
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(72) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Plats och tid Uppvidinge gymnasieskola, Åseda, onsdagen den 22 april 2020 kl 09:00-18:06 
Ajournering kl 10:43-10:52, 12:00-13:02, 14:31-14:42, 15:03-15:09, 15:44-15:51 

Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande 
Anders Käll (M), 1:e vice ordförande 
Peter Danielsson (S) 
Susanne Karlsson (S) 
Tony Johansson (S) 
Jerker Blomqvist (M) 
Ingrid Hugosson (C) 
Viktoria Birgersson (C), tjänstgörande ersättare 
Björn Dahlén (KD), tjänstgörande ersättare för Christina Lindqvist (KD) §§ 81-94 
Christina Lindqvist (KD) §§ 95-117 
Simon Bring (SD), tjänstgörande ersättare för Anders Ljungkvist (-) 
Kerstin Ljungkvist (-) 

Ersättare Peter Ekman (S) §§ 81-94 
Björn Dahlén (KD) §§ 95-97 

Tjänstepersoner Annie-Lie Jarhult, socialförvaltningschef, §§ 81-83, 100 
Silja Savela, ekonomichef, §§ 81-94, 96-109 
Niclas Bjälkenborn, barn- och utbildningsförvaltningschef, § 84 
Tomas Vari, studentmedarbetare, §§ 81-107 
Anne Hallberg, kommunchef, §§ 86-117 
Tomas Blad Lindahl, etablerings- och arbetsmarknadschef, § 86 
Per Gjörloff, kultur- och fritidschef, §§ 88-89 
Anders Linnér, skogssamordnare, §§ 95 
Magnus Jonsson, näringslivsutvecklare, §§ 95 
Anneli Martinsson, planerare, §§ 95-104 
Camilla Gustavsson, ekonom, §§ 96-97 
Per Lindgren, kostchef, § 96 
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§ 81 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärende Möjlighet till aktivt och meningsfullt sommarlov, KS 2020-000251, 
läggs till på dagordningen. 

2. Ärende Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Ingrid Hugosson (C), KS 2020-000190, tas bort från 
dagordningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att ärende Möjlighet till aktivt och meningsfullt 
sommarlov, KS 2020-000251, läggs till på dagordningen. 

Ingrid Hugosson (C) yrkar att ärende Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Ingrid Hugosson (C), KS 2020-000190, tas 
bort från dagordningen.  

Beslutsgång 
Proposition 1 

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

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ingrid 
Hugossons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
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§ 82 Dnr 2020-000002  

Val av justerare  

Kommunstyrelsens beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Danielsson (S) yrkar att kommunstyrelsen väljer Anders Käll (M) som 
justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Peter 
Danielssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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§ 83 Dnr 2020-000195  

Information om socialnämndens åtgärds- och 
handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020-2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in socialnämndens 
presidium till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde den 18 mars 2020, § 54, att 
bjuda in socialnämnden till dagens sammanträde. 

På sammanträdet redogör socialnämndens presidium och förvaltningschef 
för åtgärds- och handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020-2024.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 
och bjuder in socialnämndens presidium till kommunstyrelsens 
nästkommande sammanträde.  

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-09 § 34 

Åtgärds- och handlingsplan socialnämnden 

Beslutet skickas till 
Socialnämndens presidium 
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§ 84 Dnr 2020-000196  

Information om barn- och utbildningsnämndens 
åtgärder med anledning av rapporten Kommunens 
Kvalitet i Korthet 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in Barn-och 
utbildningsnämndens presidium till kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har bjudits in till kommunstyrelsens 
sammanträde med anledning av rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet 
2019. 

På sammanträdet redogör barn- och utbildningsnämndens presidium och 
förvaltningschef för resultatet från rapporten.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 
och bjuder in Barn-och utbildningsnämndens presidium till 
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.  

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

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 
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§ 85 Dnr 2020-000132  

Upphävande av Riktlinjer för fond till personalpolitiska 
åtgärder 

Kommunstyrelsens beslut 
Upphäva riktlinjer för fond till personalpolitiska åtgärder antagna av 
Kommunstyrelsen 2018-10-16, § 164.                      

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet i kommunal verksamhet innebär att ständigt utveckla sitt arbete och 
att hitta lösningar på nya och föränderliga samhällsutmaningar. För att 
kunna möta kommuninvånarnas krav på kommunal service är 
kompetensutveckling en förutsättning. Det är också en viktig faktor för att 
vara en attraktiv arbetsgivare.  

I syfte att främja kompetensutvecklingsinsatser i Uppvidinge kommun 
finns ett utrymme i budget varifrån nämnderna kan ansöka om medel. 
Ansökan görs i enlighet med riktlinjer för kompetensutvecklingsmedel. Det 
finns också en riktlinje för fond till personalpolitiska åtgärder som ska 
främja vidareutbildning av kommunens personal.  

Medel tillskapades 2018 med syftet att medarbetare ska kunna söka medel 
under tiden för vidareutbildning. Fondens medel kan användas som 
kompensation för lönebortfall under studieledigheten samt till litteratur och 
resor.  Riktlinje för fond till personalpolitiska åtgärder har funnits sedan 
2018-10-16 och hittills har ingen ansökt om medel med utgångspunkt i den 
riktlinjen. 

Med anledning av det är förslaget att upphäva riktlinjer för fond till 
personalpolitiska åtgärder och använda alla medel till kompetensutveckling 
genom att göra de sökbara från nämnderna till valfria 
kompetensutvecklingsinsatser med utgångspunkt i de behov som finns i 
verksamheterna.  

Utöver de kompetensutvecklingsmedel som personalutskottet förfogar över 
finns möjlighet att ansöka om fritidsstudiestöd. Det är upp till varje 
förvaltning att bevilja och bekosta.  

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2020-03-24 § 10 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att: 
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Upphäva riktlinjer för fond till personalpolitiska åtgärder antagna av 
Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 164.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen påverkar inte det budgeterade ekonomiska utrymmet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2020-03-24 § 10 

Beslutet skickas till 
HR-chef 
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§ 86 Dnr 2019-000157  

Information om ökade kostnader Uppjobb 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att 

påbörja en översyn av Etablerings- och Arbetsmarknadsavdelningens 
framtida organisation och förvaltningstillhörighet 

2. Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen ska anpassa 
organisationen till verksamhetens förändring då denna minskar 
kraftigt.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut på kommunstyrelsens möte den 15 oktober 2019 ska 
Samhällsserviceförvaltningen fortlöpande uppdatera kommunstyrelsen om 
utvecklingen på integrations- och arbetsmarknadsområdet under 2020.          

De åtgärder för att möta de minskade inkomster från både 
Arbetsförmedlingen (AF) och Migrationsverket som förutspåddes i slutet av 
hösten har ännu inte börjat synas i resultatet, men prognoser för den 
kommande utvecklingen görs löpande och ett nuläge presenteras vid 
kommunstyrelsens sammanträde.  

Enligt beslut den 21 januari 2020, § 6, gav kommunstyrelsen 
Samhällserviceförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett uppdaterat 
kostnadsförslag till kommunstyrelsens sammanträde i april 2020. 

Etablering- och arbetsmarknadsavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att påbörja 
en översyn av Etablerings- och Arbetsmarknadsavdelningens framtida 
organisation och förvaltningstillhörighet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Om de redan påbörjade förändringar som genomförts i verksamheten 
fortsätter och får tänkt effekt förväntas kostnaderna falla inom nuvarande 
budgetram och innebär ingen utökning.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till etablering- och 
arbetsmarknadsavdelningens förslag med tillägg att etablerings- och 
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arbetsmarknadsavdelningen ska anpassa organisationen till verksamhetens 
förändring då denna minskar kraftigt.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av chef för etablering- och arbetsmarknadsavdelningen 
2020-04-15 

Kostnadsförslag Uppjobb 2020-04-15   

Beslutet skickas till 
Etablering- och arbetsmarknadsavdelningen 
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§ 87 Dnr 2020-000240  

Ändring i detaljplan för Vasa 1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att hos 
miljö- och byggnadsnämnden begära om ändring i detaljplan för fastighet 
Vasa 1 så att det blir möjligt att avstycka delar av fastigheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun äger idag fastigheten Vasa 1. 

På fastigheten finns i dagsläget en detaljplan upprättad 1991, i den 
befintliga planen finns ett antal begränsningar bland annat är avstyckning 
av tomter inte tillåten. Det finns även mycket prickmark (ej byggbar mark) 
samt en begränsning av antal våningar som får byggas. 

I den översiktsplan som är under upprättande är en del av fastigheten Vasa 
1 tänkt att användas som område för förtätning av bebyggelse. 

För att kunna genomföra framtida försäljning av delar av fastigheten Vasa 1 
behöver därför en planändring genomföras.  

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att hos 
miljö- och byggnadsnämnden begära om ändring i detaljplan för fastighet 
Vasa 1 så att det blir möjligt att avstycka delar av fastigheten.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ändring av detaljplan är beräknad till 70 000 kr. Kostnaden tas från 
kommunchefens budget för detaljplanering,   

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av skogssamordnare 2020-04-17 

Karta  
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Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 

Skogssamordnare 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Ekonomiavdelningen 
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§ 88 Dnr 2019-000372  

Förslag om införande av automatutlåning i kommunens 
bibliotek 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen besparing och omriktning av skol- 
och folkbiblioteksverksamheten och ger kultur- och fritidsavdelningen i 
uppdrag att göra följande förändringar: 

1. Reducerade öppettider för skolbiblioteket i Älghult. 

2. Att skolbiblioteken är öppna för allmänheten när skolbiblioteken är 
öppna. 

3. Byta Alstermos skolbiblioteks nuvarande lokal till en mindre lokal.  

Sammanfattning av ärendet 
I budgetberedningens förslag för budget 2020 och ekonomisk planering 
2021-2022 ingick ett förslag om att införa automatutlåning på Uppvidinge 
bibliotek med en förväntad ekonomisk effekt på -2Mkr.  

I en utredning från kultur- och fritidsavdelningen i augusti 2019 
konstaterades att en sådan lösning inte var möjlig genomföra ur både en 
teknisk och en personaladministrativ synvinkel. I ett nytt förslag inför 
kommunstyrelsens decembermöte konstaterades i en risk- och 
konsekvensbedömning att en nedskärning av bibliotekens budget av den 
storleksordningen skulle få mycket långtgående effekter för bibliotekens 
förmåga att hantera en god skolbiblioteksverksamhet.  

Kommunstyrelsen återremitterade den 3 december 2019 ärende KS 2019-
000372 med uppdrag åt kultur- och fritidsavdelningen att inhämta 
synpunkter på förslaget om minskning av biblioteksverksamheten samt att 
se över vilka effekter en nedläggning av gymnasiebiblioteket skulle få för 
ekonomiska konsekvenser.  

Barn- och utbildningsnämnden remitterades den 12 december 2019 och 
ärendet togs upp för beslut i Barn- och utbildningsnämnden den 11 mars 
2020. Remissvaret kan delas upp i två delar; dels det svar som 
förvaltningschef utarbetat där Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig 
bakom den utredning och riskanalys som kultur- och fritidsavdelningen 
gjort under sommaren och hösten 2019 där det särskilt poängteras att målet 
om skolkommun allvarligt försvåras utan tillgång till utbildade 
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skolbibliotekarier. Vidare avslår Barn- och utbildningsnämnden en 
eventuell förfrågan om att överta skolbiblioteksverksamheten.  

För att klara besparingskravet utan att ansvaret för 
skolbiblioteksverksamheten övergår till Barn- och utbildningsnämnden 
föreslår vi att bemanningen samt öppettiderna på folkbiblioteksfilialerna 
samt på skolbiblioteken kraftigt reduceras på så sätt att 4,5 årsarbeten 
behålls i verksamheten, vilket innebär en besparing på motsvarande 2,3 
årsarbeten. Vi föreslår även att folkbiblioteksfilialen i Älghult helt tas bort 
och endast öppethålls för högstadieskolans samt förskolornas behov.  

Öppethållande folkbibliotek per vecka: 

Åseda huvudbibliotek: 10h 
Lenhovda: 5h 
Alstermo: 3-4h 
Norrhult/Klavreström: 3-4h 

Öppethållande skolbibliotek per vecka: 

Åsedaskolan F-9: 8h 
Älghultskolan 7-9: 4h 
Alstermo skola F-6: 4h 
Lenhovdaskolan F-6: 4h 
Nottebäcksskolan F-6: 4h 

Övrig tid är självservicetid för skola.  

Gymnasiebiblioteket 

Enligt kultur- och fritidsavdelningens beräkning bör en nedläggning av 
gymnasieskolans bibliotek innebära en besparing på ca 200Tkr, vilket 
motsvarar bibliotekarietid om 25% jämte en något minskad 
mediebeställning. Någon besparing på lokalerna är inte möjlig då BUF 
ensam står för förvaltnings-, städning- och vaktmästerikostnader.  

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen godkänner föreslagen besparing och omriktning av 
skol- och folkbiblioteksverksamheten 

Ekonomiska konsekvenser 
Nedläggning av gymnasieskolans bibliotek innebär en besparing på cirka 
200,000 kronor.  
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Ett beslut som innebär kraftigt reducerande öppethållande för skola och 
allmänhet samt nedläggning av folkbiblioteksfilialen i Älghult väntas ge en 
minskning av kultur- och fritidsavdelningens kostnader med 1,5 miljoner 
kronor från första halvåret 2021.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
besparing och omriktning av skol- och folkbiblioteksverksamheten och ger 
kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att göra följande förändringar: 

1. Reducerade öppettider för skolbiblioteket i Älghult. 

2. Att skolbiblioteken är öppna för allmänheten när skolbiblioteken är 
öppna. 

3. Byta Alstermos skolbiblioteks nuvarande lokal till en mindre lokal.  

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

Beslutsunderlag 
risk  konsekvensbedömning 200414 
Risk- och konsekvensanalys, Biblioteksverksamhet 2019-08-29 

Risk- och konsekvensanalys, Biblioteksverksamhet 2019-11-11 

Biblioteksutredning  

Remissvar från barn- och utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-03-11 § 21 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Samhällsserviceförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 89 Dnr 2019-000421  

Översyn av ansvarsfördelningen för kommunens 
badplatser 

Kommunstyrelsens beslut 
Återremitterar ärendet till samhällsserviceförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2019-10-15, § 192, kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att återkomma i april 2020 med ett förslag till ansvarsfördelning 
för kommunens badplatser. Ärendet delegerades senare till 
förvaltningschefen för Samhällsserviceförvaltningen.  

Kultur- och fritidsavdelningen, som har ansvaret för kommunens 
badplatser, har ingen egen driftsorganisation, utan använder istället 
samhällsföreningar eller idrottsföreningar som mot driftbidrag tillser 
skötseln av kommunens 12 badplatser utom de i Åseda och Lenhovda där 
kommunens avdelning för arbetsmarknad och etablering ansvarar för 
driften på uppdrag av kultur- och fritidsavdelningen.  

Om avdelningen för arbetsmarknad och etablering skulle av någon orsak bli 
tvungna att avsäga sig uppdraget, så kommer driften att behöva 
upphandlas och riskerar då att bli dyrare och behov om omstrukturering av 
rambudget aktualiseras. Vi ser dock inga sådana tecken idag, varför vi inte 
heller ser något behov av att se över ansvarsfördelningen.  

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Ansvaret för kommunens badplatser även fortsättningsvis blir kvar på 
kultur- och fritidsavdelningen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser, under förutsättning att driften 
av badplatserna i Åseda och Lenhovda fortsatt hanteras av avdelningen för 
etablering och arbetsmarknad.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen återemitterar ärendet till 
samhällsserviceförvaltningen.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15 § 192 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef 2020-04-15  

Beslutet skickas till 
Kultur- och föreningsutskottet 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Kommunledningsförvaltningen 

Tekniska utskottet 

Tekniska avdelningen  

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(72) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 90 Dnr   

Medborgarförslag om sänkt hastighet på 
Bergrådsvägen Klavreström 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förlänger samhällsserviceförvaltningens uppdrag att 
utreda medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar 
till och med oktober 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2019, § 176, att lämna 
medborgarförslag om sänkt hastighet på Bergrådsvägen Klavreström till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunstyrelsen gav samhällsserviceförvaltningen i uppdrag den 3 
december att utreda medborgarförslaget och återkomma till 
kommunstyrelsen med svar senast april 2020.      

Förslagsställaren föreslår fartnedsättande åtgärder på Bergrådsvägen tex 
cikan eller fartgupp. 

Samhällsserviceförvaltningen utreder hur hastigheten kan begränsas på 
Bergsrådsvägen. Förvaltningen vill säkerställa vilken hastighetsbegränsning 
som bäst motsvarar för ändamålet.   

Samhällsserviceförvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen förlänger samhällsserviceförvaltningens uppdrag att 
utreda medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar 
till och med oktober 2020.  

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om sänkt hastighet på Bergrådsvägen Klavreström 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2020-04-03   
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Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 91 Dnr 2019-000250  

Motion om måltider inom äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 
med hänvisning till samhällserviceförvaltningens svar.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 27 augusti 2019, § 100, beslutade kommunfullmäktige att till 
kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om måltider inom 
äldreomsorgen.  

Den 10 september 2019, § 74, gav kommunstyrelsen 
samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda motionen och 
återkomma till kommunstyrelsen i februari 2020.      

I februari, § 34, förlängde kommunstyrelsen samhällsserviceförvaltningens 
uppdrag till april 2020. 

I motionen yrkar vänsterpartiet: 

• att Uppvidinge Kommun genom motionen får upp ögonen för ett stort 
och dyrt problem som har pågått alldeles för länge och därmed ger i 
uppdrag till förvaltningen att se över rutinerna och ger de boenden den 
valfriheten de har rätt till. 

• att Uppvidinge Kommun genom förändrade rutiner kring maten 
minskar på sitt matsvin och därmed även sin miljöpåverkan. 

• att Uppvidinge Kommun genom en grundlig genomgång på dessa 
punkter ytterligare kan sänka sina kostnader för matdistrubtion. 

• att Uppvidinge Kommun även ser till att rutinerna kring nattfasta och de 
gällande ll h hålls. 

Samhällsserviceförvaltningens svar 

Samhällsserviceförvaltningen har under 2019 genomfört en utredning av 
Uppvidinge kommuns kostorganisation. Under 2020 kommer 
samhällsserviceförvaltningen att implementera en helt ny organisation där 
ledningsstruktur, kostpolicy, matberedning och maträttsystem kommer 
vara mer effektivt, flexibelt och kostnadseffektivt. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(72) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Samhällsserviceförvaltningen kommer se över det avtal som finns med 
barn- och utbildningsförvaltningen samt skapa ett avtal med 
socialförvaltningen. 

Kostorganisationen kommer under 2020 att skapa mer klimatsmarta 
maträtter, som förhoppningsvis kommer att minska matsvinnet 

Sammantaget anser samhällsserviceförvaltningen att när den nya 
kostorganisationen är genomförd så kommer kostenheten vara både 
kostnadseffektiv och kreativ. 

Frågan om nattfasta äger inte samhällsserviceförvaltningen, men vi ordnar 
med fyllda kylskåp till socialförvaltningens äldreomsorg.    

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 
med hänvisning till samhällserviceförvaltningens svar.  

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

Beslutsunderlag 
Motion om måltider inom äldreomsorgen 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2020-04-03   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 92 Dnr 2020-000216  

Arkeologisk förundersökning Kållehylte 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta offerten på 723 490 kr för arkeologisk förundersökning på 

Kållehylte industriområde L1953:6898 och L1951:175.  

2. Finansiera den arkeologiska undersökningen med 
kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel.            

Sammanfattning av ärendet 
Inför detaljplaneläggningen av det nya industriområdet på fastigheten 
Kållehylte 1:6 söder om riksväg 23 genomfördes ett antal utredningar för att 
säkerställa markens lämplighet i enligt med 2 kap. 2 § plan- och bygglagen. 
Bland annat genomfördes i november 2017 en så kallad frivillig arkeologisk 
inventering i syfte att utreda de arkeologiska förutsättningarna för området.  

Vid inventeringen hittades tre tidigare okända fornlämningar i den södra 
delen av området samt ett antal övriga kulturhistoriska lämningar i de 
övriga delarna av området. Enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen är det 
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 
Rekommendationen i inventeringen är därför att dessa fornlämningar bör 
undantas från exploatering. 

Arbetet med detaljplanen beslutades av olika skäl att delas upp i två 
etapper. Den första etappen, som avser ett område i den nordöstra delen av 
fastigheten, antogs i oktober 2019. För att färdigställa hela det tilltänkta 
industriområdet har det därför blivit aktuellt att planlägga den andra 
etappen.  

För att säkerställa att inga okända fornlämningar, utöver de som påträffades 
vid inventeringen, påverkas av en framtida exploatering har Länsstyrelsen, 
på inrådan från kommunen, tagit fram en undersökningsplan med 
tillhörande kostnadsberäkning för en arkeologisk förundersökning samt en 
mindre arkeologisk utredning.     

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 55 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 
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1. Anta offerten på 723 490 kr för arkeologisk förundersökning på 
Kållehylte industriområde L1953:6898 och L1951:175.  

2. Finansiera den arkeologiska undersökningen med 
kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel.    

Ekonomiska konsekvenser 
Arkeologisk förundersökning på 723 490 kr   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Undersökningsplan med kostnadsberäkning     

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 55 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och byggförvaltningen 
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§ 93 Dnr 2020-000215  

Arkeologisk förundersökning Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta offerten på 890 000 kr för arkeologisk förundersökning på 

Lenhovda industriområde L1954:5745 och L1954:5744.  

2. Finansiera den arkeologiska undersökningen med 
kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel.                         

Sammanfattning av ärendet 
Under många år har det arbetats med Södra industriområdet i Lenhovda. 
Industriområdet är detaljplanerat för industriändamål.  

Vid Tekniska utskottet beslutade 2017-01-31, § 178, att uppdra åt tekniska 
avdelningen att genomföra byggnation på industriområdet. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2017-08-29, § 25, föreslå 
kommunstyrelsen att anvisa investeringsmedel till byggnation om södra 
industriområdet. 2017-10-17, § 178, beslutade kommunstyrelsen att anvisa 
investeringsmedel till byggnation om Södra industriområdet i Lenhovda. 

Enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta 
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat 
sätt ändra eller skada en fornlämning. Rekommendationen i inventeringen 
är därför att dessa fornlämningar bör undantas från exploatering. 
Samhällsserviceförvaltningen anser att vi bör göra denna arkeologiska 
förundersökning, för annars har Uppvidinge kommun industrimark som vi 
inte kan använda.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 54 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta offerten på 890 000 kr för arkeologisk förundersökning på 
Lenhovda industriområde L1954:5745 och L1954:5744.  

2. Finansiera den arkeologiska undersökningen med 
kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel.   

Ekonomiska konsekvenser 
Arkeologisk förundersökning på 890 000 kr.    
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Undersökningsplan och kostnadsberäkning L 1954:5745 och L 1954:5744 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 54 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 94 Dnr 2020-000033  

Hemställan om medel för ombyggnation och 
fastighetsunderhåll  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Inleda förhandling med RÖK angående förhöjd hyra som täcker 

kostnader för ombyggnation i Lenhovda. Ställningstagande om 
ombyggnation av lokalen i Lenhovda tas efter förhandling avslutats. 

2. Skjuta på underhåll av slangtorn och rivning av garage i Alstermo.  

3. Underhåll av slangtorn och rivning av garage i Alstermo läggs in i 
underhållsplanen.  

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten i Östra Kronoberg (RÖK) har hemställt ekonomiska 
medel av Uppvidinge kommun för ombyggnation och fastighetsunderhåll. 
Det är en ombyggnation av lokalen i Lenhovda. (se sammanträdesprotokoll, 
Förbundsdirektionen § 50 Dnr. 2019/161-280) för att göra lokalen 
ändamålsenlig och fräsch. Kostnaden för ombyggnationen är beräknad till 
ca 700 000 kr. 

I Alstermo vill RÖK ansöka om ekonomiska medel för att dels åtgärda 
slangtornet som har ett eftersatt underhåll och dels riva ett gammalt 
fuktangripet och mögelskadat garage (se sammanträdesprotokoll, 
Förbundsdirektionen § 51 Dnr. 2019/164-280) 

Samhällsserviceförvaltningen gör bedömningen att lokalen i Lenhovda 
behöver byggas om, så att RÖK kan erbjuda sina anställda ändamålsenliga 
och fräscha lokaler. 

Ekonomiska konsekvenser 
Initialt 700 000 kr kronor, som sedan tas in genom utökad hyra av RÖK.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar: 

1. Inleda förhandling med RÖK angående förhöjd hyra som täcker 
kostnader för ombyggnation i Lenhovda. Ställningstagande om 
ombyggnation av lokalen i Lenhovda tas efter förhandling avslutats. 
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2. Skjuta på underhåll av slangtorn och rivning av garage i Alstermo.  

Victoria Birgersson (C) yrkar kommunstyrelsen beslutar att underhåll av 
slangtorn och rivning av garage i Alstermo läggs in i underhållsplanen.  

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Victoria Birgerssons (C)yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så.  

Beslutsunderlag 
Hemställan om medel för ombyggnation och fastighetsunderhåll 2020-
000033 

Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen §§ 50-51  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 52 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg  

Uppvidingehus AB 
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§ 95 Dnr 2020-000221  

Besök och information från Stena Renewable 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
, informerar om status på vindkraftsprojekt i 

Uppvidinge.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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§ 96 Dnr 2020-000162  

Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunchef och chef för 
Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att återkomma med nytt 
åtgärdsförslag till nästa månad i enlighet med ”Regler för 
verksamhets- och ekonomistyrning", fastställd av 
Kommunfullmäktige 2020-02-04, § 14  

Sammanfattning av ärendet 
Årets andra prognos för kommunstyrelsens verksamheter visar på en 
oförändrad prognos med ett gemensamt negativt utfall på 2,2 miljoner 
kronor i förhållande till budget vid årets slut. 

Kommunledningsförvaltningens prognos visar på ett fortsatt negativt utfall 
på 1,2 miljoner Avdelningen för It- och upphandling som på grund av byte 
av datamiljö står för den negativa prognosen.  

Samhällsserviceförvaltningens prognos visar på ett negativt utfall på 1 
miljon kronor. Kostverksamheten står för det oförändrade minusresultatet. 
Trots det pågående omställningsarbete av verksamheten befaras ett 
underskott på 1 miljon kronor vid årets slut. 

Prognosen är osäker till följd av den pågående pandemin. Prognosen som 
redovisas förutsätter att de ersättningar som utlovats från staten till 
kommunerna för extrakostnader till följd av pandemin täcker de 
merkostnader som uppstå  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunchef och chef för 
Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att återkomma med nytt 
åtgärdsförslag till nästa månad i enlighet med ”Regler för 
verksamhets- och ekonomistyrning, fastställd av 
Kommunfullmäktige 2020-02-04, § 14  
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Ekonomiska konsekvenser 
-   

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

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för Kommunledningsförvaltningen april 2020 

Bilaga sammanträdesprotokoll 2017-06-13 § 97, Dnr 2017-000197 

Ekonomisk rapport för Samhällsserviceförvaltningen april 2020  

Tjänsteskrivelse ekonom    

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltnings- och avdelningschefer inom kommunstyrelsen 
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§ 97 Dnr 2020-000206  

Ekonomiska rapporter april 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen och uppmanar nämnderna att 

fortsätta arbetet med både pågående och planerade åtgärder.  

2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att inkomma med budget 
i ram.  

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommuns resultatprognos för 2020 är 6,3 miljoner kronor, 
något lägre än det budgeterade resultatet på sju miljoner kronor.  

Prognosen är mycket osäker till följd av den pågående pandemin. 
Pandemin påverkar både kostnadssidan, med ökade kostnader för personal, 
skyddsmaterial, försörjningsstöd med mera, och intäktssidan, främst genom 
lägre skatteintäkter. Staten kompenserar kommunerna på olika sätt, bland 
annat genom höjda generella statsbidrag, lägre arbetsgivaravgifter, samt 
genom att kommunerna i efterhand kan ansöka om kompensation för 
exempelvis skyddsmaterial och andra vårdkostnader.   

Nämndernas prognoser är helt utan effekter av pandemin. I dagsläget är 
det inte möjligt att uppskatta kostnaderna, därför har varje nämnd inte tagit 
hänsyn till effekter av pandemin. De förändringar som nämnderna 
redovisar i förhållande till föregående prognos är beroende av andra 
orsaker.  

Nämnderna sammantaget redovisar en negativ avvikelse på 4,2 miljoner 
kronor, en förbättring med 3,6 miljoner kronor i förhållande till föregående 
prognos. Barn- och utbildningsnämnden förbättrar sitt resultat med 4,2 
miljoner kronor, medan socialnämndens resultat försämras med 600 tusen 
kronor.  Av kommunens regler för verksamhets- och ekonomistyrning 
framgår att vid negativ avvikelse, ska nämnd, senast på nästkommande 
sammanträde fatta beslut om åtgärder.  

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om åtgärder som innebär att 
nämnden kan redovisa en nollprognos. Kommunstyrelsens förvaltningar 
har ansökt om mer tid för sina åtgärdsplaner.  

Socialnämnden har inte haft något sammanträde i april och därmed inte 
hanterat någon åtgärdsplan.  
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Prognosen för finansverksamheten, tillsammans med de centrala fonderna, 
är ett överskott på 3,5 miljoner kronor, en försämring med 3,6 miljoner 
kronor. Försämringen är främst till följd av en försiktig hållning i 
prognosarbetet. På grund av den stora osäkerhet som råder, påverkas 
resultatprognosen i sin helhet inte av att nämndernas prognostiserade 
resultat förbättras.  

Skatteunderlagsutvecklingen försämras kraftigt. Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) har inte upprättat någon ny prognos sedan mitten av 
februari.  Nästa prognos levereras först i slutet av april. Samtliga bedömare 
inom området är överens om bilden av att skatteunderlagsutvecklingen 
viker ner ordentligt i år. Uppskattningen som görs i prognosen utgår från 
att det blir en kraftig nedgång och att den kompensation som kommer från 
staten täcker det tappet till största delen.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och uppmanar nämnderna att 
fortsätta arbetet med både pågående och planerade åtgärder.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag 
med tillägg att kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att inkomma 
med budget i ram.  

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

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport Uppvidinge kommun, april 2020 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-04-16    

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Samtliga kommunens nämnder 
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§ 98 Dnr 2020-000116  

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Augusta 
Johanssons och Aina Holmers fond  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna årsredovisning 2019 för Augusta Johansson och Aina 

Holmers fond. 

2. Överlämna årsredovisningen till kommunrevisorerna.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för stiftelsen ska stiftelsens medel användas för ett 
långsiktigt och målinriktat arbete med att utveckla och förbättra kulturlivet 
i Åseda. Alla personer boende i Åseda har rätt att lämna förslag till 
användningsområden för stiftelsen. Från den årliga avkastningen ska 10 % 
återföras kapitalet och resten fördelas till kulturprojekt och evenemang i 
Åseda.  

Fondkommittén har haft som målsättning att avsätta en summa varje år för 
större kulturella insatser såsom offentliga konstutsmyckningar och 
dokumentation av Åseda och dess omgivningar. Resten har fördelats till 
föreningar och institutioner i Åseda som förlustförteckningsbidrag för 
kulturprogram med mera.                         

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 42 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Godkänna årsredovisning 2019 för Augusta Johansson och Aina 
Holmers fond. 

2. Överlämna årsredovisningen till kommunrevisorerna.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 42 
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Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

Ekonomiavdelningen   
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§ 99 Dnr 2020-000117  

Årsredovisning 2019 för Asta och Balduin Hansens 
stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner årsredovisning 2019 för Asta och Balduin Hansens Stiftelse 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente, fastställt av kommunstyrelsen den 13 augusti 1996, § 80, 
skall avkastningen användas till trivselbefrämjande åtgärder för 
omsorgstagare vid dagcenter och gruppboende i Lenhovda. 

Stiftelsen har ingen anställd personal.              

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 41 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 
årsredovisning 2019 för Asta och Balduin Hansens Stiftelse.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 41 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen   

Kommunrevisionen 
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§ 100 Dnr 2020-000179  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att ur 

fastighetsteknisk och verksamhetsmässig synpunkt utreda möjlighet att 
samlokalisera förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för 
hemtjänst och hälso- och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler i 
Norrhult. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att 
utreda former och huvudman för trygghetsboende i delar av 
Solgårdens lokaler. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att utreda 
vilka fastighetsrelaterade förändringar som behöver göras på 
Storgården inför omvandling till demenscentrum 

4. Kommunstyrelsen avsätter maximalt trehundratusen kronor för 
projektering i de fastighetsrelaterade utredningarna. Medel anvisas från 
de kommunstyrelsens investeringsmedel för omstrukturering.  

5. Utredningarna ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har den 9 mars 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
ett antal förändringar inom särskilt boende i Norrhult och i Älghult. Barn- 
och utbildningsnämnden har den 12 februari föreslagit nybyggnad av 
förskola i Norrhult. För att Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i 
ärendena behöver de beredas av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen föreslås ge ett antal utredningsuppdrag till 
förvaltningsorganisationen inför fortsatt hantering. Eftersom 
socialnämndens förslag innebär att kommunala lokaler frigörs i Norrhult 
föreslår kommunstyrelsens presidium en utredning om samlokalisering av 
förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- 
och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler.   

Utredningarna ska visa på möjliga lösningar, både ur verksamhetsmässig 
och fastighetsteknisk synpunkt samt en möjlig tidplan. Utredningarna ska 
också visa på en kostnadsuppskattning för både investeringar och drift.    
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Kommunstyrelsens presidiums förslag 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att ur 
fastighetsteknisk och verksamhetsmässig synpunkt utreda möjlighet att 
samlokalisera förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för 
hemtjänst och hälso- och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler i 
Norrhult. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda 
former och huvudman för trygghetsboende i delar av Solgårdens lokaler 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att utreda 
vilka fastighetsrelaterade förändringar som behöver göras på Storgården 
inför omvandling till demenscentrum 

4. Kommunstyrelsen avsätter maximalt trehundratusen kronor för 
projektering i de fastighetsrelaterade utredningarna. Medel anvisas från 
de kommunstyrelsens investeringsmedel för omstrukturering.  

5. Utredningarna ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2020.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkar tillägg att kommunstyrelsen 
uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att se över hur 
behovet/efterfrågan ser ut för trygghetsboende i Uppvidinge. 

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens presidiums förslag och finner att kommunstyrelsens 
beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kristdemokraterna och Centerpartiets yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslagit Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkande. 

Votering begärd. 

Ordförande redogör för kommunstyrelsen att en Nej-röst innebär bifall till 
Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkande, en Ja-röst innebär avslag. 

Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen avslagit 
Kristdemokraternas och Centerpartiets yrkande.  
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Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Peter Danielsson (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  

Simon Bring (SD)  X  

Kerstin Ljungqvist (-) X   

Niklas Jonsson (S) X   

Resultat 7 4 0 

     

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse 2020-04-15 

Risk- och konsekvensanalys 2020-02-10 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-09 § 35 

Utredning särskilda boenden i Uppvidinge kommun 

Överklagan socialnämndens beslut 2020-03-09, § 35, för kännedom till 
kommunstyrelsen 

Skrivelse till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om 
socialnämndens beslut 2020-03-09 § 35 

Namninsamling gällande Solgården 

Namninsamling angående socialnämndens beslut om strukturella 
förändringar 

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
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Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 101 Dnr 2018-000238  

Hemställan hos kommunfullmäktige om utökad 
investeringsbudget och budgetram för inköp av 
elektroniskt låssystem 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden 200 000 

kronor i tilläggsbudget för investeringar under 2020 gällande säkerhet i 
skollokaler under förutsättning att nämnden finansierar ökade 
driftskostnader inom egen budgetram och att kommungemensamma 
riktlinjer för lås- och passagesystem följs. Budgetmedel anvisas från 
kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel.  

2. Kommunstyrelsen uppmanar barn- och utbildningsnämnden att inför 
kommande årsbehov av investering gällande säkerhet i skollokaler 
hantera ansökan om budgetmedel i ordinarie budgetprocess.     

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har i juni 2018 ansökt om budgetmedel för 
investeringar för installering av elektroniska låssystem samt för inköp av 
intern masskommunikationsutrustning. Ärendet har stannat av på grund av 
personalbyte inom berörda förvaltningar.  

Ekonomiavdelningen har i februari 2020 ställt frågan till barn- och 
utbildningsförvaltningen om behovet fortfarande kvarstår. Förvaltningen 
meddelar att behovet kvarstår, dock behöver utredning och beslut om typ 
av lås- och passagesystem uppdateras.  

I dagsläget saknas kommungemensamma riktlinjer för lås- och 
passagesystem. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
samhällsserviceförvaltningen ansvarar för att gemensamma riktlinjer tas 
fram innan halvårsskiftet 2020.  

Kommunstyrelsen kan fördela budgetmedel inom beslutad 
investeringsram, därför behöver ärendet inte beslutas av 
Kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 43 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen bevilja barn- 
och utbildningsnämnden 200 000 kronor i tilläggsbudget för investeringar 
under 2020 gällande säkerhet i skollokaler under förutsättning att nämnden 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
43(72) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

finansierar ökade driftskostnader inom egen budgetram och att 
kommungemensamma riktlinjer för lås- och passagesystem följs. 
Budgetmedel anvisas från kommunstyrelsens disponibla 
investeringsmedel.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen uppmana barn- 
och utbildningsnämnden att inför kommande årsbehov av investering 
gällande säkerhet i skollokaler hantera ansökan om budgetmedel i ordinarie 
budgetprocess.                

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel minskas från 10 miljoner 
kronor till 9,8 miljoner kronor.  Investering inom barn – och 
utbildningsnämnden genererar ökade årliga kapitalkostnader på 25 000 
kronor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Hugosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-20, § 124 

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-04, § 34 

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden, 2018-06-05, § 53  

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 43 

Utredning av kostnader gällande säkerhet   

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 102 Dnr 2020-000194  

Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Godkänna förbundets årsredovisning för 2019 

2. Bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun är tillsammans med Lessebo och Tingsryds 
kommuner medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 
Kronoberg. Direktionen för kommunalförbundet har lämnat över 
årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Verksamhetens nettokostnader 
uppgår till 41,4 miljoner kronor och årets resultat uppgår till femtusen 
kronor.  

Revisionen har granskat kommunalförbundets verksamhet och 
årsredovisning för 2019 och tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2019 samt att förbundets årsredovisning för år 2019 
godkänns.   

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Godkänna förbundets årsredovisning för 2019 

2. Bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   

Ekonomiska konsekvenser 
-   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  
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Beslutsunderlag 
Årsredovisning för kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Kronoberg 
2019 

Protokoll, Förbundsdirektionen, 2020-03-19, § 7 

Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse 2019 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-04-08    

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Kronoberg  
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§ 103 Dnr 2019-000166  

Översyn av regler för investeringar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Regler för 
investeringar.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över regler för 
investeringar.  

Den 30 april behandlades ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott, § 9. 
Arbetsutskottet beslutade då att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att se över regler för investeringar.  

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag på Regler för 
investeringar. Enligt definition om styrdokument i kommunen är Regler av 
den karaktären att de ska beslutas av Kommunfullmäktige.  

Reglerna syftar till att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen, 
beslutsprocessen samt hur redovisning av investeringar ska ske. Reglerna är 
ett komplement till befintlig kommunal reglering samt lagstiftning och 
normering som finns inom området.           

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 44 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fastställa Regler för investeringar.       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Regler för investeringar 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 44 
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Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 104 Dnr 2019-000418  

Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om utskick av Översiktsplan 2035, 

aktualisering av Översiktsplan 2011–2016, för samråd.  

2. Samrådstiden är från och med 5 maj till och med 7 augusti. 

Reservation 
Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsens uppdrag har utarbetats ett förslag till Översiktsplan 
2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–2016, enligt plan- och bygglagen. 

Översiktsplanen redovisas med text, kartor och bilder i fyra delar: 
Inledning, Utvecklingsstrategi, Hänsyn och Konsekvenser och 
miljöbedömning. Samrådstiden varar i minst 2 månader då allmänheten och 
berörda har möjlighet att inkomma med synpunkter. 

I ett flertal kapitel redovisas Uppvidinge kommuns ställningstagande med 
målbilder eller rekommendationer samt i vissa fall förslag för mark- och 
vattenanvändningen. Översiktsplanen är juridiskt inte bindande men 
rådgivande för efterföljande beslut (Plan och bygglagen kap 4) och enligt 
rättspraxis och i praktiken starkt styrande.  

Översiktsplanen har arbetats fram av en arbetsgrupp och en styrgrupp. 
Dialogmöten har hållits på samtliga bibliotek i kommunen, under hösten 
2019.  

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari år 2020, § 33, att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott samt att översiktsplanen skulle 
skickas på remiss till partigrupperna samt ledamöter i kommunstyrelsen 
utan partitillhörighet. Samrådshandlingen har skickats ut enligt uppdraget.    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 45 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om 
utskick av Översiktsplan 2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–2016, 
för samråd.  
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Centerpartiets synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet med 
översiktsplanen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Simon Bring (SD) yrkar tillägg att samrådstiden är från och med 5 maj till 
och med 7 augusti. 

Ingrid Hugosson (C) yrkar att följande synpunkter tas in i översiktsplanen 
innan den går ut på samråd: 

MÅLBILD 

Nytt stationsområde Åseda saknas.  

MÅL 5 (Framtida transportinfrastruktur) 

I första stycket nämns 23/37 och mötesseparering. I andra stycket står att 
målet kräver god standard med mötesseparerade körfält på 28, 31 och 23/37. 
Antingen ska man vara konsekvent och nämna alla vägar i första stycket 
eller ta bort näst sista meningen i första stycket.  

Sid 16 (Energiproduktion solenergi) 

Vi ska bara verka för innovativa miljölösningar vid nybyggnation inte vid 
renovering/ombyggnation? 

Föreslår att verka för innovativa miljölösningar även vid renovering 
/ombyggnation. 

Allmänna synpunkter: 

1) Vi är ingen glesbygdskommun/avfolkningsbygd utan en 
landsbygdskommun. (>45 min till ort med 3000 inv). 

2) Folkmängd 2018 när vi vet folkmängden 2019. 

3) Ekojordbruk är överkurs, då nästintill alla är eko men inte klassade pga 
byråkrati. 

4) Företag och restauranger, antingen ska alla nämnas eller ingen. 

5) Vindkraftsparkerna är uppradade med antalet verk, onödigt att skriva 
siffror som inte kommer att stämma. 

6) Inga hembygdsparker är omnämnda.  

7) Under besöksmål finns AMO handboll... 

8) När det står att våra samhällen SKA expandera på privat mark, 
maktmissbruk! 
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10) Varför så små lis-områden. 

Kristdemokraterna yrkar att detaljerna som finns på tätortskartorna i 
översiktsplanen 2011-2016 ska tas med på tätortskartorna i översiktsplanen 
2035 innan den går ut på samråd. 

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Simon 
Brings (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 3 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ingrid 
Hugossons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. 

Proposition 4 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet 
Kristdemokraternas yrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit 
yrkandet.  

Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag Översiktsplan 2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–
2016. 

Sändlista Samråd 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 45 

Beslutet skickas till 
Berörda av översiktsplan 

Planerare 
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§ 105 Dnr 2020-000145  

Riktlinjer för direktupphandling, inköp och 
upphandlingar 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta riktlinjer för inköp och upphandlingar 

2. Anta riktlinje för direktupphandling        

Sammanfattning av ärendet 
Som en följd av översynen av kommunens inköpsorganisation har ny 
styrdokumentation tagits fram som reglerar inköps- och 
upphandlingsverksamheten. I riktlinjen för inköp och upphandlingar samt i 
riktlinjen för direktupphandling får verksamheten mer detaljerat 
information kring de olika typer av upphandlingar vi gör samt en 
detaljerad instruktion hur direktupphandlingar ska göras.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 49 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta riktlinjer för inköp och upphandlingar 

2. Anta riktlinje för direktupphandling               

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för direktupphandling 
Riktlinjer för inköp och upphandlingar 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 49 

Beslutet skickas till 
Upphandlare 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 106 Dnr 2020-000147  

Upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta den reviderade 
upphandlingspolicyn.   

Sammanfattning av ärendet 
Som en följd av översynen av kommunens inköpsorganisation har ny 
styrdokumentation tagits fram som reglerar inköps- och 
upphandlingsverksamheten. För att dokumenten inte ska överlappa 
varandra har kommunens upphandlingspolicy reviderats.  

Som en del av att arbeta med styrdokumentationen reviderades 
kommunens upphandlingspolicy.  

I den reviderade upphandlingspolicyn finns inte en beskrivning av LOU:s 
principer, inte delarna för avtalstrohet, direktupphandling eller 
dokumentation. Dessa delar finns i andra delar av styrdokumentationen.  

I den reviderade upphandlingspolicyn finns några tillägg under rubriken 
”Allmänt”. Tilläggen är strecksatserna ”kommunen ska, av leverantörer, 
uppfattas som en attraktiv kund” och ”upphandlingar där leverantören 
hamnar i beroendeställning till kommunen bör undvikas i den mån det 
går”.        

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 46 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta den reviderade upphandlingspolicyn.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Förslag till Upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun 2020-03-04 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 46 
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Beslutet skickas till 
Upphandlare 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder 
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§ 107 Dnr 2020-000146  

Regler för inköps- och upphandlingsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta regler för inköps- och 
upphandlingsverksamheten.           

Sammanfattning av ärendet 
En översyn gjordes av kommunens inköpsorganisation under senhösten år 
2019. I dagsläget finns inga tydliga roller kring inköp ute i verksamheten 
vilket försvårar arbetet med inköp på ett strategiskt sätt. Översynen visade 
på behov av framtagandet av tydliga styrdokument.  

Syftet med regler för inköps- och upphandlingsverksamheten är att 
tydliggöra hur inköps- och upphandlingsverksamheten är tänkt att fungera 
i kommunen samt att tydliggöra olika roller och rollers ansvar kopplat till 
inköpsverksamheten. Med tydliga roller och ansvar kopplat till rollerna 
bidrar det också till att samarbete inom kommunen kopplat till 
inköp/upphandling blir lättare.                  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 48 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige anta regler för inköps- och 
upphandlingsverksamheten.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Regler för inköps- och upphandlingsverksamheten 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 48 

Beslutet skickas till 
Upphandlare 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunfullmäktige  
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Samtliga nämnder 
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§ 108 Dnr 2020-000177  

Förutsättningsskapande för lokal upphandling 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen.   

Sammanfattning av ärendet 
I samband med revidering av upphandlingspolicyn i Uppvidinge kommun, 
ärende 2020-000147, har kommunstyrelsens ordförande gett IT- och 
upphandlingsavdelningen i uppdrag att ta fram en rapport om 
förutsättningar för upphandling utifrån ett lokalt perspektiv.  

Rapporten beskriver hur Uppvidinge kommun kan arbeta med strecksatsen 
”När det är möjligt ska förfrågningsunderlaget i en upphandling utformas 
på ett sätt som möjliggör för små och medelstora företag att vara med och 
konkurrera i upphandlingen” i Upphandlingspolicyn.             

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 47 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 
informationen.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Rapport förutsättningar för upphandling 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 47 

Beslutet skickas till 
Upphandlare 
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§ 109 Dnr 2020-000152  

Skafferiavtal  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger IT- och upphandlingsavdelningen i uppdrag att 
upphandla ett skafferiavtal.   

2. IT- och upphandlingsavdelningen ska återkomma till kommunstyrelsen 
med redovisning av genomförda upphandlingar av skafferiavtal.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har idag ett upphandlat grossistavtal när det gäller livsmedel. 
Kommunen har också andra leverantörer när det gäller livsmedel, såsom 
kött, charkuteri, färskt bröd och färsk fisk. Beställning behöver göras till 
våra livsmedelsleverantörer. Olika leverantörer kan ha olika leveransdagar 
och olika förutsättningar att leverera till flera delar av kommunen vilket 
påverkar flexibiliteten. 

I en granskning som gjordes i december kunde vi konstatera att kommunen 
gjorde många inköp i kommunens närbutiker för betydande belopp. Många 
av inköpen borde aldrig ha gjorts utifrån våra nuvarande ramavtal. Men vi 
kunde också konstatera att det finns behov i verksamheten som inte täcks 
av våra befintliga avtal. Sådana behov är exempelvis pedagogiska inköp 
som görs inom socialförvaltningen och köp av vara i 
konsumentförpackning. Dessa behov skulle kunna täckas av ett s.k. 
skafferiavtal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 50 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge IT- och 
upphandlingsavdelningen i uppdrag att upphandla ett skafferiavtal.            

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristdemokraterna yrkar att IT- och upphandlingsavdelningen ska 
återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av genomförda 
upphandlingar av skafferiavtal.  

Beslutsgång 
Proposition 1 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 

Proposition 2 

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

Beslutsunderlag 
Kort sammanfattning av inköp 2019 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 50 

Beslutet skickas till 
Upphandlare 
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§ 110 Dnr 2018-000125  

Översyn av ärendeberedningsprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017, § 161, att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över kommunstyrelsens 
ärendeberedningsprocess främst för att säkerställa att kommunstyrelsen 
bereder ärende på ett rättssäkert sätt. Översynen skulle återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast december 2017.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018, § 59, och 
beslutade att förlänga uppdraget att se över kommunstyrelsens 
ärendeberedningsprocess till juni 2018. 

Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2019 tagit fram en 
beskrivning av ärendeprocessen för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige som implementeras av kommunledningsförvaltningen 
och samhällsserviceförvaltningen. 

Den framtagna ärendeprocessen beskriver flödet av ärenden från 
förvaltning till beslutande instans. Syftet är att säkerställa kvalitén på de 
ärenden som kommunstyrelsen behandlar. Detta kräver god planering och 
framförhållning av förvaltningarna. 

Det är av vikt att förtroendevalda får beslutsunderlag som är väl beredda. 
En tydlig ärendeprocess skapar goda förutsättningar för förtroendevalda att 
fatta välgrundade beslut.   

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Godkänner redovisningen.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-03-23  
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Ärendeprocess: Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, 2020-01-08   

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 
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§ 111   

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende 
och ekoby i centrum av Uppvidinge och döp området 
till Uppvidinge 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.    

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag framställs förslaget om att bygga klimatsmart skola, 
äldreboende och ekoby i centrum av Uppvidinge och döpa området till 
Uppvidinge. 

Klimatsmart byggnation ingår som en naturlig del i Uppvidinge kommuns 
arbete med nybyggnation samt underhållsinsatser. Det finns politiska beslut 
på att möjligheterna till solenergi ska beaktas vid nybyggnation och 
befintliga byggnader.  

Förskolan Björkåkra ska miljöcertifieras med anledning av att valt material 
utgått från särskild miljöhänsyn. På förskolans tak finns solceller som driver 
köket samt bergvärmepumpen. Byggnaden har ett större dagsljusinsläpp 
med syftet att minska användandet av lampor som ljuskälla.   

Vid renoveringen av Olofsgården inrättades uppvärmning via bergvärme 
som drivs av solceller. Solcellerna kyls ner av vatten och på så sätt får en 
högre kapacitet. 

Ett av kommunens gruppboenden har fått solceller som driver dess 
bergvärmepump. 

Trots Uppvidinge kommuns insatser mot klimatsmart byggnation finns ett 
omfattande renoverings- och utvecklingsbehov på befintliga lokaler. 
Underhållsbudgeten som ska täcka hela kommunens samlade underhåll 
uppgår till 2,4 miljoner kronor. Möjligheten till klimatsmart byggnation 
måste ses i förhållande till befintliga budgetmedel och underhållsbehov. 
Detta är en långsiktig process där möjligheterna till klimatsmart byggnation 
sker i de fall det är möjligt och aktuellt. 

En ekoby drivs många gånger av näringsidkare eller samhällsförening som 
engagerar och driver frågan. Ekobyn förutsätter hänsyn till exempelvis nära 
tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelväg mellan bostadsområde 
och närliggande samhälle. Det finns inom Uppvidinge kommuns 
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geografiska område möjlighet till upprättandet av en ekoby. Däremot är 
Uppvidinge kommun inte en ensam aktör. Det går i detta läget inte att ta 
ställning till en ekoby i centrum av Uppvidinge. 
Kommunledningsförvaltningen hänvisar till möjligheterna för mark och 
exploatering med eventuell initiativtagare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 51 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.                 

Ekonomiska konsekvenser 
Klimatsmarta skolor och äldreboenden samt ekoby i centrum av 
Uppvidinge ställer krav på investering och innebär höjda kostnader.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 
centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge 

Bilagor Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 
centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 51 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 112   

Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till 
Uppvidingehus 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.   

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren vill ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus AB genom 
att: 

• ta fram en träbyggnadsstrategi eftersom vi har råvaran inom 
kommunen. 

• upphandla och bygga klimateffektiva byggnader med god innemiljö 

• styra materialval till massivträstomme som ger byggnaden goda 
klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv. 

• starta upp med klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader 

 
Av Uppvidingehus AB:s ägardirektiv, som reviderades 2014-06-24 § 70, 
framgår att bolaget ska utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar 
till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla 
samhällsnyttan inom sektorn. Nedan följer bolagets verksamhetsmål: 

• medverka till att utveckla Uppvidinge kommun som en attraktiv 
bostads- och näringslivsort 

• bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder och 
bostadsområden 

• medverka till att en god service finns i bostadsområden och 
kommundelar 

• motverka segregation och bidra till en god social gemenskap, 
integration och mångfald i bostadsområden och kommundelar 

• verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla 
hus 

• verka för att bostadsbeståndet anpassas till en god standard för IT-
kommunikation 
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• svara för förvaltning av kommunens fastigheter. Uppdraget regleras i 
ett särskilt avtal 

Uppvidingehus AB har inkommit med ett yttrande på medborgarförslaget 
och redovisar ett antal miljöåtgärder i enlighet med bolagets 
verksamhetsmål. Bland annat ställs högre krav än vad byggreglerna kräver, 
upphandlingar genomförs med hänsyn till miljön samt val av stomme 
överlåts till totalentreprenören.  

En ny lag gällande klimatdeklarationer har aviserats som eventuellt träder i 
kraft från och med 1 januari år 2022. Uppvidinge kommun och 
Uppvidingehus AB följer utvecklingen mot en ny lagstiftning nogsamt. 
Kommunledningsförvaltningen ser inget behov av att revidera 
ägardirektiven i enlighet med medborgarförslaget.         

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.   

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 

Svar från Uppvidingehus AB 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-19 § 39 

Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus    

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 113 Dnr 2020-000214  

Revidering av arbetsordning för styrelse och nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på reviderad 
arbetsordning för styrelse och nämnder.  

Sammanfattning av ärendet 
En översyn har gjorts av nuvarande arbetsordning för styrelse och 
nämnder. Arbetsordningen reviderades senast 2015-08-25, § 81.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i mars 2019 publicerat en skrift 
som kommuner kan använda som underlag för lokala bedömningar och 
utgöra exempel på hur en arbetsordning kan se ut. Den föreslagna 
arbetsordningen utgår från SKR:S skrift. 

Den nuvarande arbetsordningen har 21 paragrafer. Den föreslagna 
arbetsordningen har 36 paragrafer. Innehållsförteckning har lagts till för att 
läsaren snabbt ska kunna få en överblick. Vid slutet av de paragrafer i 
arbetsordningen vars innehåll berörs i kommunallagen, finns hänvisningar 
till lagtexten. 

Exempel på förändringar: 

• Ett avsnitt om nämndernas och styrelsens uppföljning, 
återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige har lagts 
till. 

• Ett avsnitt har lagts till om sammanträde på distans där 
kommunfullmäktige medger att styrelsen och nämnderna har 
sammanträde på distans. 

• Bestämmelser om vad som gäller för protokollsanteckning har lagts 
till.  

Kommunledningsförvaltingens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på reviderad 
arbetsordning för styrelse och nämnder.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Arbetsordning för styrelser och nämnder reviderad av kommunfullmäktige 
2015-08-25 § 81 

Förslag på reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2020-04-02    

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 114 Dnr 2020-000009  

Återrapportering av delegationsbeslut 
kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner redovisningen.  

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 godkänna redovisningen och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut återrapportering april, 
ekonomiavdelningen  

Förteckning över ordförandebeslut återrapportering april  

Förteckning över delegationsbeslut återrapportering april, 
kansliavdelningen 

Förteckning över delegationsbeslut återrapportering april, HR-avdelningen 
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§ 115 Dnr 2020-000010  

Meddelanden till Kommunstyrelsen  

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden: 

1. Skrivelse till Uppvidinge kommun om samhällsviktigt verksamhet 
från Evidensia, KS 2020-000210 

2. Skrivelse från Svenska Fotbollsförbundet med anledning av Covid-
19, KS 2020-000220 

3. Skrivelse från Ideell kulturallians om förslag på åtgärder för att öka 
för att öka förståelsen för kulturens utsatta läge, KS 2020-228 

4. Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen 
m.m. (Cirkulär 20:17) 

5. 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 
år 2020 (Cirkulär 20:18)  

Beslutsunderlag 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde 2020-
04-22   
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§ 116 Dnr 2020-000176  

Nulägesrapport från kommun/region gällande 
Coronaviruset Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen informerar om nuläget.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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§ 117 Dnr 2020-000251  

Möjlighet till ett aktivt och meningsfullt sommarlov 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att se 

över möjligheten till att i samverkan med föreningsliv, ”Alla 
tillsammans” och andra organisationer i vår kommun se vad det finns 
för möjligheter till aktivitet och sysselsättning för våra unga under 
sommaren 2020.     

2. Kultur- och fritidsavdelningen ska återkomma med förslag till 
kommunstyrelsens sammanträde i maj 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 och den effekt 
detta virus ger på vårt samhälle inom flera verksamheter och företag i vår 
kommun behöver vi hitta nya arbetssätt och lösningar för att hjälpa alla 
generationer i vårt samhälle.  

Mycket av våra krafter och resurser i samhället satsar vi i dag på att skydda 
våra äldre och sjuka genom olika metoder så som Folkhälsomyndighetens 
direktiv säger och så som kommun vi efterlever direktiven på ett så bra sätt 
vi bara kan. 

Förändringarna i vårt samhälle påverkar oss alla på ett eller annat sätt, 
gammal som ung så blir livet inte riktigt sig likt för oss under en tid. 

Flera företag kan inte arbeta på ett vanligt eller traditionellt vis, inte heller 
erbjuda ungdomar arbete så som tidigare år, även föreningar har eller får 
inte samma möjlighet som vanligt att aktivera sina ungdomar så som 
tidigare. 

Vi har alla sommaren framför oss och flera ungdomar har ambitionen att få 
sommarjobb under sin skolledighet. Att få jobb och sysselsättning under sin 
ledighet är för många ungdomar oerhört viktigt. Troligtvis kommer 
avsaknaden av jobb och sysselsättning under sommarledigheten vara större 
än i normala fall och detta kan i sin tur leda till tristess och frustration för 
många då mycket talar för att detta sommarlov inte kommer likna de 
tidigare årens sommarlov.  

Vi behöver gemensamt hitta nya lösningar för att ge våra ungdomar ett så 
aktivt och normalt liv det går. Avdelningen arbetsmarknad och etablering 
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har påbörjat en satsning av detta som kallas för ”Alla tillsammans” som vi 
ska inkludera i arbetet. 

Därför vill jag att vi från Kommunstyrelsen ger ett uppdrag till kultur- och 
fritidsavdelningen att se över möjligheten till att i samverkan med 
föreningsliv, ”Alla tillsammans” och andra organisationer i vår kommun se 
vad det finns för möjligheter till aktivitet och sysselsättning för våra unga 
under sommaren 2020.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till ordförandes förslag med tillägg att kultur- 
och fritidsavdelningen ska återkomma med förslag till kommunstyrelsens 
sammanträde i maj 

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

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse 2020-04-22    

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen 
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