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Justerare Anders Käll 
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Underskrifter 
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Paragrafer §§ 168–184 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2019-09-18 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2019-10-10 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 

 

Underskrift 
  

 Emma Majlöv Modig  
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§ 168 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Anders Käll (M) som 

justerare och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 169 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordning i enlighet med kallelsen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Davidsson (C) yrkar att ärendena Ekonomisk Rapport 2019 och 

Kommunstyrelsens åtgärdsplan för budget i balans behandlas innan 

ärendet Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda. 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner dagordningen i 

enlighet med kallelsen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna dagordningen i 

enlighet med kallelsen och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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§ 170 Dnr 2019-000265  

Information från arbetsmiljöverket 

Sammanfattning av ärendet 

År 2018 valdes nya förtroendevalda i kommuner och regioner till olika 

politiska uppdrag. Arbetsmiljöverket gör en särskild tillsynsinsats som 

inleds med att informera kommuner och regioner om arbetsmiljö.  
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§ 171 Dnr 2017-000409  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå fullmäktige att: 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja rivning av gamla Smedjan och 

uppbyggnad av nya Smedjan i Lenhovda. 

2. Uppdra åt socialnämnden att finansiera utökad driftskostnad inom 

beslutad budgetram, kommunfullmäktige 2019-07-30 § 95. 

3. Avsätta 16,8 mnkr av kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel 

för projektering och genomförande av projektet, 2 mnkr för år 2019 och 14,8 

mnkr för år 2020.       

Reservation 

Patrik Davidsson (C) reserverar sig med hänvisning till återremissen. 

Viktoria Birgersson (C) reserverar sig med hänvisning till återremissen. 

Christina Lindqvist (KD) reserverar sig med hänvisning till återremissen. 

Protokollsanteckning 

Patrik Davidsson (C) anser att Föreningen Borgen ska få svar på skrivelsen 

och att kommunstyrelsen ska ta skrivelsen i beaktande vid beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-05 § 224, att påbörja projektering för 

ombyggnation av Smedjan i Lenhovda. 

Under maj månad 2019 inkom offerter angående rivning av befintlig lokal, 

samt uppbyggnad av en ändamålsenlig lokal. 

På grund av att det gått några år sedan beslut fattades och att det 

ekonomiska läget är betydligt försämrat för Uppvidinge kommun, ställde 

kommunstyrelsen tre frågor till socialnämnden under kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-06-11, § 125. Dessa frågor var: 

1. Vill socialnämnden gå vidare med nybyggnation enligt offert? 

2. Om ja, redovisa hur mycket socialnämndens driftkostnader ökar och 

hur den eventuella ökningen skall finansieras  
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3. Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboende ut de närmaste 

fem åren? 

Socialnämndens presidie svarade på frågorna genom skrivelse, 2019-07-02, 

att Socialnämnden vill gå vidare med rivning och uppförande av ny 

verksamhetslokal. Den ökade driftkostnaden är 988 000 kr/ år. Från 2022-01-

01 sjunker driftkostnaden med 132 000 kr/ år, då hyreskontraktet med ett av 

de nuvarande korttidsboende går ut. Socialnämnden svarade inte på hur de 

skall finansiera kostnadsökningen 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-13, § 160, att föreslå kommun-

fullmäktige att: 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja rivning av gamla Smedjan och 

uppbyggnad av nya Smedjan i Lenhovda. 

2. Uppdra åt socialnämnden att finansiera utökad driftskostnad inom 

beslutad budgetram, kommunfullmäktige 2019-07-30 § 95. 

3. Avsätta 16,8 mnkr av kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel 

för projektering och genomförande av projektet, 2 mnkr för år 2019 och 

14,8 mnkr för år 2020.             

På kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-27, § 108, återemitterades 

ärendet genom minoritetsåteremiss till socialnämnden.  

Socialnämnden beslutade 2019-09-05, § 120, att godkänna informationen och 

antar beslut gällande ärendet projektering för byggnation av Smedjan. 

Socialnämnden beslutade även att socialnämndens budgetberedningsgrupp 

ska äska pengar för mellanskillnaden mellan ombyggnation och 

nybyggnation av Smedjan.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att: 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja rivning av gamla Smedjan och 

uppbyggnad av nya Smedjan i Lenhovda. 

2. Uppdra åt socialnämnden att finansiera utökad driftskostnad inom 

beslutad budgetram, kommunfullmäktige 2019-07-30 § 95. 

3. Avsätta 16,8 mnkr av kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel 

för projektering och genomförande av projektet, 2 mnkr för år 2019 och 14,8 

mnkr för år 2020.   
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-12-05 § 224 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-13 § 38 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-05-08 § 74 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-12 § 85 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-11 § 125 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-06-13 § 115 

Skrivelse från socialnämndens presidium 2019-07-02 

Offert, nybyggnation av korttidsboende 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-13 § 160 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-08-27, § 108 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-09-05, § 120 

Skrivelse från Föreningen Borgens styrelsen, 2019-09-05 

Ritning 1 

Ritning 2 

Ritning 3 

Ritning 4 

Ritning 5    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 172 Dnr 2019-000267  

Förslag till ny taxa - Lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny taxa för prövning 

och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

Förslaget är en förutsättning för att miljö- och byggnadsförvaltningen ska 

kunna utföra de administrativa uppgifter som den nya lagstiftningen 

kräver. Taxan ska börja gälla den 1 juli 2019 och ersätta nuvarande taxa som 

antogs av kommunfullmäktige 2014-01-28. Den nya taxan innebär följande: 

• Avgift för handläggning av prövning vid detaljhandel med tobaksvaror 

införs med en avgift motsvarande 8000 kr. 

• Avgift för handläggning av prövning vid partihandel med tobaksvaror 

införs med en avgift motsvarande 9000 kr. 

• Årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning är 2500 kr. 

• Årlig tillsynsavgift för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är 

1500 kr. 

• Timavgift kan tas ut vid extra offentlig kontroll eller för handläggning vid 

bristande efterlevnad av lagen. 

• Timtaxan sätts till 1000 kr vilken är densamma som för miljöbalkens och 

livsmedelslagstiftningens område     

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2019 träder lagen om tobak och liknande produkter i kraft i 

Sverige. Den nya lagen ersätter nuvarande tobakslag (1993:581) samt 

nuvarande lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

(2017:425). 

Den nya lagstiftningen innebär nya arbetsuppgifter. Det finns osäkerhet i 

hur stor tidsåtgången blir. Söderåsens miljöförbund har utrett ärendet och 

respektive kommunfullmäktige i miljöförbundets fem medlemskommuner 

har fattat beslut om ny taxa. Miljöförbundets tjänsteutlåtande har fungerat 

som riktvärde och ligger därför till grund för detta förslag. 

En stor förändring i den nya lagen är att försäljning av tobaksvaror blir 

tillståndspliktigt. Det innebär att alla som bedriver detaljhandel och 
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partihandel med tobaksvaror måste ansöka om tillstånd för att få sälja 

tobak. Kravet gäller både för nya verksamheter och befintliga verksamheter. 

Ansökningsförfarandet är närmast jämförligt med ansökan om 

serveringstillstånd enligt alkohollagen. Myndigheten ska i 

tillståndsprocessen göra en lämplighetsprövning, vilket innebär att 

myndigheten ska bedöma om den sökande är personligt och ekonomiskt 

lämplig. I tillståndsprocessen ska eller får Polismyndigheten, Tullverket och 

Skatteverket remitteras. Om sökande inte anses lämplig ska myndigheten 

ge avslag. 

Konsekvenser av lagstiftningen 

En ökad arbetsbelastning väntas. Därför behöver taxorna ses över så att de 

täcker de kostnader som kommer att uppstå. Utan taxor som täcker de 

kostnader som uppstår i samband med lagändringen kan myndigheten inte 

ha resurser som täcker det behov som kommer att uppstå. En stor 

arbetsbelastning kommer att ske under en övergångsperiod i samband med 

tillståndsförfarandet och på längre sikt sker en ökad arbetsbelastning i form 

av mer tillsyn. 

Försäljning av tobaksvaror kommer att vara förenat med ökade kostnader 

även för företagen. Förslaget på ny taxa innebär att nya och befintliga 

försäljare måste ansöka om tillstånd och betala en ansökningsavgift enligt 

taxan. Även om sökande nekas tillstånd ska ansökningsavgift betalas. Detta 

eftersom avgiften omfattar myndighetens kostnad för handläggning och 

prövning av ansökan, och inte tillståndet i sig. 

Utredning i ärendet 

Tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning är till stor del jämförlig med 

tillståndsprocessen för servering av alkohol. I prövningen granskas 

ekonomisk och personlig lämplighet. Tidsåtgången för varje enskilt ärende 

kan variera beroende på om ansökningen är komplett eller om handlingar 

saknas. Vidare kommer yttrande från andra myndigheter att behöva 

inhämtas. I Uppvidinge kommun finns idag 13 st anmälda 

försäljningsställen. Bedömningen är att merparten av dessa kommer att 

kunna genomgå en tillståndsprövning utan större hinder. I några fall 

kommer utredningen sannolikt att bli svårare och mer tidskrävande.  

Beroende på företagens intresse och ekonomiska konsekvenser av 

lagförändringen kan det även tänkas att någon eller några befintliga 

detaljhandlare väljer att inte ansöka om försäljningstillstånd.  
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Enligt Söderåsens miljöförbunds utredning kan varje enskilt ärende variera 

mellan 6.5 till 13.5 h handläggningstid.  

Handläggning av tillståndsansökan kommer att ta lika lång tid oavsett om 

ansökan gäller tillfälligt eller permanent försäljningstillstånd. För 

partihandlare är det lagkrav att inhämta yttrande från Polismyndigheten 

och Tullverket. Handläggningstiden för tillstånd av partihandel kommer 

därför att bli något större än tiden för handläggning av detaljhandel. 

En genomsnittlig tid för handläggning av tillståndsansökan gällande 

detaljhandel uppskattas till 8 h. För ansökan om partihandel blir 

motsvarande uppskattning 9 h. Handläggningstiden har föreslagits i 

Malmö, Lund, Ängelholm och Växjö kommun samt i Söderåsens 

miljöförbunds medlemskommuner. 

Försäljningsställena bör få ett tillsynsbesök per år. Tidsåtgång för varje 

tillsynsbesök uppskattas till 2.5 timmar. Då ingår tid för inläsning av ärende 

samt tid för dokumentation och expediering av inspektionsrapport. 

Förslaget till ny taxa innebär också att möjligheten att debitera 

verksamheterna efter nedlagd handläggningstid i ärenden finns kvar. Detta 

kan komma att utnyttjas till följd av bristande efterlevnad av lagen. 

Lagstiftning 

Enligt 8 kap. § 1 i lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta 

ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd. Detta gäller 

både detaljhandel och partihandel. 

Enligt 8 kap. § 2 i samma lagstiftning får kommunen ta ut en avgift för sin 

tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror samt 

av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-08-15, § 95, att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny taxa för prövning och 

tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Förslaget 

är en förutsättning för att miljö- och byggnadsförvaltningen ska kunna 

utföra de administrativa uppgifter som den nya lagstiftningen kräver. 

Taxan ska börja gälla den 1 juli 2019 och ersätta nuvarande taxa som antogs 

av kommunfullmäktige 2014-01-28. Den nya taxan innebär följande: 

• Avgift för handläggning av prövning vid detaljhandel med tobaksvaror 

införs med en avgift motsvarande 8000 kr. 
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• Avgift för handläggning av prövning vid partihandel med tobaksvaror 

införs med en avgift motsvarande 9000 kr. 

• Årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning är 2500 kr. 

• Årlig tillsynsavgift för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är 

1500 kr. 

• Timavgift kan tas ut vid extra offentlig kontroll eller för handläggning vid 

bristande efterlevnad av lagen. 

• Timtaxan sätts till 1000 kr vilken är densamma som för miljöbalkens och 

livsmedelslagstiftningens område. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt med miljö- och 

byggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-15, § 95 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 173 Dnr 2019-000251  

Motion om kommunfullmäktiges januarisammanträde 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma till kommunstyrelsen i november 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 27 augusti 2019, § 100, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om 

kommunfullmäktiges januarisammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunlednings-

förvaltningen i uppdrag att utreda motionen och återkomma till 

kommunstyrelsen i november 2019.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-08-27, § 100 

Motion om kommunfullmäktiges januarisammanträde, 2019-08-08 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 174 Dnr 2019-000250  

Motion om måltider inom äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma till kommunstyrelsen i februari 2020.    

Sammanfattning av ärendet 

Den 27 augusti 2019, § 100, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om måltider inom 

äldreomsorgen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger samhällsservice-

förvaltningen i uppdrag att utreda motionen och återkomma till 

kommunstyrelsens sammanträde i februari 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-08-27, § 100 

Motion om måltider inom äldreomsorgen, 2019-08-08 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 175 Dnr 2017-000386  

Hemställan hos kommunfullmäktige gällande lokal 
tillredning av lunch på Björkåkra förskola, Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen avseende skälen till 

den debitering om 27 000 kr/mån som barn- och 

utbildningsförvaltningen blir debiterad. 

2. I enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-10, § 

32, föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslutar 

försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch på Björkåkra 

förskola.              

Reservation 

Viktoria Birgersson (C) 

Patrik Davidsson (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till 

yrkandet på sammanträde 2019-05-07, § 97, att Björkåkra skola snarast 

startar försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch. 

Christina Lind (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till yrkandet 

på sammanträde 2019-05-07, § 97, att Björkåkra skola snarast startar 

försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch.  

Sammanfattning av ärendet 

När samhällsservicechefen tillträdde som tillförordnad förvaltningschef 

2018-12-20, var det ett ytterst låst läge, mellan kostenheten och Björkåkra 

förskola. Kostenheten i Åseda hade avslutat ett vikariat på 85 % på grund 

av att Björkåkra förskola själv skulle tillreda sin kost. Tidigare 

samhällsservicechef hade varit mycket tydlig, med att kostenheten i Åseda 

inte skulle tillreda kost till Björkåkra, eftersom politiska beslut hade fattats. 

Barn- och utbildningschef Niclas Bjälkenborn och samhällsservicechef 

Patrik Ivarsson träffades några gånger för att försöka lösa detta problem, 

eftersom Björkåkra förskola inte lyckats lösa problemet med egen kock. 

Samhällsservicechef och kostchefen i Åseda räknade ut att det skulle ta ca 

fem timmar/ dag att tillreda kost till Björkåkra förskola. 

Barn- och utbildningschef Niclas Bjälkenborn och samhällsservicechef 

Patrik Ivarsson kom överens om att kostenheten i Åseda skulle få debitera 
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Björkåkra förskola för dessa timmar. Kostenheten tog den taxa som de 

själva får betala till Uppvidinge hus 252 kr/ timme. Därav den extra kostnad 

på 27 000 kr / månad.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen avseende skälen till 

den debitering om 27 000 kr/mån som barn- och 

utbildningsförvaltningen blir debiterad. 

2. I enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-10, § 

32, föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslutar 

försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch på Björkåkra 

förskola.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelse 2019-05-07, § 97 

protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-05-28, § 65 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10, § 32 

Tjänsteskrivelse av samhällserviceförvaltningschef, 2019-09-02 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 176 Dnr 2019-000041  

Ekonomisk rapport 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och uppmanar nämnderna att 

fortsätta arbetet med att sänka kostnaderna.   

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för årets resultat är negativt med 25,1 miljoner kronor, 18,1 

miljoner kronor sämre än budgeterat. Nämnderna tillsammans 

prognostiserar ett underskott på 16,6 miljoner kronor och finansieringen på 

1,5 miljoner kronor. I förhållande till föregående ekonomisk rapport i juni 

har prognosen försämrats med 1,3 miljoner kronor. Nämndernas prognos 

försämras med 2,6 miljoner kronor medan finansieringen förbättras med 1,3 

miljoner kronor.  

Prognostiserat utfall i förhållande till budget (föregående prognos inom 

parentes) är fördelat på:  

Kommunstyrelsen  -2,8 miljoner kronor (-2,6) 

Barn- och utbildningsnämnden -5,0 miljoner kronor (-2,6) 

Socialnämnden  -8,8 miljoner kronor (-8,8) 

Finansiering   -1,5 miljoner kronor (-2,8) 

Inom kommunstyrelsen är det kostnader för färdtjänst, framtagande av 

detaljplan för industriområdet i Åseda, utökade licenskostnader efter byte 

till Microsoft samt kostverksamheten som genererar större underskott, 

tillsammans cirka fem miljoner kronor. Arbete pågår inom samtliga 

verksamheter med åtgärder för att minimera underskottet. I dagsläget ser 

dessa dock inte ut att räcka till. Kommunledningsförvaltningen redovisade i 

maj 2019 åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen gav då kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

återkomma med ny redovisning i september 2019.  I ett separat ärende 

redovisas kommunstyrelsens åtgärdsplan för ekonomi i balans.  

Inom barn- och utbildningsnämnden har prognosen försämrats med 2,4 

miljoner kronor. Det är uteblivna statsbidrag som till största delen förklarar 

underskottet och även försämringen i förhållande till föregående prognos. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisade i juni 2019 åtgärdsplan för 
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budget i balans till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gav då nämnden i 

uppdrag att fortsätta med arbetet för att få en budget i balans.  

Socialnämndens prognos håller sig på samma nivå som föregående 

prognos. De stora avvikelserna återfinns inom äldreomsorgen och inom 

individ- och familjeomsorgen. Nämnden aviserar också om en stor 

osäkerhetsfaktor avseende intäkter från Migrationsverket avseende 

ensamkommande unga. Migrationsverket har avslagit kommunens ansökan 

om ersättning i ett antal ärenden, överklagan har lämnats till 

Förvaltningsrätten. Dessa ärenden kan medföra en försämring av 

nämndens ekonomiska utfall med cirka fem miljoner kronor. 

Socialnämnden redovisade i juni 2019 åtgärdsplan för budget i balans till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gav då nämnden i uppdrag att 

fortsätta arbetet för att få budget i balans och återkomma till 

kommunstyrelsen i den ekonomiska rapport som nämnden lämnar i 

september 2019.  

Skatteunderlagsutvecklingen ser enligt senaste prognosen från Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, vara något bättre för både 2018 och 2019, 

och påverkar därmed finansieringsverksamhetens prognos positivt med 1,3 

miljoner kronor.   

Ekonomiska konsekvenser 

Det prognostiserade underskottet innebär ett negativt balanskravsresultat. 

Enligt kommunallagen ska balanskravsresultat återställas inom tre år. 

Kommunen har sedan tidigare år negativa resultat att återställa, 1,1 miljoner 

kronor som ska vara återställt senast 2020-12-31 och 19,9 miljoner kronor 

som ska vara återställt senast 2021-12-31. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-09-05    

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 
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§ 177 Dnr 2019-000162  

Kommunstyrelsens åtgärdsplan för budget i balans 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och uppmanar verksamheterna 

till fortsatt återhållsamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 12:e mars beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelsen 

att till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019 redovisa åtgärdsplan för 

att uppnå ett resultat inom budgetramen för året.  I juni redovisades 

pågående åtgärder. Kommunledningsförvaltningen fick då i uppdrag att 

återkomma med ny redovisning i september 2019.  

Prognosen för kommunstyrelsens verksamheter var då negativ med 2,6 

miljoner kronor, varav kostenheten med 1,6 miljoner kronor och 

färdtjänsten med en miljon kronor. Prognosen är nu försämrad med 200 

tusen kronor, till minus 2,8 miljoner kronor.  

Prognosen för kostenheten har försämrats med en miljon kronor, till minus 

2,6 miljoner kronor. Prognosen under våren förutsatte att åtgärder till följd 

av kostutredningen skulle ge effekt redan under hösten. Planering inför 

omvandling av vissa kök till mottagningskök har påbörjats.  Översyn av 

ledningsorganisationen och kostpolicyn pågår. Samtliga åtgärder kommer 

att på sikt ge lägre kostnader.  

Kostnaderna för färdtjänsten har ökat ytterligare och prognosen har 

försämrats med 300 tusen kronor till minus 1,3 miljoner kronor. Antalet 

resor har ökat kraftigt sedan socialförvaltningen avslutade de så kallade 

omsorgsresorna. Personerna har i stället beviljats färdtjänst och därmed 

medfört ökade färdtjänstkostnader. Kommunfullmäktige har beslutat att 

från 1 januari 2020 flytta ansvaret för färdtjänsten från kommunstyrelsen till 

socialnämnden.  

Övriga negativa förändringar i prognosen är:  

• Utökade kostnader till följd av migrering till Microsoft. Dubbla 

kostnader i en övergångsfas samt högre kostnad för licenser än 

beräknat. Prognosen är minus 600 tusen kronor.  
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• Utökade kostnader till följd av framtagande av detaljplan för nya 

industriområdet i Åseda, cirka 500 tusen kronor.  

• Utökade kostnader för den politiska verksamheten till följd av fler 

och längre sammanträden, cirka 100 tusen kronor.  

Tillsammans redovisar verksamheterna ovan en negativ prognos på cirka 

fem miljoner. En allmän återhållsamhet inom samtliga verksamheter med 

inköp, utbildning, vikarietillsättning med mera samt lägre kapitalkostnader 

till följd av tidsförskjutning i investeringar påverkar prognosen positivt 

med cirka två miljoner kronor.   

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-09-06    

Beslutet skickas till 

Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen och 

samhällsserviceförvaltningen 

Kommunchef 

Chef för samhällsserviceförvaltningen 
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§ 178 Dnr 2018-000127  

Varuhemsändning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar höja bidraget för varuhemsändning från 120 

kronor till 150 per kund och vecka för sändningar som genomförs från och 

med 1:a oktober 2019.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att 

genomföra översyn av den av kommunfullmäktige antagna 

varuförsörjningsplanen.      

3. Ärendet ska återrapporteras under 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i november 1982 antagit en varuförsörjningsplan. 

Av planen framgår att dagligvarubutiker i kommunen kan få ett 

glesbygdsstöd för hemsändning av varor till enskilda kunder. 

Förutsättningen för att butiken ska få ersättning för hemsändning är att ett 

avtal tecknas mellan kommunen och butiken. Butiken har även möjlighet att 

ta ut en ersättning från kunden. Ersättningen ändrades senast i februari 

2012 (ks 2012-02-07, §4), då från 90 kronor per sändning och vecka till 120 

kronor.  

Region Kronoberg ersätter kommunen för del av det utbetalda bidraget, 

tidigare med 35 procent och sedan förra året med 50 procent. Regionen 

uppskattar att kostnaden för butikerna för hantering av denna typen av 

service uppgår till mer och vill genom höjningen av sin andel även få 

kommunerna att höja ersättningen till butikerna. Flera kommuner i länet 

har under året höjt bidraget, i Växjö och Ljungby uppgår bidraget i år till 

150 kronor och i Tingsryd till 180 kronor.  

I dagsläget är det två butiker som har avtal med Uppvidinge kommun, ICA 

i Åseda samt Alsterhallen i Alstermo. Totalt sker cirka 2 000 hemsändningar 

per år.  

Eftersom den gällande varuförsörjningsplanen inte har uppdaterats sedan 

antagandet i november 1982 föreslås en översyn av planen.  

Ekonomiska konsekvens 

Inryms inom befintlig budget   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att besluta i enlighet med ekonomiavdelningens 

förslag till beslut med tillägg att ärendet ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen under 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningen förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-08-30   

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomiavdelning 

ICA Åseda och Alsterhallen Alstermo 
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§ 179 Dnr 2019-000254  

Upphörande av stiftelse Ragnar Karlsson m fl 
samstiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 

stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål eller ett så 

närliggande ändamål som möjligt.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 

fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 

stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 

kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 

för att detta ska vara möjligt. 

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan 

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 

åren, 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 

gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

• stiftelsen saknar skulder 

Ragnar Karlsson m fl samstiftelse; avkastningen ska gå till patienter i den 

slutna åldrings- och sjukvården inom Åseda församling och beslut ska tas 

av socialnämnden. Kapitalet i stiftelsen var 7438,76kr per 2018-12-31. 

Senaste gången det fanns ett utdelningsbart belopp var 2009. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-08-28    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 180 Dnr 2019-000255  

Upphörande av stiftelse Gustav Danielssons stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 

stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål eller ett så 

närliggande ändamål som möjligt.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 

fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 

stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 

kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 

för att detta ska vara möjligt. 

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan 

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 

åren, 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 

gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

• stiftelsen saknar skulder 

 Gustav Danielssons stiftelse; den disponibla avkastningen ska enligt beslut 

av Socialnämnden användas till mindre bemedlade skolbarn inom 

Älghultsförsamling. Kapitalet var 15718,71kr per 2018-12-31. Senaste 

gången det delades ut pengar var 2010. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-08-28    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 181 Dnr 2019-000258  

Upphörande av stiftelse Aschanska-Johanssonska 
stiftelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 

stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål eller ett så 

närliggande ändamål som möjligt.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 

fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 

stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 

kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 

för att detta ska vara möjligt. 

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan 

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 

åren, 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 

gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

• stiftelsen saknar skulder 

Aschanska- Johanssonska stiftelsen; avkastningen ska enligt 

socialnämndens beslut vara till förmån för hjälpbehov, som inte kan 

tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel i Nottebäcks församling. 

Kapitalet var 6682,75kr per 2018-12-31. Senaste utdelningen gjordes 2010. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom 2019-08-26    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 182 Dnr 2019-000257  

Upphörande av Amandus Nybergs stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 

stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål eller ett så 

närliggande ändamål som möjligt.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 

fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 

stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 

kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 

för att detta ska vara möjligt. 

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan 

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 

åren, 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 

gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

• stiftelsen saknar skulder 

 Amandus Nybergs stiftelse; gåvan var på 15000kr, all avkastning över de 

15000kr ska gå till at bjuda personal och patienter på Åseda ålderdomshem 

på kaffe, bröd och tårta en gång årligen och kaffe, tåra och frukt en gång 

årligen. Kapitalet i stiftelsen var 14554kr per 2018-12-31 

Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom 2018-08-28   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 183 Dnr 2019-000256  

Upphörande av stiftelse Karlssonska stiftelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 

stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål eller ett så 

närliggande ändamål som möjligt.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 

fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 

stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 

kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 

för att detta ska vara möjligt. 

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan 

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 

åren, 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 

gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

• stiftelsen saknar skulder 

Karlssonska stiftelsen; den disponibla avkastningen ska enligt beslut i 

socialnämnden gå till hjälpbehov som inte kan tillgodoses med allmänna 

eller utdebiterade medel, användningsområdet är justerat från det 

ursprungliga som var att årligen dels dela ut beklädnad åt fattiga 

konfirmander och dels till fattiga oförsörjande änkor. Kapitalet är 11225,42 

per 2018-12-31. Senaste utdelningen gjordes 2010. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-08-28   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 184 Dnr 2017-000422  

Medlemskap i samordningsförbundet Värend 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige begära inträde i 

Samordningsförbundet Värend, förbund för finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet.  

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att 

Alvesta och Växjö samordningsförbund gick samman. Medlemmar är 

Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen Alvesta, 

Tingsryds och Växjö kommuner. Från och med 2018 ingår även Lessebo 

kommun.  

Förbundet är en fristående juridisk person och verkar med stöd av Lag om 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (FINSAM). Lagen gör 

det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 

landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och 

rehabiliteringsområdet.  

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar 

själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala 

förutsättningar och behov. Samordningsförbundet har genom lagstiftningen 

och strukturen en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna 

insatser. 

Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som är i 

behov av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet Värends uppdrag 

är att samordna rehabiliteringen kring människor som är på väg från 

utanförskap till egenförsörjning 

Medel för att uppnå detta mål är bland annat finansiering av insatser för 

medborgare som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller 

arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser. Ett annat medel är ett gemensamt 

lärande genom utbildningsinsatser till politiker, chefer och medarbetare 

som medverkar i samverkansarbetet.  

Samordningsförbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra 

parterna. Försäkringskassan svarar för både sin och Arbetsförmedlingens 
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insats (50 %), Region Kronoberg står för 25 % och Alvesta, Tingsryd, 

Lessebo och Växjö kommuner står för 25 % tillsammans i dagsläget.    

Som underlag för beräkningen används befolkningen i respektive kommun 

i åldrarna 16–64 år. Kommunernas avgift ska totalt uppgå till samma avgift 

som Region Kronoberg ensam betalar, 1 065 500 kr för år 2019. 

Befolkningsmängden i respektive kommun ger procentuell andel efter 

vilket fördelningen av ovan angivet belopp fördelas. 

De kommuner som ingår i Samordningsförbundets styrelse ska 

representeras av en ledamot och en ersättare som ingår i kommunens 

fullmäktige. Chefer och medarbetare förslagsvis från individ- och 

familjeomsorg och arbetsmarknadsområdet förväntas ingå i en 

utvecklingsgrupp respektive en rekryteringsgrupp.        

Ekonomiska konsekvenser 

Om Uppvidinge kommun blir medlem medför det 68 315 kronor i årlig 

medlemsavgift.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunkansliets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat 

så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunchef, 2019-09-01 

Förbundsordning, 2018-01-01 

Samordningsförbundets ändamål, 2019-06-20   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

  

 


