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Datum

2019-08-19
Kommunledningsförvaltningen
Alexander Arbman,
alexander.arbman@uppvidinge.se

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 27 augusti 2019 klockan 18:30
i Borgen, Lenhovda för att behandla följande ärenden:
Upprop
Ärende

Anteckningar

1.

Val av justerare
Dnr 2019-000065

2.

Godkännande av dagordning
Dnr 2019-000001

3.

Allmänhetens frågestund
Dnr 2019-000048

4.

Anmälan av motioner
Dnr 2019-000101

5.

Anmälan av medborgarförslag
Dnr 2019-000102

6.

Inlämnande av interpellation
Dnr 2019-000103

7.

Förslag till nytt reglemente för revisionen
Dnr 2019-000221

./.

8.

Motion om införande av yrkeskategorin
vårdbiträde
Dnr 2018-000265

./.

9.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelser ./.
för Uppcom AB och Uppvidingehus AB
Dnr 2019-000245

10. Fyllnadsval av ersättare i Uppcom AB:s
styrelse efter Monika Hammarström (S)
Dnr 2019-000246
11. Fyllnadsval av ersättare i Uppvidingehus AB:s
styrelse efter Monika Hammarström (S)
Dnr 2019-000247

./.

Uppvidinge kommun

Datum

Sida

2019-08-19
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Ärende

Anteckningar

12. Projektering för ombyggnation av Smedjan i
Lenhovda
Dnr 2017-000409

./.

Peter Skog Lindman
ordförande

Alexander Arbman
nämndsekreterare
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Datum

Referens

2019-08-19

KS 2019-000101

Anmälan av motioner
Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:
Motion om måltider inom äldreomsorgen, dnr 2019-000250
Motion om kommunfullmäktiges januarisammanträde, dnr 2019000251

Underlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-19

Nämndsekreterare
Alexander Arbman

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
alexander.arbman@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Alexander Arbman ALAR
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Kommunstyrelsen

§ 158

Dnr 2019-000221

Förslag till nytt reglemente för revisionen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta bifogat förslag till nytt reglemente för revisionen.
2. Upphäva gällande reglemente för revisionen, antaget av fullmäktige i §
117, 2006-11-28.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare
föreskrifter om revisionen. Det sker genom att fullmäktige antar ett
revisionsreglemente. Ett revisionsreglemente kompletterar lagstiftningens
reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation,
sammankomster, förvaltning mm.
Gällande reglemente för revisionen i Uppvidinge kommun antogs av
fullmäktige år 2006. Reglementet är i behov av omfattande uppdatering,
dels med anledning av kommunen från och med år 2019 har utökat antalet
revisorer från fem till sex, dels utifrån förändringar i nya kommunallagen
från år 2018.
Förslaget till nytt reglemente har tagits fram av revisorerna i samråd med
kommunfullmäktiges presidium.
Revisionens förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående föreslår revisorerna kommunfullmäktige
besluta att
1. Anta bifogat förslag till nytt reglemente för revisionen
2. Upphäva gällande reglemente för revisionen, antaget av fullmäktige
i § 117, 2006-11-28
Kommunstyrelsen 2019-08-13
Ordförande i revisionen, Per Ragnarsson, presenterar för kommunstyrelsen
det nya reglementet för revisionen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
revisionens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förslag Reglemente för revisionen
Förslag nytt reglemente för revisionen

Justerandes signatur
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§ 165

Dnr 2018-000265

Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 augusti 2018, § 93, beslutade kommunfullmäktige att till
kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om införande av
yrkeskategorin vårdbiträde.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april år 2019, § 81, att ge socialnämnden
i uppdrag att utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med
svar senast augusti år 2019.
Socialnämnden beslutade den 13 juni år 2019, § 101, att godkänna
utredningen av motionen avseende införande av yrkeskategori vårdbiträde
och överlämna informationen kommunstyrelsen. Socialnämnden gav
förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ändra
befattningsbenämningen vårdbiträde.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
bifalla motionen.

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

Beslutsunderlag
Motion vårdbiträde
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-08-28 § 28
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-09 § 81
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-06-13 § 101

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Dnr 2019-000131

Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner utredningen av motionen avseende införande av
yrkeskategori vårdbiträde och överlämnar informationen till
kommunstyrelsen. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta
arbetet med att ändra befattningsbenämningen vårdbiträde.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 augusti 2018, § 93 beslutade fullmäktige att till kommunstyrelsen
överlämna, för beredning, motion om införandet av yrkeskategorin
vårdbiträde.
Kommunstyrelsen beslutade 9 april 2019, § 81 att ge socialnämnden i
uppdrag att utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med
svar senast augusti 2019.
Inom avdelningen för Vård- och omsorg pågår ett arbete som startats under
våren 2019 tillsammans med personalavdelningen för att se över en
förändring av yrkeskategorier inom hemtjänst och särskilt boende. För att
kunna möta rekryteringsbehoven finns behov av att renodla uppgifter för
utbildade undersköterskor och möjliggöra anställning av andra
yrkeskategorier som kan arbeta mer riktat mot så kallade serviceinsatser.
Serviceinsatser kan innebära städning, tvätt, inköp samt promenader.
Ett samarbete med Uppvidinge Gymnasieskola pågår för att möjliggöra
utbildningsinsatser för bland annat nyanlända och personer som av olika
anledningar inte deltagit i eller avslutat någon gymnasieutbildning. Denna
utbildningsinsats är en så kallad Orienteringskurs inom vård och omsorg.
Efter orienteringskursen ska det vara möjligt att anställas för att kunna
utföra serviceinsatser och delta i omvårdnadsarbetet vid dubbelbemanning.
Genom att delta i omvårdnadsarbetet ges möjlighet att få en inblick i yrket
som förhoppningsvis väcker intresse för vidareutbildning. Nästa
utbildningssteg kommer att vara Vårdbiträdesutbildning som gör det
möjligt att anställas som vårdbiträde. Ytterligare utbildningssteg är
Omvårdnadsprogrammet som leder till yrkestitel undersköterska.
Vidareutbildning kan därefter även ske till specialistundersköterska.
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Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner utredningen av
motionen avseende införande av yrkeskategori vårdbiträde och överlämnar
informationen till kommunstyrelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Palmqvist (C) yrkar bifall till motionen samt att förvaltningen arbetar
vidare med att ändra befattningsbenämningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Eva
Palmqvists (C) yrkande och finner att socialnämnden beslutar så.

Beslutsunderlag
Motion Inför yrkeskategorin vårdbiträde, Moderaterna
Sammanträdesprotokoll 9 april 2019, § 81, Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse 2019-05-28

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Dnr 2018-000265

Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att utreda motionen och
återkomma till kommunstyrelsen med svar senast augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 augusti 2018, § 93, beslutade kommunfullmäktige att till
kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om införande av
yrkeskategorin vårdbiträde.

Förslag till beslut på sammanträdet
Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att
utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast
augusti 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-08-28 § 93 Motion om införande
av yrkeskategorin vårdbiträde

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur
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§ 93

Dnr 2018-000265

Anmälan om motion om införande av yrkeskategorin
vårdbiträde
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen får ställas.
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
En motion har kommit in från Margareta Schlee (M). I motionen yrkas att
yrkeskategorin vårdbiträde införs i den kommunala äldreomsorgen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Motion:
Inför yrkeskategorin Vårdbiträde
Återinför yrkeskategorin vårdbiträde inom den kommunala äldreomsorgen.
Vårdbiträden är en yrkesgrupp som det senaste decenniet i stort sett försvunnit. Med de
utmaningar vård och omsorg står inför finns behov av denna yrkesgrupp för att avlasta mer
kvalificerade yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
Detta skapar möjligheter för arbetslösa, ungdomar och nyanlända att få en väg in i vårdyrket.
Det kan handla om allt från att servera lunchbrickor, ta ut brukare på promenader, bädda
sängar och tvätta kläder, till vaktmästeriuppgifter och enklare städning. Andra vanligt
förekommande uppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning, linda ben,
dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet. Kort sagt fokuserar
vårdbiträdet på det praktiska arbetet, inte på det medicinska.
Vårdbiträden kommer därmed att avlasta undersköterskorna som får mer tid till
omvårdnad och i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna. Vården blir mer effektiv.
Det skulle dessutom ge undersköterskorna inom äldrevården möjlighet att utföra liknande
arbetsuppgifter som kollegorna på sjukhusen. Det skulle leda till en statushöjning och få fler
att utbilda sig inom yrket. Dessutom skapas fler enklare jobb utan större yrkeserfarenhet.
Det kan i många fall vara en merit att kunna prata flera språk än svenska, för att lättare kunna
kommunicera med vårdtagare som har andra modersmål.

Uppvidingemoderaterna föreslår att:
Uppvidinge kommun inför yrkeskategorin vårdbiträde för att arbetsuppgifter ska kunna
omfördelas och frigöra tid för undersköterskor och sjuksköterskor och därigenom även skapa
fler enklare jobb.
För Uppvidingemoderaterna
Margareta Schlee
2018-08-07
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§ 160

Dnr 2017-000409

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.

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.
Dessa frågor var:
Vill socialnämnden gå vidare med nybyggnation enligt offert?
Om ja, redovisa hur mycket socialnämndens driftkostnader ökar och hur
den eventuella ökningen skall finansieras
Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboende ut de närmaste fem åren?
Socialnämnden har nu svarat kommunstyrelsen på dessa tre frågor
( socialnämndens sammanträdesprotokoll 2019-07-02).
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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nuvarande korttidsboende går ut. Socialnämnden har dock inte svarat på
hur de skall finansiera kostnadsökningen
Socialnämnden uppger att prognosen för brukare till korttidsboende är i fas
med uppförande av nya Smedjan. Skulle det bli någon plats ledig, så kan
socialnämnden kunna erbjuda försäljning av plats till någon av våra
grannkommuner.
Samhällsserviceförvaltningen anser med grund av dessa svar att påbörja
rivning och uppförande av nya Smedjan.

Ekonomiska konsekvenser
Offertkostnad på 16 850 000 kr
Ökad driftkostnad 988 000 kr/ år

Förslag till beslut på sammanträdet
Susanne Karlsson (S) yrkar bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag
till beslut.
Patrik Davidsson (C) yrkar på ajournering.
Christina Lindqvist (KD) yrkar på återremiss med komplettering på
uppgifter i underlaget med ritning på byggnationen samt finansiering av
ökade kostnader.

Beslutsgång
Proposition 1.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ajournera sammanträdet och
finner att kommunstyrelsen beslutat så.
Ajourneringen varar 14:47-14:57.
Proposition 2.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Christina Lindqvists (KD) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.
Votering begärd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande tydliggör beslutsgången till JA-röst innebär röst på
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och NEJ-röst innebär röst
på Christina Lindqvists (KD) yrkande.
Ja
Peter Skog Lindman (S)

X

Susanne Karlsson (S)

X

Tony Johansson (S)

X

Anders Käll (M)

X

Jerker Blomqvist (M)

X

Nej

Viktoria Birgersson (C)

X

Patrik Davidsson (C)

X

Christina Lindqvist (KD)

X

Anders Ljungqvist (-)

X

Kerstin Ljungqvist (-)

X

Niklas Jonsson (S)

Avstår

X

Ordförande finner, genom röstantalet JA-röst 6 stycken och NEJ-röst 5
stycken, att kommunstyrelsen beslutat enligt samhällsserviceförvaltningens
förslag till beslut.

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 presidie 2019-07-02
Offert, nybyggnation av korttidsboende
Tjänsteskrivelse 2019-08-05

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Uppvidingehus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Justerandes signatur
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§ 115

Dnr 2019-000186

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger socialnämndens presidie befogenhet att ta beslut
gällande kommunstyrelsens frågeställningar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017, §224, att påbörja
projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda.
Under maj månad 2019 inkom offerter angående rivning av befintlig lokal,
samt uppbyggnad av ny ändamålsenlig lokal.
På grund av att det gått några år sedan beslut fattades och att det
ekonomiska läget är mycket försämrat för Uppvidinge kommun, så är det
till kommunstyrelsen med svar på följande frågor.
Vill nämnden gå vidare med nybyggnationen enligt offerten?
Om ja, redovisa om och i så fall hur mycket nämndens driftskostnader ökar
till följd av nybyggnationen och i så fall hur den eventuella ökningen
finansieras.
Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboende de närmsta fem åren?
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen vill få en genomlysning om vilka merkostnader Smedjan
ger socialnämnden och hur socialnämnden kommer att finansiera dessa.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat
så.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-11
Tjänsteskrivelse, 2019-06-13
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur
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§ 125

Dnr 2017-000409

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet justeras omedelbart.
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera projekteringen av Smedjan till
Socialnämnden för besvarande av följande frågor:
1. Vill nämnden gå vidare med nybyggnation enligt offerten?
2. Om ja, redovisa om och i så fall hur mycket nämndens driftskostnader
ökar till följd av nybyggnationen och i så fall hur den eventuella ökningen
finansieras
3. Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboende de närmaste fem åren?
Kommunstyrelsen begär svar på frågorna under augusti månad 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017, § 224, att påbörja
projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda.
Under maj månad 2019 inkom offerter angående rivning av befintlig lokal,
samt uppbyggnad av ny ändamålsenlig lokal.
På grund av att det gått några år sedan beslut fattades och att det
ekonomiska läget är mycket försämrat för Uppvidinge kommun, så är det
till kommunstyrelsen med svar på de två ovanstående frågorna.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen vill få en genomlysning vilka merkostnader Smedjan ger
socialnämnden och hur socialnämnden kommer att finansiera dessa.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på omedelbar justering samt ändrar
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut så kommunstyrelsen begär
svar istället för önskar svar.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas
Jonssons (S) yrkande.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas
Jonssons (S) yrkande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammaträdesprotokoll 2017-12-05 § 224
Offert korttidsboende, Smedjan
Tjänsteskrivelse 2019-05-29

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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§ 85

Dnr 2017-000409

Information om projektering för ombyggnation av
Smedjan i Lenhovda
Kommunstyrelsens beslut
beslut uppdra åt Samhällsserviceförvaltningen att fortsätta arbetet med
alternativ 1 och att beakta väktmästargruppens utrymmet.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Karlsson, byggnadsingenjör från Uppvidingehus AB redogör 4 olika
alternativ i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson(S): Socialdemokraterna föreslår beslut uppdra åt
Samhällsserviceförvaltningen att fortsätta arbetet med alternativ 1 och att
beakta väktmästargruppens utrymmer.
Kent Helgesson(-): Bifall till Niklas.
Lennart Lundahl (LPU): Bifall till Niklas
Anders Ljungkvist (SD): Bifall till Niklas.
Torbjörna: Bifall till alternativ 2 med motivering att det finns intresse för
annan verksamhet i Smedjan och att det möjliggör lägenhetersbyggnation
framöver.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta uppdra åt
samhällsserviceförvaltningen att fortsätta utredning med alternativ 1 eller
alternativ 2.
Finner att kommunstyrelsen beslutar om aternativ 1, i enlighet med Niklas
Jonsson (S) yrkande.

Beslutet skickas till
Samhällsserviceförvaltningen
UppvidingeHus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-08
Kommunstyrelsen
§ 74

Dnr 2017-000409

Information gällande projektering för ombyggnation av
Smedjan i Lenhovda
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra åt UppvidingeHus AB att utreda en annan plats för nybyggnation i
Lenhovda.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsingenjör från UppvidingeHus AB redogör för kommunstyrelsen
om ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Davidsson (C): Uppdra åt UppvidingeHus AB att utreda en annan
plats för nybyggnation i Lenhovda.
Björn Bodén (S): Bifall till Patrik Davidssons förslag till beslut.
Ajournera mötet 3 minuter för överläggning.

Beslutsgång
Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i informationsärendet och
därmed vara eniga och finner styrelsen besluta så.
Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med Patrik
Davidssons (C) förslag till beslut, med bifall från Björn Bodén (S) att uppdra
åt UppvidingeHus AB att utreda en annan lämplig plats för nybyggnation i
Lenhovda och finner styrelsen besluta så.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
UppvidingeHus AB
Byggnadsingenjör, UppvidingeHus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-13
Kommunstyrelsen
§ 38

Dnr 2017-000409

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda
Kommunstyrelsens beslut
Bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017, § 224, att påbörja
projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda. Kommunstyrelsen
beslutade också att ärendet skulle återredovisas på kommunstyrelsens
sammanträde i februari.
Eftersom dagens möte inte hållit det utskickade tidsschemat finns inte de
tjänstepersoner som skulle informera om ärendet längre på plats i
kommunhuset för att informera kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Ymer (S) yrkar bordläggning.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Camilla
Ymers (S) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Camilla Ymers (S) yrkande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 224/2017 Projektering för ombyggnation av Smedjan i
Lenhovda

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-05
Kommunstyrelsen
§ 224

Dnr 2017-000409

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja projektering av ombyggnation av
Smedjan. Ärendet ska återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde i
februari.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har låtit genomföra en boendeutredning som innehåller en
plan för särskilt boende, gruppbostäder samt övriga lokaler för
socialnämndens verksamheter. Med planen som grund äskade
socialnämnden medel från Kommunstyrelsen om totalt 7,575 miljoner
kronor inklusive ombyggnad av Smedjan till en uppskattad kostnad av 6,5
miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade äskandet
om anpassning av lokalerna på socialkontoret och ombyggnation av
Smedjan till kommunstyrelsens beredning den 7 augusti. På denna
beredning beslöts att uppdra till tf förvaltningschef för
Kommunledningsförvaltningen att se över möjligheten att köpa fastigheten
där Socialförvaltningen sitter idag och se över hur det totala lokalbehovet
för Socialförvaltningens verksamheter i Lenhovda kan lösas på bästa sätt.
Uppvidingehus VD har förhandlat fram ett pris för köp av fastigheten
Uppvidinge Lenhovda
och tagit fram ett förslag till överlåtelseavtal.
Samtidigt har Socialförvaltningen tillsammans med Uppvidingehus
studerat alternativen för Smedjan och gjort en mer detaljerad utredning
kring ombyggnationen av Smedjan med en ny kostnadsberäkning.
Ombyggnad av Smedjan
Utredningarna kring Smedjan har resulterat i att föreslå att Smedjan byggs
om till korttidsboende och lokaler för vaktmästargruppen. Idag finns
korttidsboende på Långgatan 26 i Lenhovda på en yta av ca 200 m2.
Vaktmästargruppen är idag i det gamla centralköket på Ekängen i
Lenhovda. Att bygga om Smedjan till korttidsboende och lokaler för
vaktmästargruppen innebär att korttidsboendet får en yta på ca 420 m2 och
vaktmästargruppen ca 155 m2. Ombyggnaden innebär att byggnaden får ett
nytt yttertak sadeltak, ytterväggar tilläggsisoleras. Invändigt måste allt
byggas om och en helt ny ventilationsanläggning monteras. Troligtvis
måste byggnaden sprinklas. Kostnaden uppskattas till ca 10 miljoner
kronor.
Alternativet nybyggnation har studerats men blir betydligt dyrare samt
svårt att hitta lämplig tomt i Lenhovda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-05
Kommunstyrelsen
Ombyggnad av Smedjan till en kostnad av ca 10 miljoner kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Ymer (S) och Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg att ärendet
redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i februari.
Åke Carlson (C) yrkar på ajournering av punkten för att återuppta den
senare i eftermiddag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Åke
Carlsons (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Åke Carlsons (C) yrkande och ärendet ajourneras mellan
11:50 13:15.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Camilla
Ymer (S) med fleras yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Camilla Ymer (S) med fleras yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse för projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda,
2017-11-24
Planritning för vaktmästargruppen, 2017-11-06

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomichefen
Uppvidingehus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(2)

