
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Hultsfred – Högsby 

Förbundsdirektionen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 

 

 

 

 
Plats och tid Notariet, Högsby kommunhus måndagen den 13 december 2021 kl. 09:00 

 
Beslutande Se särskild närvarolista  

 

Övriga deltagande 

 

Tony Bohlin, förbundschef 

David Nelson, driftchef VA 

Stefan Lind, driftchef renhållning 

Petra Svensson, sekreterare 

 

Jens Karlsson, projektchef 

Mikael Nilsson, driftchef gata/park 

Malin Örnros, controller 

 
Detta protokoll har justerats digitalt 

 

 
Utses att justera Tomas Söreling 

Underskrifter Paragrafer 40-46 

Sekreterare ……………………………………………. 

Petra Svensson 

Ordförande ……………………………………………. 

Anders Svensson 

Justerande ……………………………………………. 

Tomas Söreling 
 

 

 

 
 

 

Anslag/Bevis 
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Ärendelista 2021-12-13 
 
 

 Upprop/närvarokontroll  

Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 

§ 40 Avsägelse från politiskt uppdrag samt 

fyllnadsval 

2021/302 

§ 41 Förändrade besparingsåtgärder 

gata/park Högsby kommun 

2021/291 

§ 42 Förslag till uppdaterade föreskrifter för 

nyttjande av allmän platsmark inkl. 

torghandel i Hultsfreds kommun 

2021/292 

§ 43 Avbetalning fakturor 2021/293 

§ 44 Avbetalning faktura 2021/300 

§ 45 Sammanträdesdatum förbundsdirektion 

2022 

2021/294 

§ 46 Information från verksamheterna 2021/6 

 
Anmälningsärenden - ordförandebeslut 

2021-12-13 

2021/1 

 
Närvarolista 
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FD § 40/2021 Dnr 2021/302 

 

Avsägelse från politiskt uppdrag samt 
fyllnadsval 

Beslut 
Förbundsdirektionen har mottagit informationen och hälsar 

Per Gröön välkommen som ny ersättare i förbundsdirektionen. 

 

Ärendebeskrivning 
Följande förändring gällande förbundsdirektionens ledamöter har godkänts 

av kommunfullmäktige i Högsby kommun: 

 

- Martin Joelsson (C) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

förbundsdirektionen 

- Per Gröön (C) har i fyllnadsval utsetts till ny ersättare i 

förbundsdirektionen 

 
 

Beslutsunderlag 
KF § 174/2021 

 

Skickas till 
Kommunfullmäktige Hultsfred 

Kommunfullmäktige Högsby 
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FD § 41/2021 Dnr 2021/291 

 

Förändrade besparingsåtgärder gata/park 
Högsby kommun 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att den minskade driftbudgeten kvarstår 

enligt FD § 8/2021 med undantag för nedanstående förslag till förändring 

av personalbudget. Överskott som då uppstår från 2022 ska lämnas tillbaka 

vid årsbokslut. Driftbudget för 2023 ska justeras i kommande budget- 

process. 

 

Förbundsdirektionen beslutar även att tidigare beslutad personalminskning 

gällande arbetsledare med 0,1 tjänst på gata/park Högsby ej verkställs. 

 

Ärendebeskrivning 
ÖSK har i omgångar fått direktiv kring besparingar från Högsby kommun. 

Förbundsdirektionen beslutade senast, § 8/2021, om hantering av bespa- 

ringskrav om 1 770 tkr enligt nedan. 
 
 

Kommunfullmäktige beslutade, § 148/2021, att budgetberedningens förslag 

till besparingar 2022 plockades bort. Det betyder att förbundsdirektionen 

behöver ta ställning till hur planerade åtgärder för att verkställa tidigare 

besparingskrav ska hanteras nu när de uteblir. 

 

Förvaltningen förslår då att tidigare förslag om åtgärd med att minska 

personalbudgeten med 0,1 tjänst på gata/park gällande arbetsledning ej 

verkställs. Den åtgärden var beräknad till 78 tkr. 

 

Övriga delar föreslås kvarstå och hanteras därmed som ett överskott under 

2022. Överskottet blir således inte detsamma som totala besparingskravet 

om 1 770 tkr utan det blir 1 692 tkr. Det är dock en prognos i och med att 

övriga verksamheter kan påverka överskottet totalt sätt vid bokslut. 
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Beslutsunderlag 
FD § 22/2020 

FD § 8/2021 

KF § 148/2021 

 
 

Skickas till 
Kommunfullmäktige Högsby 
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FD § 42/2021 Dnr 2021/292 

 

Förslag till uppdaterade föreskrifter för nytt- 
jande av allmän platsmark inkl. torghandel i 
Hultsfreds kommun 

Beslut 
Förbundsdirektionen förslår kommunfullmäktige att anta de uppdaterade 

föreskrifterna för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel i 

Hultsfreds kommun. 

 

Ärendebeskrivning 
2018-09-24 KF § 100 antogs de nu gällande föreskrifterna för nyttjande av 

allmän platsmark inklusive torghandel. Då gjordes omfattande förändringar 

av såväl föreskrifter som taxor. Sedan dess har torghandelsverksamheten 

framförallt i Hultsfreds tätort, men även övriga upplåtelser i hela kommu- 

nen, ökat markant och det finns en positiv utvecklingspotential inom om- 

rådet. Det har under denna utveckling visat sig att det finns behov av vissa 

uppdateringar i föreskrifter och taxor. 

 

Östra Smålands kommunalteknikförbunds (ÖSK) avsikt är att efter att 

kommunfullmäktige antagit uppdateringarna samt Länsstyrelsen godkänt 

dom, föreslå för förbundsdirektionen att hanteringen av arrangerad torg- 

handel överlåts till Hultsfred handel för Hultsfreds tätort. Förhoppningsvis 

finns det även ett intresse från någon förening i Virserum att överta hante- 

ringen där. 

 

Viktiga uppdateringar 

Följande uppdateringar är av större karaktär: 

 

• Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser: större ytor har tagits med 

för arrangerad torghandel vilket innebär en större flexibilitet vid 

planerade arrangemang 

• Tider för arrangerad torghandel är också uppdaterade för att 

skapa en större flexibilitet vid planering av större arrangemang 

• Ansökningshanteringen har förenklats för att minska administ- 

rationen för såväl sökanden som beslutande myndigheter genom 

att minska antalet olika ansökningar som måste skickas in. 
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• Taxorna har anpassats efter de senaste årens efterfrågan på de 

olika ändamålen, till exempel höjda taxor där efterfrågan varit 

stor, sänkta taxor där det varit omvänt men även ett antal nya 

ändamål som dykt upp. 

 

Remissrunda 

En remissrunda har skett under perioden 2021-10-26—2021-11-29 för att 

inhämta synpunkter på uppdateringen. 

 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inkl. torghandel 

Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel 

Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser 

KF § 100/2018 

Missiv (följebrev vid remissbegäran) 

Remiss-svarsammanställning 

 
 

Skickas till 
Kommunfullmäktige Hultsfred 
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FD § 43/2021 Dnr 2021/293 

 

Avbetalning fakturor 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att resterande belopp får avbetalas med 

25 000 kr fredag varje vecka fr o m 2021-12-17 tills skulden är avbetalad. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Två obetalda fakturor gällande vatten och avlopp önskar en kund avbetala 

25 000 kr varje fredag tills skulden är avbetalad, med start 2021-12-17: 

Faktura 10298332 med förfallodag 2021-07-01: 153 242 kr 

Faktura 10314638 med förfallodag 2021-10-01: 142 379 kr 

Den totala skulden uppgår till 295 621 kr. 

Förbundschefen kan bevilja 3 månaders anstånd från förfallodagen med 

betalning av fordringar på belopp upp till 1,5 prisbasbelopp. Övriga fall av 

begärt anstånd prövas av ÖSK:s förbundsdirektion. 

 

 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen Hultsfred 
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FD § 44/2021 Dnr 2021/300 

 

Avbetalning faktura 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att avbetalning ska göras med 2 026 kr varje 

månad i 24 månader, avbetalningsplanen ska gälla så länge betalning för 

kommande månadsfakturor erläggs inom angiven tid, tills skulden är 

avbetalad. 

 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren har inkommit med en önskan att få en avbetalningsplan 

för faktura 10303838 med anledning av att fastighetsägaren fick en faktura 

där debiterad vattenförbrukning var för hög. Då de inte höll med om att de 

gjort av med så mycket vatten gjorde de en undersökning av sina ledningar 

och hittade en läcka. 

 

De har därför fått en reduktion pga. dolt läckage på denna faktura. 

Fakturan har reducerats med 32 516 kr, kvar att betala är 48 614 kr. 

Nu önskar de att få en avbetalningsplan på resterande 48 614 kr på faktura 

10303838 med förfallodatum 2021-07-16 gällande vatten och avlopp. 

 

Avbetalning ska göras med 2 026 kr varje månad i 24 månader. Avbetal- 

ningsplanen ska gälla så länge betalning för kommande månadsfakturor 

erläggs inom angiven tid. 

 

Förbundschefen kan bevilja 3 månaders anstånd från förfallodagen med 

betalning av fordringar på belopp upp till 1,5 prisbasbelopp. Övriga fall av 

begärt anstånd prövas av ÖSK:s förbundsdirektion. 

 

 

 

 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen Hultsfred 
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FD § 45/2021 Dnr 2021/294 

 

Sammanträdesdatum förbundsdirektion 2022 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till 

sammanträdesdagar för 2022. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Följande datum föreslås för förbundsdirektionens sammanträden under 

2022. 

 

7 februari, Högsby Beredning 28 januari 

 

4 april, Hultsfred Beredning 24 mars 

 

23 maj, Hultsfred Beredning 13/5 

 

(13/6 Högsby, reservdag Beredning 3/6) 

 

5 september, Högsby Beredning 26 augusti 

 

10 oktober, Hultsfred Beredning 30 september 

 

14 november, Högsby Beredning 4 november 

 

12 december, Hultsfred Beredning 1 december 

 
 

Förbundsdirektionens sammanträden börjar kl. 9.00 om inget annat anges 

på kallelsen. 

 

Beredningen börjar kl 08:30 om inget annat anges på kallelsen. 

 

Trafiknämndernas sammanträden sker i direkt anslutning till 

förbundsdirektionens sammanträden. 
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FD § 46/2021 Dnr 2021/6 

 

Information från verksamheterna 

Beslut 
Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheterna redovisas för förbundsdirektionen. 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Information från verksamheterna (Powerpoint) 
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Anmälningsärenden 

Anmälningsärenden 2021-12-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnr 2021/1 
 

1. Delegationsbeslut – ordförandebeslut gällande 

tilldelning av behörighet med anledning av 

förundersökning i brottmål 

2. Yttrande ang. ansökan för installation av 

värmepump Huseby 9:5 

3. Yttrande ang. anmälan om värmepump 

Mörlunda 4:80 

4. Yttrande ang. ansökan om nybyggnad för nätstation 

Klo 3:16 

5. Yttrande inför beslut om åtgärder inom 

Gårdveda/Målilla vattenskyddsområde 

Hagelsrum 3:1 

6. Yttrande ang. installation av värmepump 

Domherren 2 

7. Yttrande ang. förhandsbesked för nybyggnation av 

enbostadshus samt garage Basthult 1:5 

8. Yttrande ang. planändring för del av Allgunnens 

stugby, Aboda dal 

9. Yttrande ang. installation av värmepump Geten 3 

10. Yttrande ang. installation av värmepump 

Mellby 2:62 

11. Yttrande ang. installation av värmepump 

Bohult 1:10 

12. Yttrande ang. installation av värmepump 

Stora Klobo 1:45 

13. Yttrande ang. inrättande av värmepump 

Näshult 1:21 

14. Yttrande ang. installation av värmepump Aboda 1:5 
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15. Yttrande ang. tillbyggnad av komplementbyggnad 

Huseby 7:52 

16. Yttrande ang. installation av värmepump 

Hanåsa 6:23 

17. Yttrande ang. installation av värmepump 

Stora Klobo 1:47 

18. Yttrande ang. ansökan om bygglov för tillbyggnad 

av fritidshus Skurebo 3:81 

19. Yttrande ang. installation av värmepump Vena 1:57 

20. Yttrande ang. detaljplan för Hornblåsaren 4, 5, 

Taptot 1, 2 samt del av Hultsfred 3:1 och 

Hultsfred 3:98 

21. Yttrande ang. ansökan om bygglov för nybyggnad 

av enbostadshus Basthult 1:5 

22. Yttrande ang. installation av värmepump 

Stora Klobo 1:221 

23. Yttrande ang. ansökan för nybyggnad av 

enbostadshus Ekeby 3:3 

24. Yttrande ang. ansökan om bygglov för nybyggnad 

av fritidshus Mellby 5:86 

25. Yttrande ang. ansökan för installation av 

värmepump Källeliden 10 
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Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

Förbundsdirektionen 
 

 

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 * 
 

X 
      

4 Tomas Söreling, S* 
 

X 
      

5 Johan Svensson, M* 
 

X 
      

6 Mahmoud Al Mokdad, C* 
 

X § 10 § 1- 
9 

    

6 Mahmoud Al Mokdad C Wilhlem Ahlström 

(M)* 

X § 1- 
9 

     

7 Magnus Gabrielsson, S* 
 

X 
      

8 Jan-Erik Ek, SD * 
 

X 
      

 

Ersättare ej tjänstgörande: 

Wilhelm Ahlström* § 10 

 
 

* = deltog på distans 
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