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Plats och tid Storasjö, Åseda, tisdagen den 11 juni 2019 kl 10:45 

Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande 

Anders Käll (M), 1:e vice ordförande 

Peter Skog Lindman (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Tony Johansson (S) 

Jerker Blomqvist (M) 

Patrik Davidsson (C) 

Victoria Birgersson (C), tjänstgörande ersättare 

Christina Lindqvist (KD) 

Anders Ljungkvist (-) 

Kerstin Ljungkvist (-) 

Ersättare Mikaela Gross (V) 

Simon Bring (SD) 

Jim Johansson (S) 

Tjänstepersoner Lars Engqvist, tf kommunchef 

Alexander Arbman, nämndsekreterare 

Justerare Anders Käll 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, omedelbar justering 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 125 

 Alexander Arbman  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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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 

viktigt att socialnämnden ser över ärendet ”Smedjan ” igen och återkommer 

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.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande. 

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 

  

 


