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§ 17 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger till ärendet Överenskommelse om 

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Uppvidinge Kommun och 

Brottsofferjouren Växjö 2020-2022, dnr 2019-000271 och ärendet Hot och 

våld mot politiker, dnr 2019-000277, till dagordningen och godkänner den 

som sådan.                                  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att lägga till ärende Överenskommelse om 

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Uppvidinge Kommun och 

ärende Brottsofferjouren Växjö 2020-2022, dnr 2019-000271 och Hot och våld 

mot politiker, dnr 2019-000277, till dagordningen och godkänna den som 

sådan.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskottet kan besluta i 

enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.                   
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§ 18 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Skog Lindman (S) yrkar på att Anders Käll (M) väljs som justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan välja Anders 

Käll (M) som justerare och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.                   
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§ 19 Dnr 2019-000269  

Projektering södra industriområdet Lenhovda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att påbörja projektering av 

vägbygge, framdragning av vatten, avlopp och el, så att industriområdet 

kan tas i bruk och försäljning av industritomter kan starta.         

Sammanfattning av ärendet 

Under många år har det arbetats med Södra industriområdet i Lenhovda. 

Industriområdet är detaljplanerat för industriändamål. 

Vid Tekniska utskottet beslutade 2017-01-31, § 178, att uppdra åt tekniska 

avdelningen att genomföra byggnation på industriområdet. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2017-08-29, § 25, föreslå 

kommunstyrelsen att anvisa investeringsmedel till byggnation om södra 

industriområdet. 2017-10-17, § 178, beslutade kommunstyrelsen att anvisa 

investeringsmedel till byggnation om Södra industriområdet i Lenhovda 

Lokala företag från Lenhovda hör regelbundet av sig till Uppvidinge 

kommun, med förfrågningar om hur det går med industriområdet. Det 

finns intresse om att etablera verksamhet på det Södra industriområdet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Tekniska chefen upprättade översiktlig kostnadsberäkning 2017-01-20, där 

summan blev 3 848 500 kr.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2019-08-28 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-10-17 § 178 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2017-08-29 § 25 

Beslut om tillstånd, Lenhovda 6:10 
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Protokollsutdrag tekniska utskottet 2017-01-31 § 5 

Kostnadsberäkning Lenhovda Södra industriområdet 2017 

Lenhovda Södra industriområdet 2017-01-20             

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Tekniska avdelningen 

Förvaltningschef för Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 20 Dnr 2019-000271  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP) mellan Uppvidinge Kommun och 
Brottsofferjouren Växjö 2020-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom partnerskapet 

och hänvisa medel från kommunstyrelsens arbetsutskotts förfogandemedel.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade lägga till ärendet till 

dagordningen. En överenskommelse med Brottsofferjouren i Växjö har 

upprättats.  

Av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 6.3 framgår att 

kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta om avtal och kontrakt med en 

bindningstid på högst fyra år och vars innebörd inte är av större principiell 

betydelse.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar ställa sig bakom partnerskapet och hänvisa medel 

från kommunstyrelsens arbetsutskotts förfogandemedel.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Överenskommelse mellan Uppvidinge kommun och Brottsofferjouren 

Växjö     
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§ 21 Dnr 2019-000277  

Hot och våld mot politiker 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner och riktlinjer 

vid hot och våld mot politiker.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade lägga till ärendet till 

dagordningen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

rutiner och riktlinjer vid hot och våld mot politiker.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.                  

  

 


