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§ 110 Dnr 2020-000001  

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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§ 111 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Anders Käll (M) som 

justerare.                   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar 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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§ 112 Dnr 2020-000378  

Information från Länsstyrelsen om sociala 
hållbarhetsfrågor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Utskottet har vid sammanträdet tagit del av informationen och tackar för 

informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Kronobergs samhällsutvecklingsenheten informerar om 

deras arbete med social hållbarhet. Länsstyrelsen i Kronoberg berättar även 

om hur de kan stödja och samverka med Uppvidinge kommun i arbetet 

med social hållbarhet samt hur det nuvarande samverkandet ser ut.  

Social hållbarhet innefattar följande arbetsområden: ANDTS - alkohol, 

narkotika, droger, tobak och spel -, föräldraskapsstöd, integration, mäns 

våld mot kvinnor och våld i nära relationer, brottsförebyggande arbete, 

jämställdhet, mänskliga rättigheter, barnets rättigheter, personliga ombud, 

utsatta EU/EES medborgare, och nationella minoriteter.                          
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§ 113 Dnr 2020-000391  

Digitaliseringsstrategi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 

kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på reviderad 

digitaliseringsstrategi som kan återrapporteras på kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträde i april 2021.              

Sammanfattning av ärendet 

Digitaliseringsstrategin är ett styrdokument som ska tydliggöra önskad 

inriktning och målbild gällande digitalisering.  

Strategin ska följas upp och revideras årligen av kommunstyrelsen.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-20 

Beslutet skickas till 

Digitaliseringsledare   
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§ 114 Dnr 2019-000167  

Riktlinje för tomtmark, mark och exploatering - 
process, redovisning och prissättning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta Riktlinje för tomtmark, mark och exploatering – 

process, redovisning och prissättning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att se över prissättningen och att prissättningen återrapporteras till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2019, §69, att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för exploatering av mark. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 augusti 2019, §50, att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över regler för exploatering 

av mark.  

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 165, att ärendet ska 

presenteras på kommunstyrelsen sammanträde i oktober. Denna tid har 

sedan förlängts till att ärendet presenteras för Kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 3 november 2020 för vidare färd till Kommunstyrelsen.  

En bred arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner med olika kompetenser 

inom områdena exploatering, ekonomi, detaljplanering, utredning och 

näringsliv, bildades och har tillsammans gjort ett gediget arbete med att ta 

fram förslaget till riktlinjen. Ambitionen är att tydliggöra ansvar, roller, 

arbetssätt och processer både för tomtmark och exploateringsprojekt. 

Ambitionen är också att tydliggöra och lyfta fram effekter och konsekvenser 

både i den operativa och den politiska processen inom exploatering och i 

arbetet med färdigställd tomtmark. Sammanfattningsvis ska riktlinjerna 

utgöra en vägledning i det interna arbetet och vid politiska beslut.  

Konsekvenser 

Riktlinjernas godkännande medför att det nuvarande markpriset upphör att 

gälla och att en prislista med uppdaterade priser på tomtmark, mark och 

råmark ska tas fram och beslutas om. Huvudregeln är att varje enskild tomt 

ska belastas med de för området specifika anläggningsutgifterna inklusive 
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markvärde, kostnader för infrastrukturutbyggnad och detaljplane-

kostnader. Utöver detta ska även läge och attraktivitet vägas in i 

prissättningen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att prislistan återrapporteras till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i februari 2021.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-09 

Riktlinje för tomtmark, mark och exploatering – process, redovisning och 

prissättning  

Beslutet skickas till 

Chef Samhällsserviceförvaltningen 

Skogssamordnare 

Utredare Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och byggförvaltningen 

Näringslivsutvecklare   
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§ 115 Dnr 2020-000407  

Information om övertagandeavtal Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Åberg, teknisk chef, informerar om övertagandeavtalet med 

Kretslopp Sydost. I nuläget pågår ett arbete med att färdigställa avtalet som 

beräknas signeras under 2020. Övertagandeavtalet beräknas träda i kraft 1 

januari 2021.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna 

informationen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                 
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§ 116 Dnr 2020-000460  

Köp av torp på kommunens fastighet, Hällen på 
Hovgård  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott köper torpet Hällen, beläget på ofri grund, 

på kommunens fastighet Hovgård . Medel tas från kommunstyrelsens 

disponibla investeringsbudget.            

Sammanfattning av ärendet 

Torpet Hällen har under åtminstone de senaste 100 åren ägts av samma 

släkt. Från början har torpet varit bostad, för att under senare tid fungera 

som sommarstuga/ fritidshus. El är indraget men det saknas vatten, avlopp 

och centralvärme. Bottenvåningen är inredd med två rum och kök. 

Övervåningen är oinredd, men har ett ”rum och hall”. Torpet är trots sin 

enkla standard välskött och det finns inga omedelbara åtgärdsbehov. På 

tomten finns även två förrådsbyggnader. 

Den nuvarande ägarskaran är omfattande och utspridd över stora delar av 

Sverige. De har inte längre något intresse för fastigheten och har därför vänt 

sig till kommunen med förfrågan om intresse finns att köpa torpet. I annat 

fall vill de få till en avstyckning av tomten från Hovgård  för att sedan 

kunna sälja torpet på den öppna marknaden till högstbjudande. 

Samhällsserviceförvaltningen tog upp ärendet på markmötet 2020-06-09 och 

fick då i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse för att förvärva torpet  

Konsekvenser 

Torpet är värderat av Samhällsserviceförvaltningen i samråd med mäklare i 

området. Köpeskilling är överenskommen till 115 000 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 från skogssamordnare Anders Linnér 

Minnesanteckningar från markmötet 2020-06-09 
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Köpekontrakt  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Nuvarande ägare av torpet 

Ekonomiavdelningen   
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§ 117 Dnr 2020-000462  

Försäljning del av Lenhovda  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att försälja del 

av Lenhovda .         

Sammanfattning av ärendet 

Ledningen för IK-teknik i Lenhovda har kontaktat 

samhällsserviceförvaltningen med förfrågan om möjligheten till att få köpa 

marken som ligger bakom företagets fastighet. Se bifogad kartskiss. 

Förvärvet skulle innebära att företaget kan expandera, investera och 

effektivisera sin produktion. 

Konsekvenser 

Marken är en del av fastigheten Lenhovda  som enligt taxerad till 

2219559 m² och har ett bokfört värde på 4 628 000 kr. Den tilltänkta 

försäljningen omfattar ca 4157 m² vilket skulle ge ett ”tänkt” bokfört värde 

om 8667 kr. 

Försäljningen skulle följa kommunens fastställda taxa om 15 kr/m² och 

skulle därmed ge ca 62355 kr. 

Inför försäljning avverkas samtliga träd och buskar. 

Kostnader för lagfart samt övriga eventuella kostnader i samband med 

förvärvet av marken bekostas av köparen.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Kartskiss över området 

Fastighetsrapport 

Köpekontrakt  
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Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen    
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§ 118 Dnr 2020-000338  

Ventilation apoteket i Lenhovda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att byta ut två 

uttjänta ventilations aggregat mot ett nytt energi- och klimatsmart aggregat 

för 450 000 kr. Medel tas ur kommunstyrelsens disponibla 

investeringsbudget.           

Sammanfattning av ärendet 

Ventilationen på fastigheten Lenhovda , där Apoteket och Postnord 

befinner sig, har länge varit dålig. Det finns även brister i både kyla och 

uppvärmning av lokalerna. 

Uppvidingehus har tagit fram underlag på två olika ventilationsaggregat, 

varav ett är betydligt mer kostnads- och miljöeffektivt. 

Samhällsserviceförvaltningen anser att det är rätt att anta den något dyrare 

investeringskostnaden för detta aggregat, då det ligger i Uppvidinge 

kommuns intresse att arbeta i dessa banor.  

Även om Postnord har sagt upp sitt hyresavtal med Uppvidinge kommun 

till 2020-12-31, så kommer det nya aggregatet att klara av en ny hyresgäst, 

då aggregatet är anpassad till lokalernas storlek. 

Ekonomiska konsekvenser 

En investeringskostnad för Uppvidinge kommun på 450 tkr.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Uppvidingehus utredning/offert, 2020-06-11 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Uppvidingehus 

Samhällsserviceförvaltningen   

      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(46) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 119 Dnr 2020-000434  

Byte av tak på Åsedaskolans matsal 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

- Att byta tak på hus E på Åsedaskolan, då detta är rötskadat.  

- Att de 872 000 kr tas från centralt avsatta driftbudgetmedel för 

omstrukturering.           

Sammanfattning av ärendet 

I början av 2018 revs ett skärmtak som var över lastkajen till köket/ matsalen 

på Åsedaskolan (hus E), på grund av att det var rötskadat. När detta gjort 

upptäcktes det att även att yttertaket över matsalen också delvis var 

rötskadat. Det beslutades då att helataket skulle läggas om. Ett 

anbudsförfarande gick ut och ett anbud kom in på 872 000 kronor för 

takbyte. En beställning till entreprenören gjordes 2018-09-03, dock sköts 

detta upp därför att andra underhållsåtgärder kom fram som var viktigare, 

samt att underhållsbudgeten var slut. 

Under 2019 började det läcka regnvatten igenom yttertaket på 

köket/matsalen. Byte av taket är nu akut och bör göras så fort som möjligt 

för att dels undvika ytterligare skador och dels för att det annars är risk för 

ökade reparationskostnader.  

En kontakt har tagits med entreprenören om de står fast vid sin offert från 

2018. De har meddelat att de gör detta.  

Ekonomiska konsekvenser 

En kostnad av minst 872 tkr, då risk för övriga rötskador upptäcks som ej 

ingår i offerten.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Offert Granflo Bygg AB 2018-06-01 
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Beställningsskrivelse 2018-09-03  

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 120 Dnr 2020-000365  

Nya lokaler för förskolan i Lenhovda  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att  

- ställa sig positiv till förslaget om nybyggnation av förskola i 

Lenhovda.  

- översända förslaget till barn- och utbildningsnämnden för att 

inhämta synpunkter gällande nybyggnationen och finansiering av 

ökade driftskostnader, samt att återkomma och redovisa 

synpunkterna till kommunstyrelsens sammanträde i mars 2021.      

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.     

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, §132 Dnr 2020-000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda nybyggnation av 

förskola i Lenhovda. Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och 

presenterat ett förslag för den politiska ledningen in kommunen den 23 

oktober 2020.  

Utredningen har resulterat i ett förslag på en förskola med två våningar 

som rymmer åtta avdelningar för 125 barn. Förskolan byggs på samma tomt 

som den nuvarande förskolan Vintergatan ligger. Förslaget innebär att 

Uppvidinge kommun köper fastigheten av AB Uppvidingehus. Den gamla 

byggnaden är inte ändamålsenlig utan rivs till förmån för en ny byggnad. 

En grovt uppskattad totalkostnad för köp, rivning och nybyggnation är 43 

miljoner kronor. Driftskostnaderna uppskattas öka med 1,8 miljoner kronor 

per år. Kostnader för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår 

inte. Projektet planeras att påbörjas tidigast 2023. Ärendet föreslås skickas 

till Barn- och utbildningsnämnden för inhämtande av synpunkter. Slutligt 

beslut i ärendet fattas av Kommunfullmäktige.   
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Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Tid för färdigställandet efter slutligt beslut; 26 månader.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i andra punkten i beslutssatsen med att 

återkomma och redovisa synpunkterna till kommunstyrelsens 

sammanträde i mars 2021.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av chef för Samhällsserviceförvaltningen 2020-10-27 

Situationsplan samt utredningskommentar från AB Uppvidingehus, 

oktober 2020  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus    
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§ 121 Dnr 2020-000368  

Ombyggnation av delar av Lenhovda skola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

- ställa sig positiv till förslaget om ombyggnation av delar av 

Lenhovda skola.  

- översända förslaget till barn- och utbildningsnämnden för att 

inhämta synpunkter gällande ombyggnationen och finansiering av 

ökade driftskostnader och återrapportera synpunkterna till 

kommunstyrelsen i februari 2021.   

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, §132 Dnr 2020–000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda ombyggnation av 

nuvarande bibliotekslokaler i Lenhovda till ändamålsenliga lokaler för 

grundskolan. Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och 

presenterat ett förslag för den politiska ledningen i kommunen den 23 

oktober.   

Utredningen har resulterat i ett förslag där befintligt bibliotek byggs om till 

klassrum och administrativa lokaler. En förutsättning för genomförande är 

att biblioteket flyttas till nya lokaler (se dnr 2020-000464). En grovt 

uppskattad totalkostnad för ombyggnationen är 3,8 miljoner kronor. 

Driftskostnaderna uppskattas öka med 400 000 kronor per år. Kostnader för 

inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår inte. Projektet planeras 

att påbörjas under 2021. Ärendet föreslås skickas vidare till Barn- och 

utbildningsnämnden för inhämtande av synpunkter. Slutligt beslut i 

ärendet fattas av Kommunstyrelsen.  

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.     
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i andra punkten i beslutsrätten med att 

barn- och utbildningsnämnden ska återrapportera synpunkterna till 

kommunstyrelsen i februari 2021.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhälsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

Ritning och utredningskommentarer från AB Uppvidingehus  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus   
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§ 122 Dnr 2020-000464  

Nya lokaler för biblioteket i Lenhovda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige uppdra åt samhällsserviceförvaltningen att 

- genomföra ombyggnation enligt upprättat förslag 

- avsätta 7,5 miljoner kronor för ärendet i investeringsbudget 2021.  

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, § 132 Dnr 2020–000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda flytt av bibliotekslokalen 

från Lenhovdaskolan till Sockenstugan i Lenhovda. 

Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och presenterat ett förslag 

för den politiska ledningen i kommunen den 23 oktober, 2020.  

Utredningen visar att en flytt kräver en till- och ombyggnation av plan ett 

av Sockenstugan till en grovt uppskattad kostnad av 7,5 miljoner kronor. 

Driftskostnaderna beräknas att öka med 500 000 kronor per år. Kostnader 

för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår inte. Slutligt beslut i 

ärendet fattas av kommunfullmäktige.  

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Tid för färdigställande efter slutligt beslut, ca 12 månader.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhälsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-27 

Perspektivskiss_201002 

A3050110 SOCKENSTUGAN-BIBLIOTEK PLAN 1  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus   
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§ 123 Dnr 2020-000465  

Nya lokaler för grundsärskolan i Åseda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att  

- ställa sig positiva till förslaget om nybyggnation av grundsärskola i 

Åseda. 

- översända förslaget till barn- och utbildningsnämnden för att 

inhämta synpunkter gällande ombyggnationen och finansiering av 

ökade driftskostnader och återkomma med synpunkterna till 

kommunstyrelsen i april 2021.    

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, § 132 Dnr 2020-000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda lämplig lokal för 

grundsärskola. Enligt beslut ska grundsärskolan ligga i anslutning till en F-

9 skola. Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och presenterat ett 

förslag för den politiska ledningen i kommunen den 23 oktober, 2020.  

Utredningen har resulterat i ett förslag där en ny grundsärskola byggs i 

anslutning till Åsedaskolan. En grovt uppskattad totalkostnad för 

nybyggnation av grundsärskola inklusive utemiljö och anslutningsväg är 35 

miljoner kronor. Driftskostnaderna uppskattas öka med 1,5 miljoner kronor 

per år. Kostnader för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår 

inte. Ärendet föreslås skickas vidare till Barn- och utbildningsnämnden för 

inhämtande av synpunkter. Slutligt beslut fattas av Kommunfullmäktige.  

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Tid för färdigställande efter slutligt beslut, ca 28 månader. 

Lång resväg från korttidsboendet i Lenhovda.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i andra punkten i beslutssatsen med att 

barn- och utbildningsnämnden ska återkomma med synpunkterna till 

kommunstyrelsen i april 2021.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhälsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-27 

Programskisser_201023 

Utredningskommentar grundsärskola Åseda  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus   
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§ 124 Dnr 2020-000466  

Lokal för demenscentrum i Älghult  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

- ställa sig positiva till nybyggnation enligt förslaget.  

- översända förslaget till socialnämnden för att inhämta synpunkter 

gällande nybyggnation och finansiering av ökade driftskostnader 

och återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsen i februari 

2021.    

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 april 2020, § 100 Dnr 2020–000179, beslutade Kommunstyrelsen att 

uppdra åt Samhällsserviceförvaltningen att utreda vilka fastighetsrelaterade 

förändringar som behöver göras på Storgården inför omvandling till 

Demenscentrum.  

Den 10 juni 2020, § 154, gavs en muntlig redogörelse om uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen med uppdrag att ta fram alternativa förslag. 

Lokalförsörjningsgruppen presenterade ett förslag för den politiska 

ledningen den 23 oktober 2020. Förslaget innebär att riva stora delar av 

Storgården och bygga nytt. Kök och matsal behålls. Nybyggnationen ger 

möjlighet för 24 boende. En grovt uppskattad totalkostnad är mellan 60–65 

miljoner kronor. Driftskostnaderna uppskattas öka med 1,8 miljoner kronor 

per år. Kostnader för sprinklersystem, inventarier eller andra 

verksamhetskostnader ingår inte. Projektet planeras att påbörjas under 

2021. Ärendet föreslås skickas till Socialnämnden för inhämtande av 

synpunkter. Slutligt beslut fattas av Kommunfullmäktige.    
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Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Tid för färdigställande efter slutligt beslut ca 24 månader.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i andra punkten i beslutssatsen med att 

socialnämnden ska återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsen i 

februari 2021.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-27 

Rapport demenscenter Storgården Älghult  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Socialnämnden 

AB Uppvidingehus   
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§ 125 Dnr 2020-000467  

Nya lokaler för förskola i Norrhult 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att  

- ställa sig positiv till alternativ ett, ombyggnation av Solgårdens 

lokaler till permanent förskola.  

- översända förslaget till barn- och utbildningsnämnden för att 

inhämta synpunkter gällande ombyggnationen och finansiering av 

ökade driftskostnader och att återkomma med synpunkter till 

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021.     

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 april 2020, §100 Dnr 2020–00179 beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda en samlokalisering av 

förskola och andra verksamheter i Solgårdens lokaler.  

Den 10 juni 2020, § 154 Dnr 2020–000179, gavs en muntlig redogörelse om 

uppdraget. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen med uppdrag att ta fram alternativa förslag. 

Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och presenterat två 

alternativ för den politiska ledningen i kommunen den 23 oktober 2020.  

Alternativ 1 innebär en ombyggnation av delar av Solgårdens lokaler till en 

permanent förskola på 1000 kvm på plan 1. En grovt uppskattad kostnad är 

15 miljoner kronor. Alternativ 2 innebär en nybyggnation av en förskola i 

Norrhult till en grovt uppskattad kostnad av 35 miljoner kronor. Kostnader 

för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår inte. Ärendet 

föreslås skickas vidare till Barn- och utbildningsnämnden för inhämtande 

av synpunkter. Slutligt beslut i ärendet fattas av Kommunfullmäktige.  
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Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Tid för färdigställande efter slutligt beslut för alternativ 1 beräknas till 18–24 

månader.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i andra punkten i beslutssatsen med att 

barn- och utbildningsnämnden ska återkomma med synpunkter till 

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021.     

Beslutsgång 

Ordförande fråga om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhälsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-27 

2020-10-16 Förslag ytfördelning plan 1  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus   
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§ 126 Dnr 2020-000468  

Trygghetsboende i Norrhult 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

- ställa sig positiv till alternativ ett: omvandla av delar av Solgårdens 

lokaler till trygghetsboende.  

- översända förslaget till socialnämnden för att inhämta synpunkter 

och återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsens 

sammanträde i februari 2021.   

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 april 2020, §100 Dnr 2020–000179, beslutade Kommunstyrelsen att 

uppdra åt Samhällsserviceförvaltningen att utreda att inrätta ett 

trygghetsboende i Solgårdens lokaler i Norrhult.  

Den 10 juni 2020, § 154 gavs en muntlig redogörelse om uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen med uppdrag att ta fram alternativa förslag.  

Lokalförsörjningsgruppen presenterade två alternativ för den politiska 

ledningen den 23 oktober 2020. Alternativ 1, ombyggnation av delar av 

Solgårdens lokaler till trygghetsboende, tio tvårumslägenheter (47–55 kvm) 

på plan två till en grovt uppskattad kostnad av 11 miljoner kronor. 

Alternativ två är att AB Uppvidingehus bygger nio marklägenheter, två 

rum och kök, på 55 kvm till en grovt uppskattad kostnad av 15 miljoner 

kronor. I båda alternativen ingår en gemensamhetslokal. Hyresnivån för 

båda alternativen hamnar på maximalt 7000 kronor per månad. Ärendet 

föreslås skickas till Socialnämnden för inhämtande av synpunkter. Slutligt 

beslut i ärendet fattas av Kommunfullmäktige.  
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Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Vid nybyggnation (alternativ två) uppstår tomma lokaler på Solgården plan 

två.  

Driftsformer är oklara för båda alternativen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att omformulera första punkten i beslutssatsen 

från ”… ombyggnation av delar av Solgårdens…” till ”…omvandla delar av 

Solgårdens…”.  

Niklas Jonsson (S) yrkar på ändring i andra punkten i beslutssatsen med att 

ta bort ”… gällande ombyggnationen” samt att lägga till att socialnämnden 

ska återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsens sammanträde i 

februari 2021.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

Idéskiss Solgården översikt mbl 2020-10-02 

Utredningskommentar Trygghetsboende  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

AB Uppvidingehus   
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§ 127 Dnr 2020-000440  

Miljöstrategi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 

kommunledningsförvaltningen att ta fram ett miljöprogram som kan 

presenteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2021.          

Sammanfattning av ärendet 

Miljöstrategin ska ange kommunens inriktning och målsättning för det 

framtida miljö- och hållbarhetsarbetet.               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-09  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 128 Dnr 2020-000439  

Klimat- och energiplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen 

att ta fram en klimat- och energistrategi som kan återrapporteras till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen ser behov av en klimat- och energistrategi 

som kan tydliggöra kommunens riktning gällande arbetet med 

hållbarhetsfrågor och ett klimatvänligt samhälle.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-09  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Samhällsservicechef 

Utredare samhällsservice    
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§ 129 Dnr 2020-000380  

Information om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Länsstyrelsen i Kronoberg att förordna  till borgerlig 

vigselförrättare i Uppvidinge kommun.           

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har i nuläget endast 2 vigselförrättare, varav endast 1 

är bosatt i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-21 § 241 att 

nominerat 4 personer till Länsstyrelsen Kronoberg om att få förordnande 

som borgerliga vigselförrättare. 

En borgerlig vigselförrättare ska företräda det allmänna. Personen ska 

därmed sakna en tydlig religiös koppling och inte kunna företräda egna 

intressen i sin ställning som vigselförrättare. Vigselförrättaren ska även ha 

tillräckliga kunskaper om genomförandet av en vigsel.  

När en person angivit intresse för att bli borgerlig vigselförrättare ska 

kommunstyrelsen besluta om förslag till nominering av de intresserade. 

Beslutet om kommunstyrelsens nominering skickas därefter till 

Länsstyrelsen i Kronoberg som genomför prövning och förordning av 

borgerliga vigselförrättare.    

Konsekvenser 

Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Information till blivande borgerliga vigselförrättare, Länsstyrelsen 

Kronoberg 2020-08-19 

Intresseanmälan till att bli borgerlig vigselförrättare, 2020-10-27  
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Beslutet skickas till 

Den ansökande borgerliga vigselförrättaren   
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§ 130 Dnr 2020-000458  

Förfrågan om stöd angående renoveringsbehov av 
Åseda Folkets Hus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 

kommunledningsförvaltningen att inhämta yttrande från Barn- och 

utbildningsförvaltningen om hyressituationen för Kulturskolan som har 

lokaler i Åseda Folkets Hus.  

Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

Åseda Folkets Hus lämnade in en förfrågan om ekonomiskt stöd 2020-10-14. 

Den befintliga byggnaden där Åseda Folkets Hus håller till har 

renoveringsbehov som rör bland annat upprustning av hiss, dra om 

ledningar, ny ventilation, nya stolar i salongen, samt nya fönster och 

ytterdörrar.   

Åseda Folkets Hus är intresserad av att söka bidrag från Boverket för 

handikappanpassning av hiss och upprustning av lokalerna. För att beviljas 

Boverkets bidrag behöver kommunen vara delaktig i projektet. 

Ansökningsfristen till bidrag från Boverket är fram till 2020-12-01.    

Konsekvenser 

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ändra tidsramen och ärendegången i sista 

meningen av beslutssatsen till att ärendet återrapporteras till 

kommunstyrelsen i juni 2021.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.            
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Beslutsunderlag 

Brev med förfrågan om stöd från kommunen, 2020-10-14  

Beslutet skickas till 

Åseda Folkets Hus   
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§ 131 Dnr 2020-000397  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fastställa 

reviderad delegationsordning med tillägg för Niklas Jonssons (S) yrkanden.           

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen tydliggör vilka som ges rätt att fatta beslut på 

kommunstyrelsens vägnar. När en delegat får delegationsrätt innebär det 

ansvar för handläggning och själva beslutsfattandet. 

Nuvarande delegationsordning reviderades senast under år 2017. Förslag 

till reviderad delegationsordning innehåller flera uppdateringar: 

Uppdatering utifrån gällande lagstiftning samt verksamhetsförändringar 

Tillkommande punkter som tydliggör utskottens ansvarsområden, 

beloppsnivåer samt hantering gällande upphandling och inköp 

Borttagna punkter utifrån ändrad lagstiftning samt behov/förutsättningar        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ändra den föreslagna delegationsordningen 

enligt följande:  

• I 4.9 göra ett tillägg där det införs en gräns på 100 000 kronor, inom 

fastställd budget. Samt att lägga till en punkt, 4.10, där det läggs till 

att belopp över 100 000 kronor ska gå till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för beslut.  

• I 4.15 ändras till 4.16, och att i 4.16 ändras prisbasbelopp för 

kommunchef/förvaltningschef till 15 prisbasbelopp istället för 20 

prisbasbelopp.  

• I 6.1 och 6.4 ändras prisbasbeloppet från 20 prisbasbelopp till 15 

prisbasbelopp.  

• I 6.9 är kommunstyrelsens arbetsutskott delegat istället för 

förvaltningschef.  

• I 6.27 ändras delegaten till kommunstyrelsens arbetsutskott, i 6.28 

ändras delegaten till kommunstyrelsens tekniska utskott, och i 6.29 

ändras delegaten till samhällsservicechef.  
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• I 7.11, 7.13, och 7.19 ändras delegat till kommunstyrelsens kultur- 

och föreningsutskottet istället för kultur- och fritidschef.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Delegationsordning KS 2017-11-14 

Förslag till reviderad delegationsordning KS  

Tjänsteskrivelse 2020-10-19 

Beslutet skickas till 

Kansliavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 132 Dnr 2020-000452  

Yttrande gällande handlingsprogram för skydd mot 
olyckor 2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen antar som yttrande att: Uppvidinge kommun har tagit 

del av Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg.           

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har översänt förslag till 

handlingsprogram som underlag för samråd. Handlingsprogrammet 

godkändes av förbundsdirektionen den 8 oktober 2020.  

I regeringens aktuella proposition (2019/20:176) föreslås flera ändringar i 

lagen om skydd mot olyckor, bl.a. ska handlingsprogram bli nationellt 

likriktade. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska, enligt 

propositionen, ta fram föreskrifter för handlingsprogrammens innehåll och 

struktur. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2021. Kommunerna 

ska senast den 1 januari 2022 anta nya handlingsprogram enligt de nya 

nationella föreskrifterna.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022 Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg 

E-post 2020-10-09: Remiss handlingsprogram Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Beredskapssamordnare   
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§ 133 Dnr 2020-000421  

Intresse för att driva äldreboendet Solgården i Norrhult 
som en intraprenad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

förslaget om bildande av en intraprenad av äldreboendet Solgården.            

Sammanfattning av ärendet 

När intresseanmälan om att driva Solgården i Norrhult som en intraprenad 

inkom till kommunstyrelsen från personalen skickade socialförvaltningen 

ut en enkät till alla tillsvidareanställda medarbetare på Solgården. I 

utskicket bifogades även riktlinjerna för intraprenad. Enkäten skulle 

undersöka om merparten av de anställda på Solgården var intresserade av 

att driva Solgården som en intraprenad, i enlighet med kravet i riktlinjerna 

för intraprenad. Enkäten visade att majoriteten av de anställda var för 

bildandet av en intraprenad. Anställda på Solgården har även tagit fram en 

vision, värdegrund och verksamhetsidé för intraprenaden. 

Enligt riktlinjer för intraprenad är det kommunstyrelsen som ska ta 

ställning till förslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 16 september år 

2020 § 198 att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Solgården i Norrhult 

som särskilt boende med startdatum 2021-01-01. 

Konsekvenser 

Bildandet av en intraprenad skulle innebära att kommunen behåller en stor 

kostnad. Förslaget till beslut om att avslå bildandet av en intraprenad har 

inga negativa ekonomiska konsekvenser, förutsatt att en förändring av 

boendeplatser på Solgården genomförs.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar att:  

”Centerpartiet yrkar att möjligheten för Solgårdens personal att driva 

verksamheten som intraprenad utreds vidare. Detta i enlighet med den 

vision, värdegrund och verksamhetsidé för intraprenaden som tagits fram 

av Solgårdens personal.”         
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Beslutsgång 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet med presidiets 

förslag till beslut.             

Beslutsunderlag 

Intresseanmälan om att driva Solgården i Norrhult som intraprenad, 2020-

09-22 

Förslag på verksamhetsplan och vision för intraprenad, 2020-10-16   

Presidieskrivelse 2020-10-20 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen  
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§ 134 Dnr 2020-000433  

Revisionsrapport rekryteringsprocesser i Uppvidinge 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen begära anstånd 

för återrapportering av svaret på revisionsrapporten till januari år 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört en granskning av rekryteringsprocesser som 

överlämnats till kommunstyrelsen per den 18 september år 2020.  

Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast den 18 december 2020 

där styrelsen redovisar vad den avser att göra för att åtgärda de 

påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.  

Ärendet behöver beredas av kommunstyrelsens personalutskott vilket 

innebär att kommunstyrelsen inte har möjlighet att avge ett svar senast den 

18 december 2020. Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen 

begära anstånd för återrapporteringen till senast januari år 2021.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-19 

Revisionsrapport granskning av rekryteringsprocesser 

Missiv Revisionsrapport granskning av rekryteringsprocesser, 2020-09-18 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen   
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§ 135 Dnr 2020-000193  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta förslag på reviderad arbetsordning.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderades den 17 december år 2019, 

§ 216. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 23 juni år 2020 § 74 

med förslag på ny arbetsordning som då återremitterades.  

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med 

kommunsekreteraren tagit fram ett nytt förslag gällande revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Förslaget innehåller följande förändringar: 

Sida 12f: Från två till tre protokollsjusterare, 

Sida 10: Tiden för huvudanförande ändras från 15 minuter till 10 minuter, 

Sida 10: Kommunstyrelsens ordförande ges företrädesrätt till 

huvudanförande, 

Sida 10: Under informationsärenden i kommunfullmäktige ges tillfälle för 

korta frågor, 

Sida 10: Genmäle ersätts med kontrareplik, och 

Sida 10: Tydliggörande gällande replik samt kontrareplik.  

Inga övriga förändringar föreslås.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Tjänsteskrivelse 2020-10-26 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunchef & Kommunsekreterare   

     




