vidare tackar direktionen för information om VA-saneringsplanen.

Sammanfattning
Hultsfred och Högsby kommuner har i sina investeringsbudgetar avsatt 
medel för att ta fram VA-saneringsplaner på grund av det eftersatta 
underhållet på ledningsnäten. Resultatet redovisas av avdelningschef 
gata/park och kommer inarbetas i den VA-modul som finns idag i ÖSK:s 
kartsystem och kommer hållas ajour löpande. 

Ärendebeskrivning
Ursprungligen var tanken att en saneringsplan per kommun skulle tas fram 
som visar behoven de kommande åren utifrån ledningsnätets ålder. Under 
arbetets gång har det dock visat sig viktigare att ta fram ett nuläge på ett 
systematiskt sätt så att datan kan uppdateras löpande och på så sätt få 
aktuellt behov från dag till dag. 

I de två PM:en redovisas resultaten mer utvecklat och i resultatdokumenten 
återfinns datan. 

I dagsläget kommer en spegling av resultatet läggas in i ÖSK:s kartsystem. 
Den data som behövs kommer hållas uppdaterad. Tyvärr kommer det inte 
gå att få fram ett uppdaterat resultat automatiskt utan det kommer krävas 
handpåläggning varje gång, dock med betydligt mindre arbete än vad som 
har krävts för att få fram detta resultat, då modellen nu finns hur vi ska 
göra. 
Dock är den långsiktiga ambitionen att vi genom de nya modulerna till 
kartsystemet ska kunna få automatisering i den processen så att vi t.ex. vid 
ett förbundsdirektionssammanträde kan få fram aktuellt läge genom bara 
några knapptryckningar.
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Resultatet talar sitt tydliga språk. Varken ekonomi eller resurser matchar 
behoven. Dock ser vi ett behov av kunna utöka personalstyrkan som ska 
projektleda dessa projekt i kombination med att nuvarande ingenjör 
kommer få ta ett större övergripande ansvar för alla investeringsprojekt. 
Därför lyfts ett förslag att utöka den nya projekt- och stabsavdelningen med 
ytterligare en VA-ingenjör med inriktning ledningsnät. 

Beslutsunderlag
Presentation VA-saneringsplan (PP)
PM VA-saneringsplan, Högsby
PM VA-saneringsplan, Hultsfred
VA-saneringsplan Högsby – resultat
VA-saneringsplan Hultsfred – resultat

Skickas till
Kommunstyrelsen Hultsfred 
Kommunstyrelsen Högsby
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VA-saneringsplaner
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BAKGRUND

• Åtgärd i båda kommunernas VA-plan

• I investeringsbudget 2018-2019
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FRAMTAGANDET

• Ursprungligt syfte var att få fram en prioriterad projekplan
de närmaste åren för VA-saneringsbudgeterna.

• Under arbetets gång har vi sett att det kommer vara ett 
kontinuerligt behov av att klassificera ledningarna.

• Så ett nuläge har ”endast” tagits fram för respektive 
kommun. Det viktiga har istället varit att hitta systemet vi ska 
jobba efter framåt.
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FRAMTID

• Nuläget återfinns i våra kartsystem (Geosecma).

• En excel-databas med systemet finns framme för respektive 
ort. Uppdateras inte automatiskt idag.

• Geosecma-moduler finns (separat investering) som håller på 
att utveckla en databas där vårt system kommer in och då 
blir ”vårt” system automatiserat.
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SYSTEMANALYSEN

• En konsekvens- och sannolikhetsklassning har genomförts för 
att få fram RISKLEDNINGAR! Det är dessa vi ska jobba med 
de närmaste åren.

• Konsekvens = stor påverkan om något händer med aktuell 
ledning (läge, abonnent, nybyggnad).

• Sannolikhet = driftstörningar, ålder, material, asfaltsplan, 
etc.
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RESULTAT
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TOTALT HULTSFRED HÖGSBY

Vatten 216 km 139 km

Spill 195 km 136 km
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ÖVER SIN 
LIVSLÄNGD HULTSFRED HÖGSBY

Vatten 51 km (23 %) 18 km (13 %)

Spill 43 km (22 %) 25 km (23 %)
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RISKLEDNING HULTSFRED HÖGSBY

Vatten 8,9 km (4%) 3,2 km (2 %)

Spill 9,6 km (5 %) 6,1 km (6 %)
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INVESTERINGSBEHOV
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UTIFRÅN LIVSLÄNGD 

• Detta är vad vi borde göra för att inte skjuta ett eftersatt 
underhåll på kommande generationer:

• 361-645 mnkr i Hultsfred
• 163-291 mnkr i Högsby

• OBS! Beräknad utifrån en ”lägsta” och en ”högsta” 
löpmeterkostnad.
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UTIFRÅN LIVSLÄNGD 

• Med den högsta budgeten som ligger i plan årligen för 
respektive kommun (25 mnkr HU resp. 15 mnkr HÖ) innebär 
detta:

• 15-26 år i Hultsfred 
• 11-19 år i Högsby

• OBS! Under dessa år kommer fler ledningar passera sin 
livslängd!
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OMLOPPSTID UTIFRÅN HÖGSTA BUDGET

• Hultsfred = 1,5-2,0 miljarder = 60-
80 år

• Högsby = 0,8-1,4 miljarder = 53-
93 år

• OBS! Utifrån en snittlöpmeterkostnad!
24



RISKLEDNINGAR

• Detta är vad vi måste göra för att inte våra nuvarande 
kunder ska drabbas de närmaste åren:

• 40-72 mnkr i Hultsfred
• 26-47 mnkr i Högsby

• OBS! Beräknad utifrån en ”lägsta” och en ”högsta” 
löpmeterkostnad. Men förmodligen i det högre spannet!

25



SLUTSATSER
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EKONOMI – TIDPLAN - RESURSER

• Vi ligger på en bra/hög nivå – om vi hade ett ledningsnät 
som inte var eftersatt!

• Vi kan inte höja taxan tillräckligt för nuvarande kunder för 
att klara det eftersatta underhållet! Tidigare generationer 
borde betalat detta med anslutningsavgifter, särtaxor, 
rörliga högre kostnader… Exploateringar borde inte gjorts 
på många håll… lätt att vara efterklok! 

• Vi måste prioritera riskledningarna de närmaste 3-5 åren!
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EKONOMI – TIDPLAN - RESURSER

• Egen regi med läggarlag viktigt! Vi måste komma i mål med 
det!

• Projektbank – när ett är klart ska flera finnas att dra igång!

• En VA-ingenjör (ledningsnät) till behövs. 

• Systematiskt arbete och dokumentation av yttersta vikt!
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 54/2019 Dnr 2019/9

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

Ärendebeskrivning
Skriftlig information från verksamheterna redovisas för 
förbundsdirektionen. 
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 55/2019 Dnr 2019/7

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

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden / delegationsbeslut

1. Remiss Hägelåkra 5:95
2. Yttrande Mellby 5:7
3. Avskrivning fodringar Hultsfred kommun
4. Avskrivning fodringar Högsby Kommun
5. Yttrande Rosenfors 1:3
6. Yttrande Fritidsstället 3
7. Cykelstrategi Högsby Hultsfred 
8. Delegationsbeslut 1.1.1
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Anders Svensson, M X

2 Åke Nilsson, KD Wilhelm Ahlström M X

3 Fredric Svensson, C Ulf Borg, C X

4 Tomas Söreling, S X

5 Johan Svensson, M X

6 Martin Joelsson, C X

7 Jonas Erlandsson, S X

8 Jan-Erik Ek, SD X
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