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§ 39 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.                        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna 
dagordningen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                  
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§ 40 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Danielsson (S) föreslår att välja Anders Käll (M) 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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§ 41 Dnr 2021-000026  

Årsredovisning 2020 för Asta och Balduin Hansens 
stiftelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

• Godkänna årsredovisningen 2020 för Asta och Balduin Hansens 
Stiftelse. 

• Överlämna årsredovisningen till kommunrevisorerna.          

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente, fastställt av kommunstyrelsen den 13 augusti 1996, §80, 
skall avkastningen användas till trivselfrämjande åtgärder för 
omsorgstagare vid dagcenter och gruppboende i Lenhovda. 

Stiftelsen har ingen anställd personal.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 

Tjänsteskrivelse, ekonom 2021-03-30  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen  

Kommunrevisionen   
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§ 42 Dnr 2021-000017  

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Augusta 
Johanssons och Aina Holmers fond  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

• Godkänna årsredovisningen 2020 för Augusta Johansson och Aina 
Holmers fond. 

• Överlämna årsredovisningen till kommunrevisorerna.          

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för stiftelsen ska stiftelsens medel användas för ett 
långsiktigt och målinriktat arbete med att utveckla och förbättra kulturlivet 
i Åseda. Alla personer boende i Åseda har rätt att lämna förslag till 
användningsområden för stiftelsen. Från den årliga avkastningen ska 10% 
återföras kapitalet och resten fördelas till kulturprojekt och evenemang i 
Åseda. Enligt reglementet ska den utdelningsbara avkastningen användas 
efter beslut i kulturnämnden i Uppvidinge kommun.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonom 2021-03-30 

Årsredovisning 2020  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelning  

Kommunrevisionen  

Kultur- och föreningsutskottet  
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§ 43 Dnr 2021-000128  

Redovisning webb och sociala medier 2019 och 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och föreslår 
kommunstyrelsen godkänna redovisningen.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunikationsansvarig redovisar statistik för kommunens webbplats 
uppvidinge.se och för funktionen Tyck till där invånare kan skicka in frågor 
och synpunkter. Även statistik för sociala medier redovisas. Statistiken 
gäller 2019 och 2020. Under 2020 hölls ingen redovisning på grund av 
arbete med coronapandemin.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunikationsansvarig, 2021-02-04 

Statistik webb och sociala medier 2019 och 2020.pdf, 2021-02-03  

Beslutet skickas till 
Kansliavdelningen 
Kommunikationsansvarig   
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§ 44 Dnr 2021-000177  

Utredning av centralarkivet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar arkivutredningen till 
kommunstyrelsen för godkännande och inväntar den del i uppdraget som 
avser övergången till digitalt e-arkiv.             

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj år 2020 § 132 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda behov av lokal för 
centralarkiv där hänsyn har tagits för möjlighet att förvara i digital form. 

Som ett led i uppdraget med förvaring i digital form har kansliavdelningen 
genomfört en arkivutredning för att synliggöra centralarkivets nuvarande 
skick. Om Uppvidinge kommun övergår till ett e-arkiv så kommer behovet 
av ett centralarkiv ändå finnas kvar i viss utsträckning. Exempelvis för 
handlingar som är för gamla/skadade för inskanning.  

Uppvidinge kommun har sin slutförvaring av handlingar och dokument i 
centralarkivet, Åseda. Centralarkivet är belägen på källarplan i Trasten, 
Åseda, som tidigare fungerat som råkällare för lägenhetsförråd och 
förvaring av cyklar. 

Utredningen visar att det finns betydande risker i nuvarande centralarkiv 
där Riksarkivets föreskrifter endast uppfylls till 35 procent. Utredningen 
föreslår följande åtgärder: 

• Ombyggnation av befintlig lokal för anpassning till ett centralarkiv 

• Nybyggnation av lokal för centralarkivet 

• Förbättringsåtgärder inom det befintliga centralarkivet 

• Oförändrat centralarkiv 

Kansliavdelningen kommer tillsammans med samhällsserviceförvaltningen 
under utredningstiden genomföra enklare åtgärder inom antagen budget, 
exempelvis inköp av avfuktare. 
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Konsekvenser 
En ombyggnation innebär användandet av befintlig lokal som anpassas till 
att uppfylla arkivkraven. En nybyggnation innebär en högre kostnad men 
möjliggör för en ändamålsenlig arkivlokal.             

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Arkivutredning 2021-03-18 

Tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Beslutet skickas till 
Arkivansvarig 

Samhällsservicechef 

Kommunchef        
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§ 45 Dnr 2020-000391  

Digitaliseringsstrategi  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta reviderad digitaliseringsstrategi.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det, till kommunstyrelsen, 
presenteras en lista över vad som redan idag sker digitalt.             

Sammanfattning av ärendet 
Digitaliseringsstrategin är ett styrdokument som tydliggör kommunens 
önskade utveckling och prioriteringar gällande digitalisering. 

Enligt tidigare version ska strategin följas upp och revideras årligen. Efter 
genomförd revidering har den omarbetats för att hålla under en längre tid 
och kommer fortsättningsvis revideras vid större förändringar av antingen 
kommunens organisation eller påverkan ifrån samhällsutvecklingen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Hugosson (C) yrkar på att det, till kommunstyrelsen, presenteras en 
lista över vad som redan idag sker digitalt.     

Beslutsgång 
Ordförande beskriver propositionsordningen.  

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.  

Proposition 2  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Ingrid Hugossons (C) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                

Beslutsunderlag 
Digitaliseringsstrategi 2021 

Digitaliseringsstrategi 2018 
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Tjänsteskrivelse 2021-03-23  

Beslutet skickas till 
Digitaliseringsledaren   
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§ 46 Dnr 2021-000196  

Planbesked för fastigheten Lenhovda 5:27 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

• Ansöka om planbesked för fastigheten Lenhovda 5:27. 

• Finansiera planbeskedet genom kommunstyrelsens 
förfogandemedel.            

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsserviceförvaltningen har fått i uppdrag att försälja fastigheten 
Lenhovda 5:27 (före detta Swedbanklokalen). 

Fastigheten är i dagsläget till största delen bestående av prickmark (ej 
byggbar mark). 

Samhällsserviceförvaltningen gör bedömningen att värdet på fastigheten 
ökar markant om en ny detaljplan över området kan genomföras i syfte att 
ta bort prickmark för att på så sätt öka byggrätten på fastigheten. 

Planen föreslås vara bred för att maximera möjligheterna att utveckla 
fastigheten i valfri riktning. 

Fastigheten blir på det viset mer attraktiv för en köpare.  

Konsekvenser 
En ny detaljplan för området beräknas kosta cirka 70 000 kronor. 
Värdeökningen på fastigheten beräknas till cirka 500 000 kronor.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg med att kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslår kommunstyrelsen finansiera planbeskedet genom 
kommunstyrelsens förfogandemedel.     

Beslutsgång 
Ordförande beskriver beslutsgången. 

Proposition 1 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.  

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Niklas Jonssons (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-17 

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen   
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§ 47 Dnr 2020-000439  

Klimat- och energistrategi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar uppskov av återrapporteringen 
till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i juni, samt uppskov 
med slutrapporteringen till november 2021.             

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om arbetet med en ny 
Klimat- och energistrategi. Utredaren som håller i framtagandet av strategin 
har använt arbetsutskottet som bollplank för att få en politisk viljeinriktning 
för arbetet. Vid senaste mötet i mars efterfrågades möjligheten att utredaren 
deltar i möten hos de partier som så önskar för att informationen ska nå ut 
och fler åsikter ska kunna samlas in kring vilka målområden strategin ska 
fokusera på. För att ge de partier som vill bjuda in tid till detta och för att 
utredaren också ska kunna sammanställa det som framkommer till ett 
genomarbetat förslag på målområden önskas uppskov med 
återrapporteringen till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni.   

Konsekvenser 
Oavsett kommer ytterligare tid att behöva begäras för att färdigställa det 
slutliga förslaget till strategi att redovisas vilket idag är satt till september.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                   
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§ 48 Dnr 2021-000181  

Ventilation på Åsedaskolan 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

• Att renovera ventilationssystem på Åsedaskolan för cirka 1 miljon 
kronor. 

• Att finansiera renoveringen av ventilationssystem med medel från 
kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel.             

Sammanfattning av ärendet 
Under vintern 2020-2021 frös fyra ventilations aggregat sönder på 
Åsedaskolan. AB Uppvidingehus har gjort en undersökning vad detta beror 
på och vilka åtgärder som bör göras för att tillförsäkra både värme och god 
ventilation. De aggregat som fryst sönder går inte att reparera då de är 
gamla och utslitna.  

Samhällsserviceförvaltningen anser att det är klokt att följa AB 
Uppvidingehus utredning för att tillförsäkra både elever och personal en 
god arbetsmiljö. Arbetet med att byta ut aggregaten bör påbörjas omgående 
så att åtgärden är klar i god tid före nästa höst och vinter. 

Konsekvenser 
Ekonomisk kostnad på cirka 1 miljon kronor. Barnperspektivet har beaktats 
i tjänsteskrivelsen.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 
AB Uppvidingehus utredning 
Tjänsteskrivelse 2021-03-22  

Beslutet skickas till 
AB Uppvidingehus  
Ekonomiavdelningen 
Samhälsserviceförvaltningen   
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§ 49 Dnr 2021-000204  

Ventilation på Älghultsskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

• Byta ut del av ventilationssystem (aggregat) på Älghultsskolan för 
cirka 270 000 kronor.  

• Finansiera del av nytt ventilationssystem med medel från 
kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel.             

Sammanfattning av ärendet 
Tilluftfläktens frekvensstyrning har gått sönder och aggregatet är så 
gammalt att det inte går att få tag i reservdelar till detta. AB Uppvidingehus 
har gjort en felsökning tillsammans med fackmän för ventilation. AB 
Uppvidingehus rekommenderar Uppvidinge kommun att byta det gamla 
utslitna aggregatet mot ett nytt, så bra luftkvalitet kan produceras till elever 
och lärare. Det nya aggregatet kommer också vara mindre energikrävande 
och ha mindre driftskostnader.    

Konsekvenser 
En ekonomisk kostnad på cirka 270 000 kronor. Barnperspektivet har 
beaktats i tjänsteskrivelsen.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 
AB Uppvidingehus utredning 
Tjänsteskrivelse 2021-03-24 

Beslutet skickas till 
AB Uppvidingehus  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 50 Dnr 2021-000202  

Avtal med Kulturfönster angående tomt/hus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

• Bjuda in representanter från Kulturfönster till kommunstyrelsens 
sammanträde. 

• Föreslår kommunstyrelsen att ge samhällsserviceförvaltningen i 
uppdrag att arbeta vidare med ärendet.  

• Föreslå kommunstyrelsen att kommunstyrelsen lyfter frågan om 
finansieringen till kommunfullmäktige.             

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2020 tog företrädare för Kulturfönster i Lenhovda AB kontakt 
med kommunledningen i Uppvidinge kommun för att diskutera 
uppförandet av en ny industrilokal, samt finansieringen av denna. Under 
början av året 2021 har samhällsserviceförvaltningen, ekonomiavdelningen 
arbetat med frågan. 

Kulturfönster i Lenhovda AB har tagit fram en lista på hur den tilltänkta 
industrilokalen skall se ut och hur stor tomt de anser sig behöva. 
Uppvidinge kommun har tagit fram en industritomt och också arbetat med 
hur ett tänkt hyresavtal, samt köp av industrilokal och tomt kan se ut. 
Kulturfönster i Lenhovda AB har skrivit under en avsiktsförklaring på att 
de först hyr industrilokalen av Uppvidinge kommun i fem år och sedan 
kommer att köpa loss industrilokalen och tomt för bokfört värde. 

En mycket grov ekonomisk uppskattning av uppförandet av industrilokal 
samt tomtmark är cirka 20-22 miljoner kronor. Grundtanken med detta 
ärende är att det inte skall belasta Uppvidinge kommuns ekonomi, utan 
ärendet skall vara självfinansierat med hyra och köp av industrilokalen 
samt tomt.    

Konsekvenser  
Uppvidinge kommuns likviditet påverkas och kan leda till en ökad 
lånebeslastning.      
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Hugosson (C) yrkar att det i avsiktsförklaringen skall framgå vad 
som gäller efter de fem första åren om företaget väljer att inte köpa 
fastigheten, nytt hyresavtal skall då upprättas.  

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
bjuda in representanter från Kulturfönster till kommunstyrelsens 
sammanträde.    

Beslutsgång 
Ordförande beskriver beslutsgången.  

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.  

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Ingrid Hugossons (C) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  

Proposition 3 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Niklas Jonssons (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring  

Karta på tomtmark  

Tjänsteskrivelse 2021-03-24  

Beslutet skickas till 
Kulturfönster i Lenhovda AB  

Ekonomiavdelningen  

Samhällsserviceförvaltningen     
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§ 51 Dnr 2020-000527  

Yttrande över ansökan om nätkoncession 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

• Ställa sig bakom miljö- och byggnadsnämndens beslut kring 
yttrande och att godkänna yttrandet. 

• Att informera kommunstyrelsen om beslutet och ställningstagandet.          

Sammanfattning av ärendet 
Energimarknadsinspektionen inkom med en begäran om yttrande över 
nätkoncession. Berörd part i ärendet är Marhults Nät AB som ansökt om 
tillstånd för att bygga och använda en kraftledning. Sökande har tidigare i 
ansökningsprocessen genomför en miljökonsekvensbeskrivning där miljö- 
och byggnadsnämnden inte hade några synpunkter.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 februari 2021 § 12 att 
tekniska avdelningen skulle inhämta yttrande från miljö- och 
byggnadsnämnden för att upprätta ett yttrande till 
Energimarknadsinspektionen. Yttrandet ska besvara:  

• Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och 
områdesbestämmelser.  

• Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande 
verksamhet.  

• Anser kommunen att de skyddsåtgärder sökande avser vidta är 
tillräckliga.  

• Annan information som anses vara av betydelse för prövningen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2021 § 39 att godkänna 
följande yttrande: 

Förenlighet med planer och områdesbestämmelser  

I gällande översiktsplan för Uppvidinge kommun anges (s. 76) att 
”kraftledningar för högspänd kraftöverföring skall så långt möjligt 
läggas i kabel för att minska påverkan på skogsbruket och landskapet. 
Kommunen anser att allt lägre än 130 kV ska jordförläggas, i vissa fall 
även 130 kV ledningar”. Kommunen noterar att ledningsdragningen 
avses utföras i enlighet med översiktsplanens riktlinjer och har således 
inget att erinra.  
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Den föreslagna ledningen påverkar inga gällande, pågående eller 
planerade detaljplaner eller områdesbestämmelser.  

Störningskänsliga verksamheter  

Ledningen passerar inga störningskänsliga verksamheter så som 
skolor, vårdinrättningar eller liknande. Kommunen har inget att 
erinra.  

Skyddsåtgärder  

Kommunen har inget att erinra vad gäller planerade skyddsåtgärder. 

Övrigt  

Kommunen har inget övrigt att tillägga.    

Konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:  

• Att ställa sig bakom miljö- och byggnadsnämndens beslut kring 
yttrande och att godkänna yttrandet.  

• Att informera kommunstyrelsen om beslutet och ställningstagandet.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-25  
Protokollsutdrag MBN 2021-03-18 § 39 Yttrande över ansökan om 
nätkoncession, 2021-03-24  
Beslut om beviljat anstånd kring yttrande, 2021-01-20 
Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, 2020-12-09 

Beslutet skickas till 
Energimarknadsinspektionen 

Miljö- och byggnadsnämnden   
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§ 52 Dnr 2021-000193  

Buss ringlinje i kommunen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

• Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att inhämta yttrande från 
barn- och utbildningsförvaltningen. 

• Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att inhämta yttrande 
från socialförvaltningen. 

• Föreslå kommunstyrelsen besluta enligt förslag med 14 turer inom 
tiderna för tillgång av befintliga bussar.  

• Prövotiden för buss ringlinjen är augusti 2021 till augusti 2022.             

Sammanfattning av ärendet 
Dialog med Länstrafiken har hållits om extra turer i kommunen. Framförallt 
för att kunna hälsa på anhöriga på olika boendeformer. Frågan uppkom 
även hur SFI-elever (svenska för invandrare) kan ta sig till Åseda för 
undervisning.  

Enligt Länstrafiken finns det idag linjer och turer som går så att man är i 
Åseda till cirka klockan 08:00. Det finns även turer hem på eftermiddagen 
när den ”vanliga” skoltiden slutar. 

Exempel på turer: Lenhovda – Åseda 06:35 – 07:28, 07:30 – 08:06 direktbuss. 
Alstermo – Åseda 06:20 – 08:06, 07:25 – 08:15 direktbuss. Åseda – Lenhovda 
14:50 - 16:30, 16:30 – 17:45. 

Lediga bussar finns mellan cirka 08:15 – 14:00 mellan dessa tider går det att 
lägga turer som kommunen önskar. Detta innebär en lägre kostnad än om 
en ”ny” buss ska sättas in på linjen. 

Konsekvenser 
Förslag som räknats på: 

1 tur på förmiddag och 1 tur eftermiddag vardag och helg 

eventuellt utgår bussarna från Åseda och går motsols vissa turer  

1 runda tar cirka 1,5 timme 
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För SFI elever som ska studera från södra änden av kommun går att lägga 
halv- eller heldagar. Schemastart 8.00-8.30 och schemaslut 16.00 eller något 
senare. 

Kommunens önskan om totalt cirka 14 turer/veckan beräknas kosta, enligt 
Länstrafikens uträkning, cirka 1 030 120,00 kr (detta är för befintlig buss).   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på att prövotiden för buss ringlinjen är augusti 
2021 till augusti 2022. 

Ingrid Hugosson (C) yrkar på att uppdra till kommunledningsförvaltningen 
att inhämta yttrande från socialförvaltningen.     

Beslutsgång 
Ordförande beskriver beslutsgången.  

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så.   

Proposition 3  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Ingrid Hugossons (C) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-30  

Beslutet skickas till 
Planerare 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Socialförvaltningen   
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