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Övriga närvarande 
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Förslagsställare § 189 
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Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, tisdagen den 22 oktober 2019 09:00  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 185-223 

 Alexander Arbman  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2019-10-22 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2019-11-15 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 

 

Underskrift 
  

 Alexander Arbman  
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§ 185 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.                                                          
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§ 186 Dnr 2019-000065  

Val av justerare  

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikaela Gross (V) yrkar på att välja Anders Käll (M) som justerare.                 

Beslutsgång 

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

justerare och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                                    
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§ 187   

Medborgarförslag öka tillgängligheten genom att 
bredda de kommunala bilparkeringarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.                

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 september år 2018, § 110, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag 

öka tillgängligheten genom att bredda de kommunala bilparkeringarna. 

Den 9 april år 2019, § 68, beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda medborgarförslag öka tillgängligheten genom 

att bredda de kommunala bilparkeringarna.    

Den 6 maj år 2019, § 15, beslutade tekniska utskottet att uppmana 

kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 

Uppvidinge kommun utgår från Trafikverkets regler för vägars och gators 

utformning (VGU) vid upprättandet av kommunala bilparkeringar. För 

kommuner är reglerna rådgivande och inte tvingande, men reglerna 

används som standard av flera kommuner.  

Många nyproducerade bilar har blivit både bredare och större under några 

decennier vilket kräver mer parkeringsutrymme. Detta i sin tur gör att det 

blir allt mindre parkeringsutrymme i varje parkeringsficka.  

Uppvidinge kommun kommer nogsamt att följa Trafikverkets regler inom 

detta område, så att kommunens bilparkeringar hänger med i den 

nationella utvecklingen.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt tekniska 

utskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-02 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-05-06 § 15 
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Medborgarförslag öka tillgängligheten genom att bredda de kommunala 

bilparkeringarna, 2018-09-11          

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren  
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§ 188   

Medborgarförslag belysning vid återvinningsstationen i 
Alstermo 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.          

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 februari år 2019, § 5, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, medborgarförslag belysning 

vid återvinningsstationen i Alstermo. 

Den 9 april år 2019, § 70, beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda medborgarförslaget med tillägg att se över 

belysningen för samtliga återvinningsstationer i kommunen och återkomma 

med svar senast oktober år 2019.    

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 6 maj 2019, § 18, att 

överlämna svar till kommunstyrelsen om att medborgarförslaget redan är 

genomfört.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-05-06 § 18 

Medborgarförslag belysning vid återvinningsstationen i Alstermo 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren  
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§ 189   

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan 
Vetlanda-Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.                

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska utskottet beslutade den 24 september år 2019 § 27 att uppdra åt 

samhällsserviceförvaltningen att svara på medborgarförslaget och 

återkomma till kommunstyrelsen i oktober år 2019. 

Medborgarförslaget föreslår att järnvägssträckan Vetlanda-Åseda skall 

bevaras under en försöksperiod av fem till 10 år. Av förslaget framgår att 

upprivning av spåret kan innebära en kapitalförstöring samt att det under 

perioden kan förändras på så sätt att behov finns av spåret för transporter. 

Uppvidinge kommun äger inte järnvägssträckan, således kan inte 

kommunen besluta huruvida järnvägssträckan skall bevaras eller inte.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-04 

Protokollsutdrag Tekniska utskottet 2019-09-24 § 27 

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda 2018-08-

10              

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren av medborgarförslaget 
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§ 190   

Medborgarförslag om parkeringsövervakning i 
Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.                  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april år 2019 § 69 att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget 

och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast oktober år 2019. 

Medborgarförslaget föreslår att Uppvidinge kommun beslutar om höjda 

böter för felparkeringar. Av förslaget framgår att det i Åseda är anarki på 

gatorna gällande felparkeringar.   

Uppvidinge kommun anser att det istället måste till informationsinsats som 

belyser detta problem, så att en förändring sker.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-04 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-09 § 69 

Medborgarförslag om parkeringsövervakning i Uppvidinge kommun 2018-

10-02         

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren  
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§ 191   

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 
friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till 
Singeltorps by 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att utreda 

medborgarförslaget vidare. 

Att återkomma till kommunstyrelsen efter kontakt med berörda markägare 

är genomförd senast maj 2020.                          

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 september år 2018, § 108, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag 

förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken 

till Singeltorps. 

Den 9 april år 2019, § 66 beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 

friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till Singeltorps och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar senast oktober år 2019.  

Den 6 maj år 2019, § 14, beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott att ge 

tekniska avdelningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma till tekniska utskottet med svar senast september år 2019. 

Tekniska utskottet beslutade den 24 september år 2019 § 26 att ge 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar i oktober år 2019. 

Medborgarförslaget föreslår följande: 

• belysning utmed järnvägsbanken från viken till Singelstorps by,  

• bänk utmed spåret,  

• papperskorg,  

• hundavfallskorg, samt  

• tydliga skyltar runt spåret.  

Medborgarförslaget sammanfattar att en komplett friskvårdsslinga runt 

Lenhovdasjön även mot Singelstorps by skulle bidra till hela området. 
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”Friskvårdsslingan” är 5,4 kilometer lång och följer gång- och cykelvägar, 

enskilda vägar och samfällighetsvägar runt Lenhovdasjön. 3,6 kilometer av 

slingan har belysning, det finns flera bänkar och papperskorgar längs 

gångvägen i tätorten och en bänk ute på rakan på den gamla banvallen. 

Slingar snöröjs under vintern. 

Uppvidinge kommun äger järnvägsbanken mellan Lenhovda och 

Sävsjöström och marken där slingan går inne i tätorten. Sveaskog äger en 

del, ett privat bolag en del och resterande delen av marken där slingan går 

ägs av privatpersoner. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att anlägga belysning på delen som idag saknar belysning beräknas kosta 

400 000 kr. Belysningen byggs gles och behöver kopplas till anläggningen i 

Singelstorp.       

Bänkar, papperskorgar/hundlatriner och tydlig belysning beräknas kosta 

35 000 kr. 

Driftkostnaderna för abonnemang och elström beräknas öka med 10 000 kr 

och investeringen genererar årliga kapitalkostnader om 20 000 kr under 

avskrivningsperioden. 

För att arbetena ska gå att genomföras behövs avtal med berörda 

markägare.               

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Karlsson (S) yrkar på att återkomma till kommunstyrelsen efter 

kontakt med berörda markägare är genomförd senast maj 2020.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

tekniska avdelningens förslag till beslut med tillägg för Susanne Karlssons 

(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-07 

Protokollsutdrag Tekniska utskottet 2019-09-24 § 26 

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt 

Lenhovdasjön, delen Viken till Singelstorps by 2018-09-03             
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Beslutet skickas till 

Förslagsställaren av medborgarförslaget 
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§ 192   

Medborgarförslag upprustning badplats Sjöparken 
Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• att avslå medborgarförslaget.  

• att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över 

ansvarsfördelningen vad gäller kommunens badplatser och återkomma 

till kommunstyrelsen april 2020.                 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav det tekniska utskottet den 9 april 2019, § 67, i 

uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma till 

kommunstyrelsen med svar senast oktober 2019.          

Kommunstyrelsens tekniska utskott gav den 6 maj 2019, § 16, Kultur- och 

fritidsavdelningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget gällande 

Upprustning badplats Sjöparken Lenhovda och återkomma med svar i 

september 2019. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet igen den 24 

september 2019, § 25, och föreslår kommunstyrelsen avslå 

medborgarförslaget med hänvisning till nedanstående svar. 

Svar 

I medborgarförslaget önskar man att inför sommaren 2019 rengöra botten 

vid badet, installera en duschplatta, fräschare bryggor samt bygga 

omklädningshytter. Man önskar även att det ska ordnas en simskola. 

Idag är det arbetsmarknad och etableringsavdelningen som på uppdrag av 

kultur- och fritidsavdelningen sköter badplatsen. Parken i sig sköts av 

samhällsföreningen på uppdrag av Tekniska utskottet. I arbetsmarknad och 

etableringsavdelningens uppdrag ingår att hålla ordning vid badplatsen, 

tömma skräp, klippa gräs, kontrollera sand och hålla bryggorna rena från 

fågelbajs och annat skräp med mera.  Detta ska göras dagligen måndag till 

fredag inför och under hela badsäsongen. Arbetsmarknad och 

etableringsavdelningen har tydliga instruktion att skräp på bryggor måste 

plockas/sopas upp och EJ får sopas ned i sjön. Inför varje badsäsong 
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beställer kultur- och fritidsavdelningen dykning i sjön som då rensas från 

diverse skräp som slängts ned i vattnet och säkras inför bad. Under 

badsäsongen från mitten av juni fram till v 31 eller 32 tas vattenprovet som 

även redovisas på Uppvidinge.se där badvattenkvalitet mäts. 

• Rengöra botten vid badet – Arbetsmarknad- och etableringsavdelningen 

har tidigare år vid behov räfsat bort löv och annat från föregående sommar 

som sjunkit till botten och skapat dålig sikt i vattnet och upplevt smuts. För 

ett bättre resultat kan man muddra botten. Vid en sådan lösning tillkommer 

kostnader och till det finns inget utrymme i befintlig budget. 

• Installera en duschplatta – det finns idag inga förutsättningar att göra 

detta. Vid en sådan lösning tillkommer kostnader och till det finns inget 

utrymme i befintlig. En offentlig toalett finns idag i Borgens lokaler, men 

där finns ej duschmöjlighet. 

• Fräschare bryggor – man har under år 2018 gjort jobb med bryggorna som 

har gjort dem säkrare att gå på och kultur- och fritidsavdelningen upplever 

ej att bryggorna behöver bytas ut. Vi har heller ej fått några påpekanden om 

detta sedan man tog bort de flärpar som låg över skarvarna innan. 

• Omklädningshytter – det är fullt möjligt att bygga omklädningshytter vid 

sjöparkens badplats men en sådan investering ryms ej befintlig budget. Det 

har förekommit en hel del problem på andra badplatser vad gäller 

uppehälle i omklädningsrum, förstörelse, rökning, nedskräpning av 

ölburkar och annat olämpligt material och kultur- och fritidsavdelningen 

hänvisar i det fall man väljer att bygga omklädningshytter till att badplatsen 

i det fallet borde driftas av en förening eller annan som kan se efter 

utrymmena även kvälls- och helgtid. Kultur och fritidsavdelningen har 

ingen driftsorganisation och kan ej ta det ansvaret. Ett alternativ är att 

lämna över sjöparkens badplats, alternativt samtliga badplatser till annan 

avdelning eller förvaltning i kommunen som har en driftsorganisation och 

kan ta hand om liknande arbetsuppgifter. 

• Simskola – Kultur- och fritidsavdelningen ställer sig positiv till en 

simskola i Sjöparken i Lenhovda. Däremot är det inte möjligt för kultur- och 

fritidsavdelningen att bedriva sådan verksamhet med dagens 

förutsättningar. Man kan se på goda exempel bland annat i Älghult där 

Älghults idrottsförening tillsammans med Hälsans hus erbjuder en 

simskola varje sommar.     
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 

se över ansvarsfördelningen vad gäller kommunens badplatser och 

återkomma till kommunstyrelsen april 2020. 

Tony Johansson (S) och Mikaela Gross (V) yrkar bifall till Niklas Jonssons 

(S) yrkande.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

tekniska utskottets förslag till beslut med tillägg för Niklas Jonssons (S) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-09-24 § 25 

Medborgarförslag upprustning badplats Sjöparken Lenhovda 2018-09-03 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren  
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§ 193   

Medborgarförslag om att flytta pyramiden i Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar att Konstinstallationen De fem elementens 

pyramid flyttas till Åkröken vid kyrkan.  

Att finansiering sker inom kommunstyrelsens disponibla förfogandemedel.               

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april år 2019 § 74 att ge 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar senast augusti år 2019. 

Medborgarförslaget föreslår att glaspyramiden i centrum flyttas till 

föreslagen plats vid Åseda Ishall. Av förslaget framgår att ytan som idag 

används till glaspyramiden kan användas bättre, exempelvis till torghandel 

eller flanerande samt att placering nära ishallen kan med sitt formspråk 

associeras till en iskristall. 

Samhällsserviceförvaltningen färdigställde den 22 maj år 2019 en 

utredningsrapport. Av utredningen framgår förslag på ny placering: 

Grönytan framför Ishallen på Östra Esplanaden (medborgarförslag) 

Grönytan utanför Gymnasieskolan (förslag framkommit under 

utredningen) 

Åkröken vid kyrkan (Förslag från Eva Stormöga) 

Grönytan mitt emot Konsum på Järnvägsgatan (Förslag från Eva Stormöga) 

Av utredningen framgår slutsatsen att en lämplig plats för Glaspyramiden 

De fem elementen skulle vara en plats där det i förvägen finns lugn och ro 

och som omsluter skulpturen med gröna växter, gärna anknytning till 

vatten.  

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar flytta 

Konstinstallationen De fem elementens pyramid till Åkröken vid kyrkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Totala kostnader uppgår till 139 900 SEK.   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att finansiering sker inom kommunstyrelsens 

disponibla förfogandemedel. 

Ingrid Hugosson (C) yrkar på avslag att flytta pyramiden till Å-kröken då 

det medför en kostnad på 139 9000. Vi anser att detta inte skall ske med 

tanke på de besparingar som pågår.  

Viktoria Birgersson (C) och Christina Lindqvist (KD) yrkar bifall till Ingrid 

Hugossons (C) yrkande.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta avslå 

medborgarförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ingrid 

Hugossons (C) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-04 

Utredning Glaspyramiden 2019-05-22 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-09 § 74 

Medborgarförslag om att flytta pyramiden i Åseda 2018-10-02      

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Ekonomiavdelningen  
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§ 194 Dnr 2019-000157  

Information om ökade kostnader Uppjobb 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  

1. Slå ihop Etableringsenheten och Arbetsmarknadsenheten 

2. Fastställa kostnadsförslag alternativ B enligt bilaga 1 samt uppdra åt 

samhällsserviceförvaltningen att återkomma med ett gemensamt 

kostnadsförslag för hela avdelningen till kommunstyrelsens 

sammanträde i november 2019. 

3. Uppdra åt samhällsserviceförvaltningen att återkomma med strategi 

och riktlinjer för avdelningen samt en plan för implementering av SÖK 

och LÖK till kommunstyrelsens sammanträde i november 2019. 

4. Uppdra åt samhällsserviceförvaltningen att fortlöpande uppdatera 

kommunstyrelsen om utvecklingen på integrations- och 

arbetsmarknadsområdet under 2020, vid kommunstyrelsens 

sammanträde i januari, april, september och november.          

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut på kommunstyrelsens möte den 7 maj 2019 ska 

Samhällsserviceförvaltningen återkomma med förslag på organisation för 

Arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 

2019. 

Utvecklingen på både integrations- och arbetsmarknadsområdet är minst 

sagt turbulent just nu. Denna turbulens kräver en organisation som är redo 

för flera olika scenarier och som vid behov kan stärkas med personella 

resurser och som kan hantera utmaningarna inom hela integrations- och 

arbetsmarknadsområdet. Det kräver också en lyhördhet gentemot – och 

kunskap om – de förändringar som pågår, både från tjänstepersoner och 

politiker. 

Samhällsserviceförvaltningens översyn av organisationen på hela 

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen, efter att 

stödboendeverksamheten avslutats, har visat ett behov av en 

sammanslagning av de två kvarvarande enheterna – Etableringsenheten och 

Arbetsmarknadsenheten. Vid en minskning av antalet anställda på 

avdelningen blir behovet både av en flexibilitet i arbetsgruppen och ett 
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samarbete i olika arbetsuppgifter större. Dessutom är båda enheterna i hög 

grad påverkade av statliga medel för verksamheten och för båda enheterna 

varierar dessa kraftigt över tid. Vid en sammanslagning blir därför 

överföringar av budgetmedel mellan verksamheterna enklare, men framför 

allt blir samordningsvinsterna lättare att uppnå. 

För att uppnå denna flexibilitet krävs, utöver den faktiska 

omorganisationen, dessutom tydligare strategi och klarare riktlinjer för 

avdelningen. Dessutom krävs att det arbete avdelningen gjort i samverkan 

med samarbetspartners i hela regionen – i arbetet med den strategiska 

regionala överenskommelsen (SÖK) – förankras såväl i politiken som i hela 

den kommunala organisationen. Detta gäller även det pågående arbetet 

med den lokala överenskommelsen (LÖK).  

Ekonomiska konsekvenser 

Om föreslagna förändringar görs överensstämmer den föreslagna 

budgetnivån med dagens budgetram för verksamheten och innebär ingen 

utökning.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av avdelningschef etablerings- och 

arbetsmarknadsavdelningen, 2019-09-27 

Bilaga 1, Kostnadsförslag         

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 195 Dnr 2017-000400  

Renovering av kvarnen i Klavreström 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar   

1. Renovera kvarnen i Klavreström 

2. Avsätta 650 000 kronor ur kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel för renovering av kvarnen i Klavreström 

3. Att kommunstyrelsen får renoveringen/ombyggnationen återredovisad 

när arbetet är slutfört               

Sammanfattning av ärendet 

Kvarnen i Klavreström har under många år varit i behov av underhåll. 

Kvarnen är i dåligt skick, med läckande tak, rutten panel, söndriga fönster 

och dörrar. 

Klaveströms bruk ingår som av flera (av länsstyrelserna i Blekinge, 

Kronoberg och Skåne) inventerade kulturmiljöer längs Mörrumsån. Vid 

inventeringen har Klaveströms bruk fått värderingen, - högt 

kulturhistoriskt värde. De värdebärande beståndsdelarna anges som  

− Bruksmiljö med byggnader kopplade till bruket 

− Kvarnbyggnaden 

Kvarnbyggnaden anges som ett av kärnvärdena, på grund av att den haft 

en viktig funktion i samhället. 

Kvarnen i Klaveström har också ett mycket stort signalvärde för invånarna i 

Klaveström. 

Uppvidinge kommun har fått in två offerter på renovering av Klavreströms 

kvarn. 

I renoveringen ingår, bland annat byte av tak, ny fasad (ny panel och 

knutar), figursågade foder runt fönster, samt målning av panel, foder och 

fönsterluckor. Hela offerten visas på kommunstyrelsens sammanträde. 

Samhällsserviceförvaltningen kommer att söka bidrag av länsstyrelsen i 

Kronobergs län, till renoveringen av kvarnen. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Renoveringskostnaden på 585 000 kr exklusive moms. Det tillkommer 

42 000 kr exklusive moms för byte av betong taktegel till ler taktegel.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen får 

renoveringen/ombyggnationen återredovisad när arbetet är slutfört.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2019-04-23 

Offert 

Offert      

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Tekniska avdelningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 196 Dnr 2017-000353  

Trafiklösning för nya industriområdet i Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna upprättat avtalsförslag mellan Uppvidinge kommun och 

Trafikverket. 

2. Avsätta 20 680 000 kronor i 2020 års investeringsbudget till åtgärderna 

till följd av avtalet. 

3. Finansiera ökade driftkostnader genom centralt avsatta medel för 

kapitalkostnader som beslutades i budgetförutsättningarna för budget 

2020 och verksamhetsplan 2021-2022.                             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 § 12 om att godkänna ett 

övergripande medfinansierings- och samverkansavtal mellan Uppvidinge 

kommun och Trafikverket. Avtalet syftar till att principiellt reglera och 

tydliggöra respektive parts åtaganden och ansvar för att få till stånd en 

framtidssäkrad väganslutning till ett nytt verksamhetsområde som 

kommunen avser utveckla på fastigheten Kållehylte 1:6 söder om riksväg 

23. Av avtalet framgår vidare att det kommer behöva följas upp av ett mer 

detaljerat medfinansierings- och genomförandeavtal när samtliga 

erforderliga utredningar och kostnadsberäkningar är genomförda. 

Planarbetet med det nya verksamhetsområdet har nu kommit så långt att de 

kostnadsberäkningar och utredningar som krävs har kunnat göras. Det nya 

avtalet ersätter det tidigare avtalet och innehåller mer noggranna 

kostnadsberäkningar och ansvarsfördelningar mellan kommunen och 

Trafikverket.  

Det nya medfinansieringsavtalet innebär i huvudsak följande: 

Trafikverket åtar sig att genomföra följande åtgärder: 1) Anlägga port för 

planskild förbindelseväg under väg 23, 2) stängning av tillfällig 

väganslutning till enskild väg samt 3) anlägga erforderliga kommunala 

gator och övrig infrastruktur. I åtgärdslistan ingår även Trafikverkets 

interna kostnader och byggplatsuppföljning. 
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Uppvidinge kommun förbinder sig att fullt ut finansiera ovan nämnda 

åtgärder, inklusive Trafikverkets personalkostnader som Trafikverkets 

hantering av projektet medför. Uppvidinge kommun förbinder sig även till 

att bekosta åtgärder som explicit inte redovisas i avtalet, men som i ett 

senare skede kan komma att krävas för att genomföra projektet i sin helhet.  

Kostnaden för samtliga åtgärder beräknas uppgå till 20 680 000 kronor. I 

kostnadsberäkningen ingår inte kostnader för ägande respektive drift och 

underhåll. Årlig kostnad för ägande samt drift och underhåll beräknas 

uppgå till 6 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur får kostnadsföras direkt 

eller fördelas på mellan 2 till 20 år. Åtgärderna i den statliga infrastrukturen 

är beräknad till 15 400 000 kronor. Driftpåverkan i kommunens redovisning 

blir 770 000 kronor per år i 20 år om kostnaden fördelas på 20 år.  

Åtgärderna i den kommunala anläggningen är beräknad till 5 300 000 

kronor. Driftpåverkan i kommunens redovisning blir en årlig avskrivning 

på 160 000 kronor per år i 33 år. 

Därutöver tillkommer finansiell kostnad till följd av den minskade 

likviditeten/ökade upplåningen.  

I budgetförutsättningarna som beslutades av kommunfullmäktige i juni 

2019, finns avsatta medel för driftkostnader till följd planerade 

investeringar som täcker de ökade driftkostnaderna till följd av avtalet med 

Trafikverket.                       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08 § 25 

Medfinansiering och samverkansavtal väganslutning Kållehylte 

industriområde, Åseda, 2019-09-26 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-13 § 12 Trafiklösning för nya 

industriområdet i Åseda 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(69) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-15 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Medfinansiering och samverkansavtal väganslutning Kållehylte 

industriområde, Åseda, 2018-01-24       

Beslutet skickas till 

Trafikverket 

Förvaltningschef, samhällsserviceförvaltningen 

Planarkitekt 

Ekonomikontoret 

Tekniska avdelningen      
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§ 197 Dnr 2019-000296  

Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2019-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna kommunstyrelsens delårsbokslut per 2019-08-31.                      

Sammanfattning av ärendet 

Resultat per sista augusti 2019 för kommunstyrelsens verksamheter är 

positivt med 2,8 miljoner kronor i förhållande till periodens budget. 

Prognosen för helåret är negativt med 2,8 miljoner kronor i förhållande till 

budget. 

Försämringen på helår i förhållande till delårsresultatet beror bland annat 

på ökade kostnader för färdtjänst, underskott inom kostverksamheten, 

migrering till Microsoft och framtagande av detaljplan. 

Målavstämningen är en sammanfattning och en prognos av 

kommunstyrelsens bidrag till de kommunfullmäktiges mål och vision för 

hela kommunorganisationen. Vi delårsbokslut kan konstateras att ökat 

fokus på målen och målstyrningens införlivande i kommunstyrelsens 

verksamhet behövs för att styrmodellen ska få genomslag. 

Den samlade bedömningen och prognosen av Kommunstyrelsens 

måluppfyllelse är att 10 % av de övergripande målen kommer att nås, 30 % 

kommer delvis att nås och 60 % kommer inte att nås.                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08 § 26 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen, delår 2019              

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltnings- och avdelningschefer inom kommunstyrelsen 
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§ 198 Dnr 2019-000297  

Delårsbokslut per 2019-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut 

per 2019-08-31.                   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommuner upprätta minst ett delårsbokslut per 

år. I Uppvidinge kommun upprättas delårsbokslutet per sista augusti.  

Resultatet per 2019-08-31 är negativt med 10,9 miljoner kronor, prognosen 

för helåret är minus 25,1 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner sämre än 

årets budget.  

Nämndernas delårsresultat är negativt med fem miljoner kronor i 

förhållande till periodens budget, prognosen för helåret är minus 15 

miljoner kronor. Finansförvaltningens beräknas ge ett negativt resultat till 

följd av lägre skatte- och utjämningsintäkter samt finansiell kostnad på 

pensionsskuld.   

De samlade investeringarna för perioden uppgår till 19,3 miljoner kronor 

och prognosen för året är 56 miljoner kronor.  

Kommunen använder sig av två övergripande finansiella mål:  

• Vi har god budgetdisciplin 

• Vi har en hållbar investeringstakt 

För att bedöma måluppfyllelsen utvärderas fem olika indikatorer. Av 

indikatorerna beräknas bara ett att uppnås för året. 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 

tre år. Prognosen för 2019 är ett negativt balanskravsresultat på 18 miljoner 

kronor. Eftersom det negativa resultatet ska återställas inom en treårsperiod 

innebär det att det ekonomiska utrymmet begränsas kommande år.                   
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-10-04 

Delårsbokslut januari – augusti 2019            

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder och bolag 

Revisorerna 
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§ 199 Dnr 2019-000149  

Kommunstyrelsens Budget 2020 och verksamhetsplan 
2021-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens budget 2020 och 

verksamhetsplan 2021 och 2022 och uppdrar till: 

- Kultur- och fritidsavdelningen att senast i december återkomma 

med konkret förslag om införande av automatutlåning i 

kommunens bibliotek. 

- Kultur och Föreningsutskottet att senast i december återkomma med 

konkret förslag om neddragning av föreningsbidragen med en 

miljon kronor. 

- Kultur och fritidsavdelningen att senast 1:a januari 2020 avveckla 

stödet till fritidsgårdsverksamhet.  

- Tekniska avdelningen att minska drift- och underhållsåtgärder för 

gator och vägar med en miljon kronor från och med 2020.                            

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag på budget 2020 och 

verksamhetsplan 2021 - 2022 som utgår från de budgetramar som 

Kommunfullmäktige beslutade om i juli 2019, mål som tilldelats av 

Kommunfullmäktige samt uppdrag och prioriteringar från 

kommunstyrelsens budgetberedning.  

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudgetförslaget är inom de av Kommunfullmäktige fastställda 

budgetramarna för samtliga år. Planerad investeringsnivå för perioden är 

mellan 36 och 57 miljoner kronor årligen.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.             



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(69) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-15 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-10-07 

Kommunstyrelsens budget 2020 och verksamhetsplan 2021 -2022 

Bilaga 1, Risk- och konsekvensanalys Biblioteksverksamheten 

Bilaga 2, Risk- och konsekvensanalys Föreningsbidrag 

Bilaga 3, Risk- och konsekvensanalys Fritidsgårdsverksamhet 

Bilaga 4, Konsekvenser av neddragningar på tekniska avdelningen         

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom kommunledningsförvaltningen och 

samhällsserviceförvaltningen 

Ekonom  
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§ 200 Dnr 2019-000276  

Inköp av elektronisk hastighetstavla 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

kostnad, strategi för användning samt antal elektroniska hastighetstavlor 

och återkomma till kommunstyrelsen senast december 2019.  

Att utreda vad som är bäst och mest effektivt med elektronisk 

hastighetstavla och/eller farthinder.                            

Sammanfattning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet ska, enligt dess riktlinjer ”långsiktigt och i dialog 

med samhällets aktörer verka för minskad brottslighet och ökad trygghet i 

Uppvidinge kommun. Rådet ska ta initiativ i trygghets- och säkerhetsfrågor 

utifrån rådande lägesbild”.  

Brottsförebyggande rådet bedömer att användning av en eller flera 

elektroniska hastighetstavlor ger sänkta hastigheter och därmed säkrare 

trafikmiljöer i kommunen. Förutsättningar för inköp och strategi för 

användning utreds av Samhällsserviceförvaltningen, som också köper in 

lämplig tavla/tavlor.  Utöver inköp behövs en strategi för användning av 

utrustningen, innehållande uppgifter om ansvar för drift, underhåll och 

uppföljning av resultat samt för kontakt med berörda väghållare och andra 

aktörer.  

Ekonomiska konsekvenser 

Det brottsförebyggande rådet är knutet till kommunstyrelsen, där 

förankring av beslut som kräver finansiering ska göras. Fortsatt utredning 

av förutsättningar för inköp och strategi för användning kommer att 

inkludera kostnadsuppgift. Den utredning som har påbörjats av 

samhällsserviceförvaltningen har tagit fram uppgiften 40 000 kronor i 

inköpskostnad per tavla.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (S) yrkar på att utreda vad som är bäst och mest effektivt 

med elektronisk hastighetstavla och/eller farthinder.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

brottsförebyggande rådets förslag till beslut med tillägg för Tony 

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

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-09-20       

Beslutet skickas till 

Brottsförebyggande rådet 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 201 Dnr 2019-000280  

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer 2019 års risk- och sårbarhetsanalys för 

Uppvidinge kommun.                

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun ska, liksom Sveriges övriga kommuner, enligt Lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ta fram en risk- och 

sårbarhetsanalys under mandatperiodens första kalenderår. Analysen ska 

på övergripande nivå visa vilka risker, hot och samhällsstörningar som kan 

inträffa och hur de kan påverka den egna verksamheten och samhället i 

stort. Dessa risker kan vara eller leda till en extraordinär händelse. En sådan 

händelse avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 

kräver därför skyndsamma insatser av kommunen.  

Målet är att analysen och kommunens arbete med krisberedskap ska ligga 

till grund för förebyggande åtgärder, planering, utbildning och övning som 

stärker kommunens förmåga att hantera kriser och minska samhälls-

störningar. Prioriterat är skydd av människors liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet och grundläggande värden. Genom att identifiera den 

verksamhet som är viktig för samhällets funktionalitet och dess kritiska 

beroenden, kan åtgärder i syfte att stärka kontinuiteten i dessa vidtas. 

Kommunen ska under 2019, utifrån analysen, också ta fram ett 

styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. Risk- och 

sårbarhetsanalysen ska redovisas till länsstyrelsen.                        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Risk och sårbarhetsanalys för Uppvidinge kommun, 2019-10-07    

Tjänsteskrivelse 2019-10-07    
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§ 202 Dnr 2019-000279  

Yttrande handlingsprogram för Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig positiv till 

handlingsprogrammet. 

Att överlämna inkomna yttranden från Socialdemokraterna, Moderaterna 

och Vänsterpartiet till kommunfullmäktige.                 

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har tagit del av handlingsprogrammet, som beskriver 

lagkrav, förbundsvision, riskbild i det geografiska området samt förbundets 

förebyggande, operativa och uppföljande verksamhet. Ett beslutat 

handlingsprogram utgör räddningstjänstverksamhetens styrdokument för 

mandatperioden. I detta beskrivs vad kommunen och dess invånare, 

föreningar, företag och andra aktörer kan förvänta sig av räddningstjänsten 

före, under och efter en olycka.  

Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till handlingsprogrammet 

som presenteras av räddningstjänstförbundet. Följande kommentarer 

lämnas från de kommunala verksamheterna:  

1. Utbildning och information (punkt 6.5) 

Förebyggande brandskyddsarbete i form av utbildning och dialog om 

lokala risker är viktigt i kommunala verksamheter. Önskvärt med fortsatt 

erfarenhetsutbyte med räddningstjänsten.  

2. Räddningsstyrkor (punkt 7.2) 

Räddningstjänstens operativa bemanning i Norrhult har ett befäl i 

beredskap ”vilket starkt begränsar den skadeavhjälpande förmågan”. 

Önskvärt med förtydligande av konsekvenser.  

3. Samverkan med andra organisationer (punkt 7.5) 

Räddningstjänstförbundet samverkar i regionen rörande suicidprevention. 

Önskvärt med beskrivning av hur samverkan sker.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att överlämna inkomna yttranden från 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet till 

kommunfullmäktige.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019-2022 

Följebrev ”Remissyttrande avseende förslag till handlingsprogram för 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-09-30   
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§ 203 Dnr 2016-000049  

Kulturstrategi 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny kulturstrategi.  

Tydliggöra i kulturstrategin 2019-2022 utvecklandet av samarbetet med 

Glasriket och film i Glasriket.                          

Sammanfattning av ärendet 

Kulturstrategins främsta syfte är att vara ett styrmedel för prioriteringar 

inom den kommunala kulturpolitiken. I strategin anges prioriteringar och 

politisk viljeyttring inom de olika konsterna samt en övergripande 

handlingsplan för verkställande av viljeyttringarna.   

En politisk styrgrupp bestående av tre ledamöter i Kultur- och 

föreningsutskottet har tillsammans med tjänstemannagruppen arbetat fram 

en kulturstrategi. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutade den 18 juni år 2019, § 27, att förslag 

till ny kulturstrategi ska presenteras på utskottssammanträdet den 27 

augusti år 2019.  

Kultur- och föreningsutskottet beslutade den 27 augusti 2019, § 27, att 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny 

kulturstrategi.                        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att tydliggöra i kulturstrategin 2019-2022 

utvecklandet av samarbetet med Glasriket och film i Glasriket.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts förslag till beslut med 

tillägg för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2019-08-27 § 27 

Förslag till ny kulturstrategi 2019-2022               
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Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 204 Dnr 2019-000295  

Björkåkra camping och badplats i Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att annonsera efter förening eller entreprenör 

som kan drifta badplats och camping i Åseda från och med 2020.                   

Sammanfattning av ärendet 

Björkåkra camping och badplats har under flera år skötts via arbetsmarknad 

och etablering på uppdrag av kultur- och fritidsavdelningen. 2019 har det 

varit stora svårigheter att få driften på campingen att fungera då vare sig 

kultur och fritid eller arbetsmarknad och etablering har någon 

driftspersonal som kan jobba kväll och helger. För att få en camping att 

fungera bör man kunna vara anträffbar under obekväm arbetstid.  

Campingen har under 2019 haft ett uppsving av besökare och man kan se 

stor utvecklingspotential om rätt person eller organisation tar över driften. 

Avdelningen för kultur och fritid föreslår därför att kommunen på hemsida 

och i media annonserar ut driften av både badplats och camping snarast. 

Alternativet skulle vara att campingen måste stänga 2020 i det fall man ej 

hittar någon intressent som är redo att sköta även kväll- och helgpassen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser beror på det avtal som upprättas med eventuell 

intressent.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschef, 2019-09-26               

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 205 Dnr 2019-000292  

Riktlinje för föreningsbidrag till pensionärsföreningar 
från Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinje för föreningsbidrag till 

pensionärsföreningar.             

Sammanfattning av ärendet 

År 2018 tog kommunstyrelsen över föreningsbidrag till 

pensionärsföreningar från Socialnämnden. Socialnämnden har tidigare haft 

riktlinjer kring hur bidraget ska fördelas då detta ej längre gäller behöver 

kommunstyrelsen anta nya riktlinjer. 

Bidragsgivningen är öppen för föreningar som har kommunmedborgare 

över 65 år som främsta målgrupp för föreningens verksamhet och där det 

frivilliga arbetet är ett viktigt inslag. Bidraget ska användas för att stärka 

föreningens förutsättningar att erbjuda kommuninvånarnas möjligheter att 

ta del av aktiviteter och verksamhet av god kvalitet inom socialnämndens 

verksamhetsområde. Som bidragsberättigad medlem räknas endast 

medlemmar som är folkbokförda i Uppvidinge kommun. 

Föreningarna kan få 0,12 % av prisbasbelopp per medlem och år i bidrag. 

Riktlinjen gäller from 2020-01-01                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- 

och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.                      

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinje för föreningsbidrag till pensionärsföreningar 

Tjänsteskrivelse        

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 206 Dnr 2019-000131  

Föreningsbidrag för pensionärsföreningar år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande fördelning av föreningsbidrag 2019 

• Älghults PRO   11 216 SEK 

• PRO Lenhovda   14 675 SEK 

• PRO Åseda   12 164 SEK 

• PRO Nottebäck   10 993 SEK 

• Lenhovda Herråkra SPF   3 683 SEK 

• SPF Åseda-Nottebäck   5 915 SEK 

• SPF Älghult Alstermo   6 361 SEK                       

Sammanfattning av ärendet 

Varje år delar Uppvidinge kommun ut föreningsbidrag till olika föreningar. 

Budgeten för verksamhetsåret 2019 uppgår till 87 000 kronor. 

Ansökningsperioden tog slut den 30 april och det har inkommit sju 

ansökningar om föreningsbidrag till Kultur- och fritidsavdelningen. 

Socialnämnden antog den 11 maj 2017 riktlinjer för föreningsbidrag. I 

riktlinjerna framgår att ”föreningar som har kommunmedborgare över 65 år 

som främsta målgrupp för föreningens verksamhet och där det frivilliga 

arbetet är ett viktigt inslag” är villkoret för att bevilja bidrag till föreningen. 

Bidragets storlek begränsas också i riktlinjerna till 0,12% av prisbasbeloppet. 

År 2018 är summan 55,86 kronor per medlem i föreningen som 

kommunstyrelsen kan föreslå beviljas till respektive förening. 

Förening Antal medlemmar Förslag till beslut 

PRO Älghult 201 11 228 

PRO Lenhovda 263 14 691 

PRO Åseda 218 12 177 

PRO Nottebäck 197 11 004 

SPF Lenhovda, Herråkra 66 3 687 

SPF Åseda, Nottebäck 106 5 921 

SPF Älghult Alstermo 114 6 368 

TOTALT: 65 077 SEK 
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Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- 

och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Tjänsteskrivelse             

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 207 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att varje parti som 

innehar mandat i fullmäktige ska utse en fullmäktigeledamot till att ingå i 

den parlamentariska utredningen. Val av respektive fullmäktigeledamot 

ska inkomma till kansliavdelningen senast den 29 november år 2019. 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

genomföra en utredning med externt stöd av hela den politiska 

organisationen.                 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog i april 2019 åt Kommunstyrelsen att 

återkomma med ett förslag till politisk organisation som kan beslutas under 

hösten 2019 för att träda i kraft den 1 januari 2020.  

Uppdraget från Kommunfullmäktige innebar att göra en översyn av den 

politiska organisationen och en konsekvensbeskrivning utifrån intentionen 

att inrätta två nya nämnder, en kultur- och fritidsnämnd samt en teknisk 

nämnd.  

De övergripande motiven till översynen av den politiska organisationen var 

att förstärka den politiska genomslagskraften och det koncerngemensamma 

perspektivet, tydliggöra ansvar mellan politiker och tjänstepersoner, 

tydliggöra politiskt ansvarsutkrävande samt säkerställa en kostnadseffektiv 

verksamhet med rätt kompetens på rätt plats. 

Översynens slutsats är att det finns möjlighet att bygga den politiska 

organisation efterfrågades och som stödjer politikens målbild bättre än idag.  

Ett införande av ny politisk organisation 1 januari 2020 kommer emellertid 

sannolikt att medföra konsekvenser som innebär att pågående och 

planerade insatser behöver nedprioriteras eller helt uteblir. Det utredda 

förslaget till ny politisk organisation har en snäv tidsram, innebär stora 

merkostnader som kommer att minska det ekonomiska 

handlingsutrymmet, särskilt mot bakgrund av ”Projekt 20 miljoner”. 

Mot bakgrund av detta föreslås den alternativa handlingsvägen som 

innebär en genomlysning av hela den politiska organisationen. 
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Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni 2019, § 129: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige återremittera ärendet 

och uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hela den politiska 

organisationen för att återkomma med förslag till ny politisk 

organisation som kan införas den 1 januari 2023.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till fullmäktige 

på en parlamentarisk utredning av den politiska organisation där 

samtliga av fullmäktiges partier är representerade.    

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2019, § 25: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och uppdra åt 

kommunstyrelsen att utreda hela den politiska organisationen för att 

återkomma med förslag till ny politisk organisation som kan införas den 1 

januari 2023.     

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

återkomma med förslag till fullmäktige på en parlamentarisk utredning av 

den politiska organisation där samtliga av fullmäktiges partier är 

representerade.                            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

ordförandens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse 2019-10-15 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-06-25 § 83                      
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§ 208 Dnr 2018-000409  

Motion utökad hjälp via kommunens fixartjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen utökad 

hjälp av fixartjänsten med teknisk support.                        

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit till Uppvidinge kommun, som föreslår att 

kommunens fixartjänst skall utöka sin verksamhet med teknisk support.  

Grundtanken med inrättandet av en fixartjänst i kommunen var att 

förhindra fall och halkolyckor. På Uppvidinge kommuns hemsida finns en 

tydlig broschyr vad en kommuninvånare kan få hjälp med av fixartjänsten 

Teknisk support av dator, surfplattor och smartphones ska vara och är en 

skyldighet av återförsäljaren. Fixartjänsten ska inte arbeta med dessa 

arbetsuppgifter, dels på grund av att spetskompetens inte finns inom dessa 

områden och dels på grund av garantifrågor. Uppvidinge kommuns 

fixartjänst kommer att fortsätta arbeta med grunduppdraget.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2019-10-08 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-10 § 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-09 § 75 

Motion utökad hjälp via kommunens fixartjänst   
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§ 209 Dnr 2019-000199  

Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige inhämta yttrande från 

socialnämnden avseende överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst från 

kommunstyrelsen till socialnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2019, § 86, att revidera 

kommunstyrelsen och socialnämndens reglemente och därmed flytta över 

färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden från 

och med den 1 januari 2020.   

Den 5 september 2019 lyfte socialnämnden ett ärende om yttrande 

angående överflyttning av färdtjänst och riksfärdtjänst. I socialnämnden 

protokoll står det att:  

I kommunallagens 5 kapitel 26 § framgår att ”innan ett ärende avgörs av 

fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars 

verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning”. I 27 § 

samma kapitel framgår att ”om ett ärende har beretts bara av en 

fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet 

berör alltid ges tillfälle att yttra sig”. Ärendet om att flytta över färdtjänst 

och riksfärdtjänst berör socialnämndens verksamhetsområde i högsta grad. 

Vi anser därför att socialnämnden både skulle ha fått information om 

ärendet samt fått tillfälle att yttra sig innan ärendet togs upp för beslut på 

kommunfullmäktiges sammanträde. Eftersom så inte var fallet önskar vi nu 

därför om tid för yttrande i ärendet samt att ärendet lyft upp på nytt i 

fullmäktige för beslut. 

Socialnämnden beslutade i § 131: Socialnämnden godkänner 

socialförvaltningens förslag till beslut att ärendet lyfts på nytt i fullmäktige 

efter yttrande i socialnämnden.                    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

ordförandens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           
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Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse 2019-10-15 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-09-05 § 131         

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Kommunfullmäktige 
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§ 210 Dnr 2019-000290  

Motion inrätta parlamentarisk fullmäktigeberedning för 
budgeten och reformera budgetprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion inrätta parlamentarisk 

fullmäktigeberedning för budgeten och reformera budgetprocessen till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.                

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 september 2019, § 112, beslutade kommunfullmäktige att överlämna 

motion inrätta parlamentarisk fullmäktigeberedning för budgeten och 

reformera budgetprocessen till kommunstyrelsen för beredning.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att överlämna motion inrätta parlamentarisk 

fullmäktigeberedning för budgeten och reformera budgetprocessen till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-24 § 112 

Motion inrätta parlamentarisk fullmäktigeberedning för budgeten och 

reformera budgetprocessen 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 211 Dnr 2018-000269  

Interkommunal samverkan inom avfallsområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

• att tillsammans med KSRR ta fram förslag på avsiktsförklaring om att 

ingå gemensam organisation (kommunalförbund). 

• att kommuncheferna eller motsvarande i Sävsjö, Vetlanda och 

Uppvidinge eller av denne utsedd tjänsteman ges ansvar för 

framtagandet av avsiktsförklaring tillsammans med KSRR. 

• att VD och avfallsansvarig i Njudung samt avfallsansvarig i Uppvidinge 

utses att tillsammans med av KSRR utsedda tjänstemän ta fram förslag 

avsiktsförklaring. 

• att under framtagandet rapportera till utsedd politisk styrgrupp. 

• att kontinuerligt också redovisa till kommunstyrelsen.             

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet 

beslutade Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda 

gemensam organisation genom ett beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. 

En projektgrupp bestående av de ansvariga tjänstemännen  i Amaq, 

Njudunhg och Uppvidinge kommun bildades för att driva arbetet. Till 

styrgrupp utsågs kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun samt 

ordförande i Amaq och Njudung. Möjlighet gavs också att utse politiker 

från oppositionen. Dessutom har kommunchefer (eller motsvarande) 

deltagit vid styrgruppsmötena.    

Uppdraget innefattade att ta fram beslutsunderlag för bildande av 

gemensam organisation; 

- Konkretisera hur en gemensam organisation kan utformas (verksamhet, 

organisation, säte, etc) och dess för- och nackdelar jämfört med nuvarande 

förhållanden 

- Belysa olika samverkansformer (främst kommunalförbund och bolag) och 

hur de kan fungera i praktiken med dess för- och nackdelar (ägarstyrning, 

verksamhet/organisation, kunder och anslutning fler kommuner) 
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- Belysa konsekvenser i befintliga organisationer och närliggande 

kommunala verksamheter 

- Belysa hur samarbete inom avfallshantering i regionen påverkas och 

intresset för fler kommuner att delta 

- Rekommendation om gemensam organisation med eventuella 

beslutshandlingar 

I uppdraget förutsätts inte nuvarande avfallssystem med optisk sortering 

för mat- och restavfall vara det givna valet i en eventuell framtida 

organisation. Om gemensam organisation bildas föreslås denna ges i 

uppdrag att utifrån de nya förutsättningarna utreda och i samråd med 

kommunerna föreslås hur framtidens avfallssystem ska utvecklas, vilket 

också ska beslutas av kommunerna och dess renhållningsordning 

(avfallsplan+föreskrift).  

Om rekommendationen innebär förslag om bildande av gemensam 

organisation kan styrgruppen besluta om att ta fram erforderliga 

handlingar för bildande för ställningstagande i berörda politiska styrelser 

och nämnder (i slutändan fullmäktige) och förfarande för politiskt samråd 

och remiss.  

Aneby har parallellt utrett samgående med June Avfall & Miljö AB. Besked 

väntas komma innan årsskiftet 2019/2020.  

Frågan har under processen ställts till Eksjö och Nässjö om vilja att delta i 

utredningen men dessa kommuner har avstått medverkan. Det utesluter 

inte verksamhetsmässigt samarbete.  

Vid styrgruppsmöte 2019-12-04 gav styrgruppen uppdrag till 

projektgruppen att studera alternativ till samverkan med andra närliggande 

organisationer. Vid samma möte beslutades om att ge en bredare politisk 

förankring i Kommunstyrelsens presidier vid möte den 12 mars 2019. 

Parallellt under arbetet har information givits i kommunstyrelser och i 

något fall kommunfullmäktige. Vid detta styrgruppsmöte beslutades också 

att kontakta de närliggande kommunalförbunden KSRR 

(Kalmarsundsregionens renhållare) och SÅM (samverkan Återvinning 

Miljö). Lite senare tillkom att kontakt även skulle tas med Södra Småland 

Avfall & Miljö AB.  

Vid styrgruppsmötet 2019-05-16 godkändes ett program som syftade till att 

förbereda befintliga organisationer för ett eventuellt samgående inom 

VASU eller med annan organisation.  
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Vid styrgruppsmötet 2019 redovisades utförda kontakter som sammantaget 

påvisade att alla 3 (KSRR, SÅM, SSAM) är mycket intresserade av att ingå 

samverkan med VASU kommunerna.  

Vid styrgruppsmötet presenterades utfört arbete, se bifogad fil.  

Rekommendationen från styrgruppen är följande; 

- I första hand ska samarbete sökas med KSRR. Alternativ 2 är SSAM. Med 

KSRR avses avsiktsförklaring tecknas som godkänns i KF (eller möjligen 

bara KS – avgörs vid nästa träff efter samråd med KSRR).  

- Redovisning av uppdraget inkl förslag till rekommendation som uttrycks i 

ett inriktningsbeslut om att ingå i samarbete med KSRR ta fram 

avsiktsförklaring ska delges och godkännas av KS i Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge.  

- Information ges till berörda parter.  

- Aneby ska i avsiktsförklaring ges rätt att delta i det fall de väljer detta 

samarbete. Aneby ska dock inte besluta om avsiktsförklaring förrän de tagit 

ställning om samarbetspart.  

Motivet till valet av KSRR i första hand är de goda förutsättningarna till att 

på gemensamma grunder skapa en stor organisation tillsammans med en 

etablerad part. KSRR har en väl fungerande organisation med tydlig 

strategisk styrning. KSRR har också innovativt tänkande såsom självservice 

ÅVC och nyttjande av modern teknik (digitalisering mm). KSRR har optisk 

sortering samt egen regi vilket skapar förutsättningar för synergier och 

utveckling inom dessa områden. KSRR har nyligen anslutit Oskarshamn. 

Bildandet av egen organisation inom VASU bedöms vara ett sämre 

alternativ då organisationen bedöms bli tunn och sårbar med begränsad 

potential för synergier.   

Redovisning av utfört uppdrag inkl. slutsatser om fortsättning avses ges i 

Kommunstyrelser enligt följande; 

2/10  Vetlanda 

8/10  Sävsjö 

15/10  Uppvidinge 

Pressinformation ska genomföras i samband med KS Vetlanda. Njudung 

samordnar detta med övriga berörda inkl KSRR.       
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kontinuerligt också redovisa till 

kommunstyrelsen. 

Tony Johansson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag 

till beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Christina 

Lindqvists (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08 § 24 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
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§ 212 Dnr 2019-000104  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att notera informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 

kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 

redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Det pågår ett arbete att sammanställa ej verkställda beslut. Enligt 

kommunallagen ska medborgarförslag och motioner beredas så att de kan 

beslutas om inom ett år från att de väcktes i fullmäktige. Om ärendet inte 

beretts inom den tiden ska detta anmälas till fullmäktige. I förteckningen 

finns 11 motioner som inte besvarats inom det år som anges i 

kommunallagen. Sju medborgarförslag överskrider den gräns på ett år som 

fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-09-27 

Förteckning oktober        

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 213 Dnr 2019-000298  

Sammanträdesplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen, 

arbetsutskottet, personalutskottet, kultur- och föreningsutskottet samt 

tekniska utskottet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta sammanträdesplan 

2020 för kommunfullmäktige.                     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska besluta om 

sammanträdestider för år 2020.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2020 

Tjänsteskrivelse 2019-09-27             

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 
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§ 214 Dnr 2017-000409  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

verkställa beslut om att påbörja rivning av gamla Smedjan och uppbyggnad 

av nya Smedjan i Lenhovda.       

Reservation 

Christina Lindqvist (KD) reserverar sig mot beslutet med 

reservationsmotivering nedan. 

Viktoria Birgersson (C) reserverar sig mot beslutet med 

reservationsmotivering nedan. 

Ingrid Hugosson (C) reserverar sig mot beslutet med 

reservationsmotivering nedan. 

Reservationsmotivering 

Reserverar oss med tanke på tidigare reservation.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september år 2019 § 125 att uppdra 

åt kommunstyrelsen att påbörja rivning av gamla smedjan och uppbyggnad 

av nya Smedjan i Lenhovda.                       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

ordförandens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse 2019-10-15 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-24 § 125     

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 215   

Medborgarförslag byta ut fotbollsplanen, B-planen, i 
Åseda till en konstgräsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kultur- och föreningsutskottet i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast 

februari år 2020.                        

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 september år 2019 beslutade kommunfullmäktige, § 113, att 

överlämna medborgarförslaget byta ut fotbollsplanen, B-planen, i Åseda till 

en konstgräsplan till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ger kultur- och 

föreningsutskottet i uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma 

till kommunstyrelsen med svar senast februari år 2020.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-09-24 § 113 

Medborgarförslag byta ut fotbollsplanen, B-planen, i Åseda till en 

konstgräsplan 2019-09-09 

Beslutet skickas till 

Kultur- och föreningsutskottet 
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§ 216   

Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till 
Uppvidingehus 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar överlämna medborgarförslaget till 

kommunledningsförvaltningen och Uppvidingehus AB och återkomma till 

kommunstyrelsen i februari år 2020.             

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 september 2019, § 113, beslutade kommunfullmäktige att överlämna 

medborgarförslaget ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar överlämna 

medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen och Uppvidingehus 

AB och återkomma till kommunstyrelsen i februari år 2020.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-24 § 113 

Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Uppvidingehus AB 
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§ 217   

Medborgarförslag samarbete mellan köket i Folkets hus 
och förskolan i Fröseke 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar överlämna medborgarförslaget till 

samhällsserviceförvaltningen för beredning och återkomma till 

kommunstyrelsen i mars år 2020.                                           

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 juni år 2019 beslutade kommunfullmäktige, § 77, att överlämna 

medborgarförslaget samarbete mellan köket i Folkets hus och förskolan i 

Fröseke till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar överlämna 

medborgarförslaget till samhällsserviceförvaltningen för beredning och 

återkomma till kommunstyrelsen i mars år 2020.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-06-25 § 77 

Medborgarförslag samarbete mellan köket i Folkets hus och förskolan i 

Fröseke 2019-06-13 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 218 Dnr 2019-000277  

Hot och våld mot politiker 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner och 

riktlinjer vid hot och våld mot politiker.                          

Sammanfattning av ärendet 

Beredskapssamordnare har uppmärksammat att det saknas kända rutiner 

för hantering av hot och våld mot tjänstemän. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott lyfte ärendet 2019-09-03 § 21 och beslutade att föreslå 

kommunstyrelsen ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

rutiner och riktlinjer vid hot och våld mot politiker.                  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 21 

Skrivelse hot och våld mot politiker, beredskapssamordnare 2019-08-28 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 219 Dnr 2019-000283  

Taxor och avgifter inom vård och omsorg år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

I enlighet med socialnämndens beslut 2019-10-10, § 144, föreslår 

kommunstyrelsen att fullmäktige antar Riktlinjer för taxor och avgifter 

inom vård och omsorg 2020.            

Sammanfattning av ärendet 

Varje år fastställer kommunfullmäktige taxor och avgifter i kommunen i 

enlighet med kommunallagen (KL 3:9). Socialnämnden bereder för 

kommunfullmäktige ärendet om taxor- och avgifter inom 

verksamhetsområdet för vård- och omsorg.  

Socialnämnden beslutade den 10 oktober år 2019 § 144 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård- och 

omsorg 2020.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att i enlighet med socialnämndens beslut 2019-

10-10, § 144, föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige antar Riktlinjer för 

taxor och avgifter inom vård och omsorg 2020.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-10 § 144 

Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg 2020 

Tabell höjning av taxor och avgifter 2020     

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 220 Dnr 2019-000153  

Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge socialnämnden i uppdrag att fortsätta med arbetet för att få en budget i 

balans och återkomma till kommunstyrelsen med redovisad åtgärdsplan 

som socialnämnden lämnar i november år 2019.              

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 mars 2019, § 35, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att 

redovisa åtgärdsplan för att uppnå ett resultat inom nämndens budgetram 

för året. Socialnämnden beslutade den 9 maj år 2019, § 86, att godkänna 

redovisad åtgärdsplan och överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens presidium bjöd in socialnämndens presidium samt 

förvaltningschef till kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni 2019 för 

att diskutera nämndens godkända åtgärdsplan. Kommunstyrelsen 

beslutade på sammanträdet, § 141, att ge socialnämnden i uppdrag att 

fortsätta med arbetet för att få en budget i balans och återkomma till 

kommunstyrelsen i den ekonomiska rapport som socialnämnden lämnar i 

september år 2019.                     

Socialnämndens presidium informerade kommunstyrelsen om det fortsatta 

arbetet med åtgärdsplanen.         

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ge socialnämnden i uppdrag att fortsätta 

med arbetet för att få en budget i balans och återkomma till 

kommunstyrelsen med redovisad åtgärdsplan som socialnämnden lämnar i 

november år 2019.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-11 § 141 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-09-05 § 121       
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Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 221 Dnr 2019-000294  

Uppvidinge Gymnasieskola 

Kommunstyrelsens beslut 

I enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-11, § 82, 

föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avvecklar 

gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2020/2021.       

Reservation 

 Christina Lindqvist (KD) reserverar sig mot beslutet med 

reservationsmotivering nedan. 

Viktoria Birgersson (C) reserverar sig mot beslutet med 

reservationsmotivering nedan. 

Ingrid Hugosson (C) reserverar sig mot beslutet med 

reservationsmotivering nedan. 

Reservationsmotivering 

Det är alldeles för stora brister i underlag, delaktighet, transparens och 

ekonomi och detta är något som även PWC har redogjort för i sin 

revisionsrapport. Den tänkta avvecklingen av gymnasiet medför ökade 

kostnader för uppvidinge kommun. Utredning och budgetunderlag 

redovisar olika utfall och är svårt att följa. BUN april tog beslut om att 

gymnasiet skulle få redovisa sina förslag till utveckling och det har inte 

genomförts. PWC´s rapport har inte tagits i beaktan. Kostnaderna för 

Vuxenutbildningen ökar drastiskt, då de måste bära alla fasta kostnader. Vi 

har ett arbetsmiljöansvar och risk och konsekvensanalysen gjordes efter att 

beslutet var fattat.     

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att skapa förutsättningar för besparingar. En av 

utgångspunkterna var att det krävs strukturförändringar för att fortsatt 

utveckla kommunen.  

Uppvidinge gymnasieskola har under en längre tid dragits med såväl 

organisatoriska som ekonomiska svårigheter. Gymnasiet har under flera år 

uppvisat minusresultat. Förutom de ekonomiska svårigheterna som är en 

följd av vikande elevtal har Skolinspektionen vid ett flertal tillfällen utfärdat 

förelägganden om vite avseende gymnasieskolan. Skolinspektionen har 
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exempelvis riktat kritik mot att gymnasiet i så hög grad blandar 

vuxenstuderande och ungdomsstuderande vilket har varit en förutsättning 

för att få utbildningarna att starta.  

Det är få elever söker till gymnasiet. Antagningen inför läsåret 2019/2020 

visar återigen på ett lågt söktryck, totalt sökte sex elever de nationella 

programmen vid gymnasieskolan. Tidigare i år pausades antagningen till 

Naturvetenskapsprogrammet på grund av för få sökande. Sökande finns till 

introduktionsprogrammen som i förslaget blir kvar tillsammans med 

vuxenutbildningen. På sikt bör dock även vuxenutbildningens omfattning 

och organisering ses över. Antagningen till de nationella programmen ser i 

år ut enligt nedan. 

Program Sökande IM Kommentar 

Bygg och anläggning  1    

Bygg och anläggning 

lärling  

1    

Industri lärling  1    

Vård och omsorg  1    

VVS Branschskola  2   Dessa elever läser sina 

yrkesämnen i Katrineholm men 

övriga kurser och 

arbetsplatsförlagt lärande i 

Uppvidinge  

Introduktionsprogram   35 Var av 5 är boende i annan 

kommun. Introduktionsprogram 

avvecklas inte i förslaget.  

Totalt sökande 6   

 

Det finns samläsningsvinster mellan olika prog ram men att starta 

utbildningar med enstaka sökande till hela program är inte ekonomiskt 

försvarbart. Idag är det vuxenutbildningarna som i hög grad möjliggör att 

det finns kurser för gymnasieungdomarna att läsa.  

Det har förts fram att en tänkt satsning på yrkesprogram skulle vara en 

möjlig utveckling av gymnasiet. Vi ser inte att detta är en möjlig utveckling 

då de egna utmaningarna även samverkar med en nationell trend då färre 

ungdomar söker sig till yrkesprogram. I Skolverkets sammanställning av 

årets antagna ser vi att yrkesprogrammen minskar och att vård- och 

omsorgsprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet är två av de 
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program som minskar mest i landet (se underlag gällande statistik från 

Skolverket). Dessa två är program som i diskussioner förts fram som 

möjliga grundstenar i ett eventuellt yrkesgymnasium.  

Presidiet önskar se ett större fokus på grundskolan. Som en följd av 

avvecklingen av gymnasiet flyttas Åsedaskolan 7-9 till gymnasiets lokaler. 

Att använda gymnasiets lokaler till fortsatt skolverksamhet är en god 

resursanvändning av befintliga lokalresurser. Till skollokalerna där 

Åsedaskolan 7-9 är idag flyttas vuxenutbildning och 

introduktionsprogrammen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september år 2019 § 82 att 

hemställa till kommunfullmäktige om att avveckla gymnasieskolans 

nationella program inför läsåret 2020/2021. 

Ekonomiska konsekvenser  

Avvecklingen av gymnasieskolans nationella program får en kostnadseffekt 

vad vi kan se idag på 2.5 miljoner kronor.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att i enlighet med barn- och 

utbildningsnämndens beslut 2019-09-11, § 82, föreslår kommunstyrelsen att 

kommunfullmäktige avvecklar gymnasieskolans nationella program inför 

läsåret 2020/2021. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på avslag enligt bilagt underlag.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Centerpartiets 

och Kristdemokraternas yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Niklas Jonssons (S) 

yrkande. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör beslutsordningen till att JA-röst innebär röst på 

Niklas Jonssons (S) yrkande och NEJ-röst innebär röst på Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande. 
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Namn Ja Nej Avstår 

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Kerstin Ljungqvist (-) X   

Niklas Jonsson (S) X   

Ordförande finner att antalet JA-röster uppgår till 8 stycken och antalet 

NEJ-röster uppgår till 3 stycken. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Niklas Jonssons (S) 

yrkande.                

Beslutsunderlag 

Centerpartiet och Kristdemokraternas skrivelse 

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-11 § 82 

Utredning om avveckling av Uppvidinge gymnasieskola 

Elevtal Uppvidinge gymnasieskola höstterminen 2019 

Statistik gällande antagning till gymnasiet höstterminen 2019, Skolverket 

Elevkonsekvensanalys 

Konsekvensanalys    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 222 Dnr 2019-000043  

Återrapportering av delegationsbeslut 
kommunstyrelsen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delgivningen.                  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska beslut som fattas på 

delegation återrapporteras till kommunstyrelsen. Anmälda 

delegationsbeslut finns i kommunhuset Åseda.                  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta godkänna 

delgivningen och finner att kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut personalavdelningen 

Förteckning av delegationsbeslut tekniska avdelningen 

Förteckning över ordförandebeslut 
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§ 223 Dnr 2019-000082  

Granskning av intern kontroll, revisionsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget återredovisas till 

kommunstyrelsen i december år 2019.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer gav PwC i uppdrag att granska Kommunstyrelsens 

och nämndernas arbete med den interna kontrollen. Revisorerna 

överlämnade rapporten i februari innevarande år och önskade svar från 

nämnder och Kommunstyrelse vilka åtgärder som ska vidtas för att åtgärda 

de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.   

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07, §107, att godkänna upprättat svar 

till revisionen. 

I svaret till revisorerna ingick bland annat att Kommunlednings-

förvaltningen under hösten 2019 ska gå igenom och aktualisera de 

styrdokument och tillämpningsanvisningar som finns inom området. Både 

övergripande styrdokument och styrdokument som gäller för 

Kommunstyrelsen. Arbetet ska enligt beslutet återredovisas till 

Kommunstyrelsen senast i oktober 2019. Ansvaret för den interna 

kontrollen flyttades genom beslutet i maj från ekonomiavdelningen till 

kansliavdelningen. 

Kansliavdelningen bedömer att uppdraget inte är färdigställt för 

återredovisning till kommunstyrelsen i oktober enligt tidigare beslut. 

Ansvaret för den interna kontrollen är något nytt för kansliavdelningen 

samt att uppdraget anses vara av omfattande karaktär. 

Kansliavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdraget 

återredovisas till kommunstyrelsen senast i december år 2019.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.             
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg, 2019-10-04 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-05-07, §107       

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Utvecklingsstrateg 

     




