
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 

  
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Hultsfred – Högsby 
 

2021-05-24 

 

Förbundsdirektionen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred måndagen den 24 maj 2021 kl. 08:30 
   
Beslutande Se särskild närvarolista 
  
     
Övriga deltagande Tony Bohlin, förbundschef * Jens Karlsson Projektchef* 
  David Nelson, driftchef VA* Mikael Nilsson, driftchef gata/park* 
  Stefan Lind, driftchef renhållning* Malin Örnros, controller* 
  Petra Svensson, sekreterare* 
 
  *=deltog på distans 
    
 Detta protokoll har justerats digitalt 
  
 
Utses att justera Åke Nilsson      

                                             
Underskrifter Paragrafer 19-24 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Petra Svensson 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Anders Svensson 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Åke Nilsson                        
  
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Förbundsdirektionen 
  
Sammanträdesdatum  2021-05-24 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2021-05-27 Datum för anslags 

nedtagande 2021-06-18 
    
  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendelista 2021-05-24 
 

 
 Upprop/närvarokontroll   

 Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

  

§ 19 Apriluppföljning 2021 2021/2  

§ 20 Svar på motion angående ökad 
tillgänglighet till kommunhuset 
Högsby 

2021/132  

§ 21 Svar på motion angående röjning av 
träd och buskar längs gator och vägar 

2021/135  

§ 22 Förbundsordning - reviderad 2021/133  

§ 23 Information från verksamheterna 2021/6  

§ 24 Anmälningsärenden 2021/1  

 Närvarolista   
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1(1) 

Förbundsdirektionen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

FD § 19/2021 Dnr 2021/2  
 
Apriluppföljning 2021 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen godkänner apriluppföljningen 2021 och överlämnar 
handlingarna till kommunfullmäktige i Hultsfred respektive Högsby 
kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
Apriluppföljningen 2021 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
redovisas för förbundsdirektionen 
 
Beslutsunderlag 
Investeringar ÖSK egna 2021-04-30 Hultsfred 
Investeringar ÖSK egna 2021-04-30 Högsby 
Investeringsuppföljning gata park Hultsfred 
Investeringsuppföljning gata park Högsby 
Investeringsuppföljning VA renhållning Hultsfred 
Investeringsuppföljning VA renhållning Högsby 
Uppföljningsrapport 2021-04-30 Hultsfred 
Uppföljningsrapport 2021-04-30 Högsby 
 
 
Skickas till 
KF Hultsfred 
KF Högsby 
Ekonomiavdelning Hultsfred 
Ekonomiavdelning Högsby 
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FD § 20/2021 Dnr 2021/132  
 
Svar på motion angående ökad tillgänglighet till 
kommunhuset Högsby 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunledningsutskottet att anse 
motionen besvarat med hänvisning till det förslag till fastighetsägaren om 
parkering för rörelsehindrade som Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) redovisat. 
 
Vidare föreslås att parkeringsförbudsskyltar ska placeras utmed kommunhusets 
västra gavel. 
 
Sammanfattning 
En motion från KD om ökad tillgänglighet till kommunhuset återremitterades 
vid Kommunfullmäktige 2020-12-08 med uppdrag att göra om en befintlig 
parkeringsplats till handikapparkering och uppföra skylt med parkeringsförbud 
vid kommunhusets gavel. 
 
Kommunledningsutskottet, KU § 13/2021, ger ÖSK i uppdrag att bereda 
motionen enligt kommunfullmäktiges återremiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Boverket har föreskrifter och rekommendationer för uppförande av parkering 
för rörelsehindrade. Bland annat ska den anläggas inom 25 meter från en till-
gänglig och användbar entré och vara 5 meter bred. 
 
Beredning av motionen 
ÖSK har tittat på lämplig placering av parkering för rörelsehindrade i samråd 
med kommunchefen. 
 
ÖSK föreslår att en ny parkering för rörelsehindrade upprättas för att klara 
Boverkets föreskrifter om placering av handikapparkering på 25 meter från 
entrén.  
 
Vidare föreslås att förstärka tydligheten i att det råder parkering förbjuden ut-
med kommunhusets västra gavel med hjälp av parkeringsförbudsskyltar.  
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Kartbild: 

 
Beslutsunderlag 
Motion om ökad tillgänglighet till kommunhuset 
Tjänsteutlåtande KS 2020-02-02 
KS § 205/2020 
KF § 172/2020  
KU § 13/2021 
ÖSK:s förslag på placering av HCP (pdf) 
 
 
Skickas till 
KLU Högsby 
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Förbundsdirektionen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

FD § 21/2021 Dnr 2021/135  
 
Svar på motion angående röjning av träd och 
buskar längs gator och vägar 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget som svar på motionen 
och överlämnar densamma till kommunstyrelsens arbetsutskott i Hultsfred, 
samt föreslår att motionen med detta anses vara besvarad.  
 
Sammanfattning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har 2020-11-19 lämnat in 
en motion om röjning av träd och buskar längs gator och vägar. Motions-
ställaren föreslår att överflödig och trafikfarlig växtlighet tas bort från gator 
och vägar.  
 
Arbetsutskottet beslutade, KSAU § 263/2020, att överlämna motionen till 
Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Det beskrivna problemet hanteras enligt nedan beskrivet, med stöd av delar 
ur plan- och bygglagen 8 kap 15 §: ” En tomt ska skötas så att risken för 
olycksfall begränsas för trafiken inte uppkommer”.  
                      
Sedan några år tillbaka arbetar ÖSK enligt följande rutin: 
 
- ÖSK genomför kontroll av kommunens vägar 1 gång per år/vartannat år 
- åtgärder vidtas även när ÖSK får in anmälningar/synpunkter på  
   skymmande växtlighet. 
 
Kortfattad beskrivning gällande behandling av skymmande växtlighet:  
 
1. När växtlighet som skymmer sikten eller medför problem för trafiken, 

lämnas ett meddelande i brevlådan till berörd fastighet med information 
om vilka anmärkningar som finns på växtligheten samt vilka regler som 
gäller för växtlighet som ej kan hållas inom fastighetsgränsen. 
 

2. En månad efter första meddelandet kontrolleras om anmärkningen är 
åtgärdad eller ej. Är anmärkningen åtgärdat avslutas ärendet. 
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Finns anmärkningen kvar så lämnas en påminnelse om att åtgärda 
anmärkningen. 
 

3. En månad efter påminnelsen görs nästa kontroll.  
Den växtlighet som är utanför tomtgräns kan ÖSK enligt jordabalken  
3 kap 2 § utföra teknisk beskärning vid tidpunkt som passar i ÖSK:s 
planering samt att avklippta grenar och liknande läggs in på tomtmark. 
 
Övrig växtlighet som ÖSK inte kan klippa överlämnas till miljö- och 
byggnadsnämnden för vidare hantering med vitesföreläggande som 
påföljd. 

 
Samråd med motionsställaren har skett inför beredning av motionen.  
Motionsställaren har också fått information om de rutiner och behandlingar  
ÖSK genomför enligt ovan beskrivning 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion om röjning av träd och buskar längs gator och vägar 
Beslut KSAU § 263/2020 
Meddelande skymmande växtlighet 
 
 
Skickas till 
KSAU Hultsfred 
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FD § 22/2021 Dnr 2021/133  
 
Förbundsordning - reviderad 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att överlämna förslag till reviderad förbunds-
ordning för fastställande hos respektive medlem, det vill säga kommun-
fullmäktige i Hultsfreds och Högsby kommuner. 
 
Nuvarande förbundsordning, antagen av kommunfullmäktige i Hultsfred    
§ 9/2021 och kommunfullmäktige i Högsby § 30/2021 upphör att gälla när 
nytt beslut tagits hos respektive kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
En revidering vad gäller mer redaktionella ändringar av förbundsordningen 
har genomförts och lämnas över till respektive medlem för fastställande i 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Förbundsordningen har nyligen varit uppe för beslut hos respektive 
kommunfullmäktige då det lagts till uppdrag om ansvar för bredbands-
samordning och bredbandsstrategi (§ 3.11) samt ansvara för skolskjuts-
samordning (§ 3.12). Båda tilläggen avser Hultsfreds kommun. 
 
Ärendet var brådskande och de redaktionella ändringarna var inte klara, 
varför ärendet nu återkommit för beslut i kommunfullmäktige i Hultsfreds 
och Högsby kommuner. 
 
Förbundsdirektionen tog beslut om förslag § 12/2021 samt översände det-
samma till respektive medlemskommun. Vid ärendets dragning i kommun-
styrelsens arbetsutskott i Hultsfreds kommun beslutades § 111/2021 om 
återremiss för översyn vad gäller slutmeningarna i paragrafen 19. 
 
Bakgrund 
Förbundsordningen har nyligen varit uppe för beslut hos respektive 
kommunfullmäktige då det lagts till uppdrag om ansvar för bredbandssam-
ordning och bredbandsstrategi (§ 3.11) samt ansvara för skolskjutssam-
ordning (§ 3.12). Båda tilläggen avser Hultsfreds kommun. 
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Ärendet var brådskande och de redaktionella ändringarna var inte klara, 
varför ärendet nu återkommit för beslut i kommunfullmäktige i Hultsfreds 
och Högsby kommuner. 
 
Förbundsdirektionen tog beslut om förslag § 12/2021 samt översände det-
samma till respektive medlemskommun. Vid ärendets dragning i kommun-
styrelsens arbetsutskott i Hultsfreds kommun beslutades § 111/2021 om 
återremiss för översyn vad gäller slutmeningarna i paragrafen 19. 
 
Även kommunfullmäktige i Högsby har beslutat enligt § 69/2021 om åter-
remiss. 
 
Förslaget 
Efter ytterligare beredning har nu förslagets slutparagraf ändrats till den-
samma som finns i nuvarande förbundsordning. Övriga ändringar är endast 
av redaktionell karaktär. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad förbundsordning, förslag 2021-05-11 
Förbundsordning beslutad 2021-03-01 
KSAU Hultsfred § 111/2021 
KF Högsby § 69/2021 
 
 
Skickas till 
KF Hultsfred 
KF Högsby 
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FD § 23/2021 Dnr 2021/6  
 
Information från verksamheterna 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till handling-
arna, med följande beslut: 
 

 Förbundsdirektionen beslutar och godkänner att ett ordförande-
beslut upprättas om det blir nödvändigt med bevattningsförbud 
under sommaren 2021. Koncernledningarna i båda kommunerna, 
det vill säga Hultsfred och Högsby kommun, ska informeras innan 
ordförandebeslutet undertecknas. 

 
 Förbundsdirektionen beslutar också enhälligt att målsättningen bör 

vara att självservice-centralerna vid återvinningscentralerna 
färdigställs under 2022 istället för 2023. Till kommande direktion 
ska förslag på en ny tidplan redovisas. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Information från verksamheterna redovisades för förbundsdirektionen. 
 
Bevattningsförbud 
VA redovisade bland annat grundvattennivåer, nuvarande och prognos för 
sommaren. Förmodligen kommer det bli nödvändigt med ett bevattnings-
förbud även i år.  
 
För att inte kalla in direktionen till ett extra möte i sommar kan det bli 
nödvändigt med ett ordförandebeslut. 
 
Ägarna, det vill säga Hultsfred och Högsbys kommuner, ska informeras 
innan ett sådant beslut tas. 
 
Självservice-centraler 
Tidplanen för självservice-centraler på återvinningscentralerna är att de ska 
vara klara till 2023. En tidplan ska upprättas av inhyrd konsult tillsammans 
med driftchefen för renhållningen. 
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Beslutsunderlag 
Information från verksamheterna (Powerpoint) 
Grundvattennivåer 2021-05-24 
 
 
 
Skickas till 
KL Hultsfred 
KL Högsby 
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FD § 24/2021 Dnr 2021/1  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
1. Yttrande ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  

Graneby 1:18 
2. Yttrande anmälan om nybyggnad av komplementsbyggnad  

Tortebo 1:24 
3. Yttrande anmälan om bergvärmepump, Grepen 2 
4. Yttrande tillbyggnad av kontor, Sparven 13 
5. Yttrande tillbyggnad av skolbyggnad Hanåsa 17:1 
6. Yttrande privatpersons köp av fastighet Hanåsa 15:22 
7. Yttrande anmälan om värmepumpanläggning Mellby 3:83 
8. Yttrande anmälan om värmepumpanläggning Mellby 5:14 
9. Yttrande ny situationsplan med placering för anmälan om nybyggnad  

av komplementsbyggnad Tortebo 1:24 
10. Yttrande ansökan om bygglov för nätstation Drageryd 4:49 
11. Yttrande ansökan om bygglov för nätstation Dageryd 5:39 
12. Yttrande ansökan om bygglov för nätstation Drageryd 1:53 
13. Yttrande ansökan om bygglov för nätstation Valåkra 27:1 
14. Yttrande anmälan om bergvärmepump Aspen 11 
15. Yttrande anmälan om tillstånd för yrkesmässig spridning av 

bekämpningsmedel Hagelsrums gård, Hagelsrum 3:1 
16. Yttrande ansökan om bygglov för nätstation Drageryd 2:2 
17. Yttrande ansökan om bygglov för nätstation Lixhult 3:3 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 

           

  

Ledamot    

 

Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 

Ande 
§ 

Ja 

 

Nej 

§ 

Ja 

 

Nej 

§ 

Ja 

 

Nej 

1 Anders Svensson, M*  X       

2 Åke Nilsson, KD *  X       

3 Fredric Svensson, C * Ulf Borg X       

4 Tomas Söreling, S *  X       

5 Johan Svensson, M *  X       

6 Martin Joelsson, C *  X       

7 Magnus Gabrielsson, S *  X       

8 Jan-Erik Ek, SD *  X       

 

Ersättare ej tjänstgörande:  

 

Wilhelm Alström, M * 

Stihna Johansson Evertsson, C 

 

 

 

* = deltog på distans 
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