
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Alexander Arbman,  
alexander.arbman@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-11-11 
 

  

 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 18 november 2020 klockan 

13:00 i Biosalongen, Folkets hus, Åseda för att behandla följande ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Information om Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg 

Dnr 2019-000223  

Information på sammanträdet.  

4.  Övertagandeavtal Kretslopp Sydost 

Dnr 2020-000407  

./. 

5.  Plan för vägunderhåll för kommunala vägar 

och gator 

Dnr 2019-000420  

 

6.  Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens 

verksamhetsområden 

Dnr 2020-000162  

Underlag skickas efter kallelsens 

utskick. 

7.  Ekonomisk rapport 

Dnr 2020-000156  

Underlag skickas efter kallelsens 

utskick. 

8.  Kommunstyrelsens Budget 2021 och 

verksamhetsplan 2022-2023 

Dnr 2020-000158  

./. 

9.  Revisionsrapport rekryteringsprocesser i 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2020-000433  

./. 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2020-11-11 
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Ärende Anteckningar 

10.  Skola/boende för barn och unga inom LSS  

Dnr 2020-000461  

./. 

11.  Yttrande gällande handlingsprogram för 

skydd mot olyckor 2019-2022 

Dnr 2020-000452  

./. 

12.  Information om förordnande som borgerlig 

vigselförrättare  

Dnr 2020-000380  

./. 

13.  Ansökan om centrala medel för digitalisering 

2020 och 2021, ärendehanteringssystem EdP:s 

Vision 

Dnr 2020-000424  

./. 

14.  Försäljning av Gröna Huset i Norrhult 

Dnr 2020-000171  

./. 

15.  Byte av tak på Åsedaskolans matsal 

Dnr 2020-000434  

./. 

16.  Ventilation apoteket i Lenhovda 

Dnr 2020-000338  

./. 

17.  Intresse för att driva äldreboendet Solgården i 

Norrhult som en intraprenad 

Dnr 2020-000421  

./. 

18.  Information om strukturella förändringar 

inom socialförvaltningen 

Dnr 2020-000179  

Information på sammanträdet. 

19.  Avveckling av särskilt boende i Norrhult 

Dnr 2020-000451  

./. 

20.  Trygghetsboende i Norrhult 

Dnr 2020-000468  

./. 

21.  Lokal för demenscentrum i Älghult  

Dnr 2020-000466  

./. 

22.  Nya lokaler för biblioteket i Lenhovda 

Dnr 2020-000464  

./. 

23.  Ombyggnation av delar av Lenhovda skola 

Dnr 2020-000368  

./. 
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Ärende Anteckningar 

24.  Nya lokaler för förskolan i Lenhovda  

Dnr 2020-000365  

./. 

25.  Nya lokaler för förskola i Norrhult 

Dnr 2020-000467  

./. 

26.  Nya lokaler för grundsärskolan i Åseda 

Dnr 2020-000465  

./. 

27.  Kostverksamhetens taxor år 2021 

Dnr 2020-000243  

./. 

28.  Riktlinje för tomtmark, mark och exploatering 

- process, redovisning och prissättning 

Dnr 2019-000167  

./. 

29.  Medfinansiering Åseda folkets park, Boverket 

2019 

Dnr 2018-000343  

./. 

30.  Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt 

framtidsanpassat bolag 

Dnr 2020-000270  

./. 

31.  Revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning 

Dnr 2020-000193  

./. 

32.  Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning 

Dnr 2020-000397  

./. 

33.  Återrapportering av delegationsbeslut 

kommunstyrelsen 

Dnr 2020-000009  

 

34.  Meddelanden till Kommunstyrelsen 

Dnr 2020-000010  

 

 

Niklas Jonsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

kommunsekreterare 
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§ 115 Dnr 2020-000407  

Information om övertagandeavtal Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Åberg, teknisk chef, informerar om övertagandeavtalet med 

Kretslopp Sydost. I nuläget pågår ett arbete med att färdigställa avtalet som 

beräknas signeras under 2020. Övertagandeavtalet beräknas träda i kraft 1 

januari 2021.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna 

informationen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                 
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§ 244 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska avdelningen att verkställa beslutet 

från kommunstyrelsen den 20 maj 2020 § 126 och behandla ärendet igen på 

nästkommande sammanträde.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari år 2020 § 42 att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att ta fram en plan för vägunderhåll för kommunala 

vägar och gator och återkomma till kommunstyrelsen under våren år 2020. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 26 februari år 2020, § 3, 

att ge tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram planen och återkomma till 

tekniska utskottet under våren år 2020.  

Den 29 april år 2020 är arbetet inte påbörjat och tekniska utskottet förlänger 

uppdragets återrapportering till senast den 23 september år 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj år 2020 § 126 att planen ska tas 

fram och finansieras med medel inom ramen för tekniska avdelningens 

budget. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott begär den 23 september år 2020 § 19 

om anstånd hos kommunstyrelsen och överlåter till kommunstyrelsen att 

avgöra när avrapportering ska ske. Samhällsserviceförvaltningen uppmanas 

återkomma till kommunstyrelsen med en tidpunkt för återrapporteringen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska 

avdelningen att verkställa beslutet från kommunstyrelsen den 20 maj 2020 § 

126 och behandla ärendet igen på nästkommande sammanträde.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2020-09-23 § 19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-20 § 126 
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Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 19 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott begär anstånd hos kommunstyrelsen 

och överlämnar till kommunstyrelsen att avgöra när återrapporteringen ska 

ske.                 

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Ågren, teknisk chef på Uppvidinge kommun, informerar om arbetet 

kring uppdraget att ta fram en femårsplan på vägunderhåll på Uppvidinge 

kommuns vägar.  

Uppdraget tilldelades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 

2020 § 22 och skulle inledningsvis presenteras under våren 2020. På 

kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj 2020 § 126 beviljades 

utredningen uppskov med rapportering fram till oktober 2020.  

Utredningen är inte färdigställd men arbetet pågår. Tekniska utskottet 

föreslås begära anstånd hos kommunstyrelsen. 

Samhällsserviceförvaltningen ska till kommunstyrelsen återkomma med en 

tidpunkt för återrapporteringen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens tekniska utskott begär 

anstånd hos kommunstyrelsen och överlämnar till kommunstyrelsen att 

avgöra när återrapporteringen ska ske.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutat så.            

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-20 § 126     
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§ 126 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att en femårsplan på vägunderhåll på 

Uppvidinge kommuns vägar ska tas fram och finansieras med medel inom 

ramen för tekniska avdelningens budget.             

Sammanfattning av ärendet 

På Kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 2020, § 22, behandlades 

ärendet om Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator. Detta då 

Kommunstyrelsens presidium uppmärksammade behovet av framtagandet 

av en plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator.   

I kommunstyrelsens protokoll från den 21 januari 2020, § 22, står det att 

kommunstyrelsen arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att ge 

tekniska utskottet i uppdrag att ta fram en femårsplan för vägunderhåll för 

kommunala vägar och gator och återkomma till kommunstyrelsen under 

våren år 2020.   

På grund av hög arbetsbelastning av bland annat Convid- 19 så har tekniska 

avdelningen inte hunnit med att ta fram en femårsplan på vägunderhåll på 

Uppvidinge kommuns vägar. 

Samhällsserviceförvaltningen vill förlänga utredningstiden och återkomma 

till Kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020. 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Förlänga utredningstiden med att ta fram en femårsplan för 

vägunderhåll på Uppvidinge kommuns vägar. 

2. Tekniska avdelningen återkommer till kommunstyrelsen i oktober 

2020 och redovisar femårsplanen för Uppvidinge kommuns vägar. 

Ekonomiska konsekvenser 

 Cirka 500 000 kronor i kostnad för att ta fram en femårs vägunderhållsplan.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialdemokraterna yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att en 

femårsplan på vägunderhåll på Uppvidinge kommuns vägar ska tas fram 

och finansieras med medel inom ramen för tekniska avdelningens budget.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Socialdemokraternas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-11       

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 134 Dnr 2020-000433  

Revisionsrapport rekryteringsprocesser i Uppvidinge 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen begära anstånd 

för återrapportering av svaret på revisionsrapporten till januari år 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört en granskning av rekryteringsprocesser som 

överlämnats till kommunstyrelsen per den 18 september år 2020.  

Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast den 18 december 2020 

där styrelsen redovisar vad den avser att göra för att åtgärda de 

påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.  

Ärendet behöver beredas av kommunstyrelsens personalutskott vilket 

innebär att kommunstyrelsen inte har möjlighet att avge ett svar senast den 

18 december 2020. Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen 

begära anstånd för återrapporteringen till senast januari år 2021.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-19 

Revisionsrapport granskning av rekryteringsprocesser 

Missiv Revisionsrapport granskning av rekryteringsprocesser, 2020-09-18 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen   
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§ 132 Dnr 2020-000452  

Yttrande gällande handlingsprogram för skydd mot 
olyckor 2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen antar som yttrande att: Uppvidinge kommun har tagit 

del av Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg.           

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har översänt förslag till 

handlingsprogram som underlag för samråd. Handlingsprogrammet 

godkändes av förbundsdirektionen den 8 oktober 2020.  

I regeringens aktuella proposition (2019/20:176) föreslås flera ändringar i 

lagen om skydd mot olyckor, bl.a. ska handlingsprogram bli nationellt 

likriktade. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska, enligt 

propositionen, ta fram föreskrifter för handlingsprogrammens innehåll och 

struktur. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2021. Kommunerna 

ska senast den 1 januari 2022 anta nya handlingsprogram enligt de nya 

nationella föreskrifterna.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022 Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg 

E-post 2020-10-09: Remiss handlingsprogram Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Beredskapssamordnare   
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§ 129 Dnr 2020-000380  

Information om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Länsstyrelsen i Kronoberg att förordna Elisabeth Hjortskull till borgerlig 

vigselförrättare i Uppvidinge kommun.           

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har i nuläget endast 2 vigselförrättare, varav endast 1 

är bosatt i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-21 § 241 att 

nominerat 4 personer till Länsstyrelsen Kronoberg om att få förordnande 

som borgerliga vigselförrättare. 

En borgerlig vigselförrättare ska företräda det allmänna. Personen ska 

därmed sakna en tydlig religiös koppling och inte kunna företräda egna 

intressen i sin ställning som vigselförrättare. Vigselförrättaren ska även ha 

tillräckliga kunskaper om genomförandet av en vigsel.  

När en person angivit intresse för att bli borgerlig vigselförrättare ska 

kommunstyrelsen besluta om förslag till nominering av de intresserade. 

Beslutet om kommunstyrelsens nominering skickas därefter till 

Länsstyrelsen i Kronoberg som genomför prövning och förordning av 

borgerliga vigselförrättare.    

Konsekvenser 

Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Information till blivande borgerliga vigselförrättare, Länsstyrelsen 

Kronoberg 2020-08-19 

Intresseanmälan till att bli borgerlig vigselförrättare, 2020-10-27  

Beslutet skickas till 

Den ansökande borgerliga vigselförrättaren   
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§ 4 Dnr 2018-000156  

Avyttring av fastighet Gröna huset 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att påbörja avyttringen av 

gröna huset i Norrhult.        

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Gröna huset har används till HVB hem och stödboende under 

några år. Sedan i slutet av 2018 står det tomt, på grund av att verksamheten 

med ensamkommande barn har minskat. Gröna huset är ett stort hus med 

åtta stycken rum, där ensamkommande pojkar har bott. Det finns även två 

kök och flera badrum i fastigheten. 

På kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-12 fattades beslutet att utreda 

möjligheten till att avyttra fastigheten Gröna huset. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska medel som försäljningen av fastigheten Gröna huset ger.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att tekniska utskottet beslutat i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelse protokoll 2018-02-12 

Tjänsteskrivelse 2019-02-18   

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 14 Dnr 2018-000156  

Omvandling av HVB-hemmet Trasten i Åseda till 
stödboende 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen upphäver beslutet från den 13 november 2018, § 

218, om att hyra ut Trasten till hotellverksamhet. 

2. Kommunstyrelsen upphäver beslutet från den 13 november 2018, § 

218, om att inhämta yttranden från socialnämnden, barn-och 

utbildningsnämnden och ekonomikontoret gällande förslaget om 

stödboende på trasten. 

3. Kommunstyrelsen upphäver beslutet från den 13 november 2018, § 

218, om att komplettera värmesystemet i Gröna huset i Norrhult. 

4. Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att 

utreda möjligheten att avyttra fastigheten Gröna huset i Norrhult.  

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2018 lyftes ärendet 

om Omvandling av HVB-hemmet trasten i Åseda till stödboende som ett 

informationsärende. Två förslag till verksamhet på trasten presenterades på 

sammanträdet. Ett förslag var att driva ett behandlingshem för våldsutsatta 

kvinnor i Trasten. Ett förslag var att hyra ut Trasten till en näringsidkare 

som vill driva en form av hotellverksamhet i Trasten.  

Den föreslagna behandlingsverksamheten bedöms i dagsläget inte vara en 

prioriterad fråga, då lokalen Trasten behövs för egen kommunal 

verksamhet (ledningshus för Socialförvaltning och Barn- och 

utbildningsförvaltningen). 

Gällande förslaget att hyra ut trasten, till näringsidkare som vill driva en 

form av hotellverksamhet, så tillåter inte detaljplanen där Trasten ingår 

hotellverksamhet.  

I samband med ärendet om Omvandling av HVB-hemmet trasten i Åseda 

gav kommunstyrelsen samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att 

komplettera värmesystemet i Gröna huset i Norrhult då pelletspannan inte 

ansågs vara bra. Frågan om hanteringen av Gröna huset var inte beredd 

enligt politisk praxis. Således Varken bergvärme, jordvärme eller ytterligare 

värmesystem har utretts.  
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Då Gröna huset inte längre behövs för kommunal verksamhet finns det 

möjlighet avyttra fastigheten.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat så.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av tillförordnad förvaltningschef, 2019-01-30 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 218, 2018-11-13   

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningsnämnden 

Socialnämnden 

Förvaltningschef 

Näringslivsutvecklare 

Ekonomichef    
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§ 119 Dnr 2020-000434  

Byte av tak på Åsedaskolans matsal 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

- Att byta tak på hus E på Åsedaskolan, då detta är rötskadat.  

- Att de 872 000 kr tas från centralt avsatta driftbudgetmedel för 

omstrukturering.           

Sammanfattning av ärendet 

I början av 2018 revs ett skärmtak som var över lastkajen till köket/ matsalen 

på Åsedaskolan (hus E), på grund av att det var rötskadat. När detta gjort 

upptäcktes det att även att yttertaket över matsalen också delvis var 

rötskadat. Det beslutades då att helataket skulle läggas om. Ett 

anbudsförfarande gick ut och ett anbud kom in på 872 000 kronor för 

takbyte. En beställning till entreprenören gjordes 2018-09-03, dock sköts 

detta upp därför att andra underhållsåtgärder kom fram som var viktigare, 

samt att underhållsbudgeten var slut. 

Under 2019 började det läcka regnvatten igenom yttertaket på 

köket/matsalen. Byte av taket är nu akut och bör göras så fort som möjligt 

för att dels undvika ytterligare skador och dels för att det annars är risk för 

ökade reparationskostnader.  

En kontakt har tagits med entreprenören om de står fast vid sin offert från 

2018. De har meddelat att de gör detta.  

Ekonomiska konsekvenser 

En kostnad av minst 872 tkr, då risk för övriga rötskador upptäcks som ej 

ingår i offerten.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Offert Granflo Bygg AB 2018-06-01 

Beställningsskrivelse 2018-09-03  
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Beslutet skickas till 

Uppvidingehus 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 118 Dnr 2020-000338  

Ventilation apoteket i Lenhovda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att byta ut två 

uttjänta ventilations aggregat mot ett nytt energi- och klimatsmart aggregat 

för 450 000 kr. Medel tas ur kommunstyrelsens disponibla 

investeringsbudget.           

Sammanfattning av ärendet 

Ventilationen på fastigheten Lenhovda 72:1, där Apoteket och Postnord 

befinner sig, har länge varit dålig. Det finns även brister i både kyla och 

uppvärmning av lokalerna. 

Uppvidingehus har tagit fram underlag på två olika ventilationsaggregat, 

varav ett är betydligt mer kostnads- och miljöeffektivt. 

Samhällsserviceförvaltningen anser att det är rätt att anta den något dyrare 

investeringskostnaden för detta aggregat, då det ligger i Uppvidinge 

kommuns intresse att arbeta i dessa banor.  

Även om Postnord har sagt upp sitt hyresavtal med Uppvidinge kommun 

till 2020-12-31, så kommer det nya aggregatet att klara av en ny hyresgäst, 

då aggregatet är anpassad till lokalernas storlek. 

Ekonomiska konsekvenser 

En investeringskostnad för Uppvidinge kommun på 450 tkr.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Uppvidingehus utredning/offert, 2020-06-11 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Uppvidingehus 

Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 133 Dnr 2020-000421  

Intresse för att driva äldreboendet Solgården i Norrhult 
som en intraprenad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

förslaget om bildande av en intraprenad av äldreboendet Solgården.            

Sammanfattning av ärendet 

När intresseanmälan om att driva Solgården i Norrhult som en intraprenad 

inkom till kommunstyrelsen från personalen skickade socialförvaltningen 

ut en enkät till alla tillsvidareanställda medarbetare på Solgården. I 

utskicket bifogades även riktlinjerna för intraprenad. Enkäten skulle 

undersöka om merparten av de anställda på Solgården var intresserade av 

att driva Solgården som en intraprenad, i enlighet med kravet i riktlinjerna 

för intraprenad. Enkäten visade att majoriteten av de anställda var för 

bildandet av en intraprenad. Anställda på Solgården har även tagit fram en 

vision, värdegrund och verksamhetsidé för intraprenaden. 

Enligt riktlinjer för intraprenad är det kommunstyrelsen som ska ta 

ställning till förslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 16 september år 

2020 § 198 att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Solgården i Norrhult 

som särskilt boende med startdatum 2021-01-01. 

Konsekvenser 

Bildandet av en intraprenad skulle innebära att kommunen behåller en stor 

kostnad. Förslaget till beslut om att avslå bildandet av en intraprenad har 

inga negativa ekonomiska konsekvenser, förutsatt att en förändring av 

boendeplatser på Solgården genomförs.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar att:  

”Centerpartiet yrkar att möjligheten för Solgårdens personal att driva 

verksamheten som intraprenad utreds vidare. Detta i enlighet med den 

vision, värdegrund och verksamhetsidé för intraprenaden som tagits fram 

av Solgårdens personal.”         
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Beslutsgång 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet med presidiets 

förslag till beslut.             

Beslutsunderlag 

Intresseanmälan om att driva Solgården i Norrhult som intraprenad, 2020-

09-22 

Förslag på verksamhetsplan och vision för intraprenad, 2020-10-16   

Presidieskrivelse 2020-10-20 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen  

Thea Nyberg       
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§ 107 Dnr 2020-000179  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar genom minoritet att återremittera ärendet för 

att invänta socialnämndens utredning och redovisning av densamma till 

kommunstyrelsen samt en helhets utredning av socialförvaltningens 

strukturella förändring.  

I en sådan genomlysande utredning skall såväl medborgare, medarbetare, 

ekonomi, befolkningsprognos och kommunens utveckling omfattas och 

vara med.  

Det ska även utredas: 

 Alternativa driftsformer för äldreomsorgen i hela kommunen såsom 

fortsatt kommunal regi, intraprenad eller privat utförare.  

 Framtida behov av särskilt boende.  

 Behovsanalys av trygghetsboende enligt utredarens starka 

rekommendationer görs i tydlig samverkan med användaren. KS juni 

2020 § 155, Dnr 2020-000296, Utredning om Trygghetsboende i Norrhult.  

Så länge utredningen pågår görs inga förändringar av nuvarande struktur.            

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har den 9 mars 2020, § 35, 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 beslutade den 22 april, § 100, att ge 

förvaltningsorganisationen ett antal utredningsuppdrag inför fortsatt 

hantering. Eftersom socialnämndens förslag innebär att kommunala lokaler 

frigörs i Norrhult tillsattes utredning om samlokalisering av förskola, 

trygghetsboende samt verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- och 

sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni, § 154, att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen och socialnämnden med uppdrag att ta fram 

alternativa förslag och återkomma till kommunstyrelsen senast november 

2020. 
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Socialnämnden beslutade den 8 september, § 83, att beslutet som enhälligt 

fattades den 9/3-2020 om strukturella förändringar kring kommunens 

äldreomsorg gäller. Dock att diskussionen efter kommunstyrelsens beslut 

kring alternativa förslag beaktas. 

Socialnämndens förslag till beslut från den 9 mars 2020 § 35 

1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Storgården i 

Älghult som särskilt boende med startdatum 2020-05-01. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att omvandla Storgården 

i Älghult till demenscentrum med startdatum 2020-05-01. 

3. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att överlåta 

Prästgårdsvägen i Älghult till socialnämnden med startdatum 2020-

05-01. 

4. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Solgården i 

Norrhult som särskilt boende med startdatum 2020-05-01. 

5. Föreslå kommunfullmäktige att fastigheten Solgården med 

beteckning Uppvidinge Norrhult 13:1 samt inkluderande kostnader 

tas över av kommunstyrelsen med startdatum 2020-05-01. 

6. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ställa om Solgården 

till trygghetsboende med startdatum 2020-05-01.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att avveckla 

Solgården i Norrhult som särskilt boende med startdatum 2021-01-01.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar att återremittera ärendet för att 

invänta socialnämndens utredning och redovisning av densamma till 

kommunstyrelsen samt en helhets utredning av socialförvaltningens 

strukturella förändring. I en sådan genomlysande utredning skall såväl 

medborgare, medarbetare, ekonomi, befolkningsprognos och kommunens 

utveckling omfattas och vara med. Det ska även utredas alternativa 

driftsformer för äldreomsorgen i hela kommunen såsom fortsatt kommunal 

regi, intraprenad eller privat utförare. Framtida behov av särskilt boende. 

Behovsanalys av trygghetsboende enligt utredarens starka 

rekommendationer görs i tydlig samverkan med användaren. KS juni 2020 § 
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155, Dnr 2020-000296, Utredning om Trygghetsboende i Norrhult. Så länge 

utredningen pågår görs inga förändringar av nuvarande struktur. 

Simon Bring (SD), Matthias Sjöberg (V), Christina Lindqvist (KD) och Kent 

Helgesson (LPo) yrkar bifall till Centerpartiets och Kristdemokraternas 

återremiss.      

Kent Helgesson (LPo) yrkar att ärendet återremitteras för genomförande av 

utredning inför igångsättande av intraprenaddrift av Solgårdens 

äldreboende. 

Frida Sundqvist Hall (LPo) yrkar bifall till Kent Helgessons (LPo) yrkande.     

Beslutsgång 

Proposition 1. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat 

att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör att JA-röst innebär att ärendet ska avgöras idag och 

NEJ-röst innebär att ärendet ska återremitteras. 

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Peter Ekman (S) X   

Peter Englén (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Mikaela Gross (V) X   

Matthias Sjöberg (V)  X  
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Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Erik Ragnarsson (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Anne-Sofie Olofsson (C)  X  

Frida Sundqvist Hall (-)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Hanne Geiger (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Billy Lindvall (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPo)  X  

Roger Karlsson (LPo)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Peter Danielsson (S) X   

Antal JA-röster 19 stycken, antal NEJ-röster 16 stycken. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat om 

minoritetsåterremiss. 

Proposition 2. 

Ordförande ställer upp propositionsordningen till att JA-röst innebär röst 

på Centerpartiets och Kristdemokraternas motivering och NEJ-röst innebär 

röst på Kent Helgessons (LPo) motivering. Kommunfullmäktige godkänner 

propositionsordningen. 
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Genom utfallet 13 stycken JA-röster och 22 stycken avstår finner ordförande 

att kommunfullmäktige godkänt Centerpartiets och Kristdemokraternas 

återremissmotivering.               

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-16 § 198 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-09-08 § 83 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-08-20 § 70 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-10 § 154 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-22 § 100 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-09 § 35 

Utredning särskilda boenden i Uppvidinge kommun 

Risk- och konsekvensanalys 2020-02-10     

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 
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§ 198 Dnr 2020-000179  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att avveckla 

Solgården i Norrhult som särskilt boende med startdatum 2021-01-01.      

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet då 

utredningar ska visa på möjliga lösningar, både ur verksamhetsmässigt och 

fastighetsteknisk synpunkt samt en möjlig tidplan. Utredningarna ska också 

visa på en kostnadsuppskattning för både investeringar och drift.  

Anders Ljungqvist (-) och Kerstin Ljungqvist (-) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.      

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har den 9 mars 2020, § 35, 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 beslutade den 22 april, § 100, att ge 

förvaltningsorganisationen ett antal utredningsuppdrag inför fortsatt 

hantering. Eftersom socialnämndens förslag innebär att kommunala lokaler 

frigörs i Norrhult tillsattes utredning om samlokalisering av förskola, 

trygghetsboende samt verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- och 

sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni, § 154, att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen och socialnämnden med uppdrag att ta fram 

alternativa förslag och återkomma till kommunstyrelsen senast november 

2020. 

Socialnämnden beslutade den 8 september, § 83, att beslutet som enhälligt 

fattades den 9/3-2020 om strukturella förändringar kring kommunens 

äldreomsorg gäller. Dock att diskussionen efter kommunstyrelsens beslut 

kring alternativa förslag beaktas. 

Socialnämndens förslag till beslut från den 9 mars 2020 § 35 
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1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Storgården i 

Älghult som särskilt boende med startdatum 2020-05-01. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att omvandla Storgården 

i Älghult till demenscentrum med startdatum 2020-05-01. 

3. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att överlåta 

Prästgårdsvägen i Älghult till socialnämnden med startdatum 2020-

05-01. 

4. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Solgården i 

Norrhult som särskilt boende med startdatum 2020-05-01. 

5. Föreslå kommunfullmäktige att fastigheten Solgården med 

beteckning Uppvidinge Norrhult 13:1 samt inkluderande kostnader 

tas över av kommunstyrelsen med startdatum 2020-05-01. 

6. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ställa om Solgården 

till trygghetsboende med startdatum 2020-05-01.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Solgården i Norrhult som 

särskilt boende med startdatum 2021-01-01. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremiss då förslag 

kommer på sittande möte utan beredning. Vi inväntar svar av KS uppdrag 

till soc. och lokalförsörjningsgruppen. Oklart vad som ingår i förslag till 

beslut. Det finns inga ekonomiska aspekter i förslag till beslut. Det finns 

inga medarbetarkonsekvenser i förslag till beslut. 

Anders Ljungqvist (-) och Kerstin Ljungqvist (-) yrkar bifall till 

Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.       

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 

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

Kristdemokraternas yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 

Peter Danielsson (S) X   
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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   

Antal JA-röster 6 stycken, antal NEJ-röster 5 stycken. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande.               

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-09 § 35 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-10 § 154 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-08-20 § 70 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-09-08 § 83       

Beslutet skickas till 

Fullmäktige 

Socialnämnden  
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§ 154 Dnr 2020-000179  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till lokalförsörjningsgruppen och socialnämnden 

med uppdrag att ta fram alternativa förslag och återkomma till 

kommunstyrelsen senast november 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 beslutade den 22 april att ge förvaltningsorganisationen 

ett antal utredningsuppdrag 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.    

På dagens sammanträde informeras kommunstyrelsen om 

utredningsuppdragen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till 

lokalförsörjningsgruppen och socialnämnden med uppdrag att ta fram 

alternativa förslag och återkomma till kommunstyrelsen senast november 

2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2020-04-22 § 100    
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Beslutet skickas till 

Lokalförsörjningsgrupp 

Förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen 

Förvaltningschef socialförvaltningen 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Uppvidingehus AB  

Socialnämnden 
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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.    

Kommunstyrelsens presidiums förslag 
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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.  

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 
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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 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 126 Dnr 2020-000468  

Trygghetsboende i Norrhult 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

- ställa sig positiv till alternativ ett: omvandla av delar av Solgårdens 

lokaler till trygghetsboende.  

- översända förslaget till socialnämnden för att inhämta synpunkter 

och återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsens 

sammanträde i februari 2021.   

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 april 2020, §100 Dnr 2020–000179, beslutade Kommunstyrelsen att 

uppdra åt Samhällsserviceförvaltningen att utreda att inrätta ett 

trygghetsboende i Solgårdens lokaler i Norrhult.  

Den 10 juni 2020, § 154 gavs en muntlig redogörelse om uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen med uppdrag att ta fram alternativa förslag.  

Lokalförsörjningsgruppen presenterade två alternativ för den politiska 

ledningen den 23 oktober 2020. Alternativ 1, ombyggnation av delar av 

Solgårdens lokaler till trygghetsboende, tio tvårumslägenheter (47–55 kvm) 

på plan två till en grovt uppskattad kostnad av 11 miljoner kronor. 

Alternativ två är att AB Uppvidingehus bygger nio marklägenheter, två 

rum och kök, på 55 kvm till en grovt uppskattad kostnad av 15 miljoner 

kronor. I båda alternativen ingår en gemensamhetslokal. Hyresnivån för 

båda alternativen hamnar på maximalt 7000 kronor per månad. Ärendet 

föreslås skickas till Socialnämnden för inhämtande av synpunkter. Slutligt 

beslut i ärendet fattas av Kommunfullmäktige.  

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Vid nybyggnation (alternativ två) uppstår tomma lokaler på Solgården plan 
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två.  

Driftsformer är oklara för båda alternativen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att omformulera första punkten i beslutssatsen 

från ”… ombyggnation av delar av Solgårdens…” till ”…omvandla delar av 

Solgårdens…”.  

Niklas Jonsson (S) yrkar på ändring i andra punkten i beslutssatsen med att 

ta bort ”… gällande ombyggnationen” samt att lägga till att socialnämnden 

ska återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsens sammanträde i 

februari 2021.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

Idéskiss Solgården översikt mbl 2020-10-02 

Utredningskommentar Trygghetsboende  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

AB Uppvidingehus   
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§ 124 Dnr 2020-000466  

Lokal för demenscentrum i Älghult  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

- ställa sig positiva till nybyggnation enligt förslaget.  

- översända förslaget till socialnämnden för att inhämta synpunkter 

gällande nybyggnation och finansiering av ökade driftskostnader 

och återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsen i februari 

2021.    

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 april 2020, § 100 Dnr 2020–000179, beslutade Kommunstyrelsen att 

uppdra åt Samhällsserviceförvaltningen att utreda vilka fastighetsrelaterade 

förändringar som behöver göras på Storgården inför omvandling till 

Demenscentrum.  

Den 10 juni 2020, § 154, gavs en muntlig redogörelse om uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen med uppdrag att ta fram alternativa förslag. 

Lokalförsörjningsgruppen presenterade ett förslag för den politiska 

ledningen den 23 oktober 2020. Förslaget innebär att riva stora delar av 

Storgården och bygga nytt. Kök och matsal behålls. Nybyggnationen ger 

möjlighet för 24 boende. En grovt uppskattad totalkostnad är mellan 60–65 

miljoner kronor. Driftskostnaderna uppskattas öka med 1,8 miljoner kronor 

per år. Kostnader för sprinklersystem, inventarier eller andra 

verksamhetskostnader ingår inte. Projektet planeras att påbörjas under 

2021. Ärendet föreslås skickas till Socialnämnden för inhämtande av 

synpunkter. Slutligt beslut fattas av Kommunfullmäktige.    

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Tid för färdigställande efter slutligt beslut ca 24 månader.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i andra punkten i beslutssatsen med att 

socialnämnden ska återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsen i 

februari 2021.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-27 

Rapport demenscenter Storgården Älghult  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Socialnämnden 

AB Uppvidingehus   
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§ 122 Dnr 2020-000464  

Nya lokaler för biblioteket i Lenhovda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige uppdra åt samhällsserviceförvaltningen att 

- genomföra ombyggnation enligt upprättat förslag 

- avsätta 7,5 miljoner kronor för ärendet i investeringsbudget 2021.  

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, § 132 Dnr 2020–000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda flytt av bibliotekslokalen 

från Lenhovdaskolan till Sockenstugan i Lenhovda. 

Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och presenterat ett förslag 

för den politiska ledningen i kommunen den 23 oktober, 2020.  

Utredningen visar att en flytt kräver en till- och ombyggnation av plan ett 

av Sockenstugan till en grovt uppskattad kostnad av 7,5 miljoner kronor. 

Driftskostnaderna beräknas att öka med 500 000 kronor per år. Kostnader 

för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår inte. Slutligt beslut i 

ärendet fattas av kommunfullmäktige.  

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Tid för färdigställande efter slutligt beslut, ca 12 månader.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhälsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-27 

Perspektivskiss_201002 
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A3050110 SOCKENSTUGAN-BIBLIOTEK PLAN 1  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus   
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§ 121 Dnr 2020-000368  

Ombyggnation av delar av Lenhovda skola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

- ställa sig positiv till förslaget om ombyggnation av delar av 

Lenhovda skola.  

- översända förslaget till barn- och utbildningsnämnden för att 

inhämta synpunkter gällande ombyggnationen och finansiering av 

ökade driftskostnader och återrapportera synpunkterna till 

kommunstyrelsen i februari 2021.   

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, §132 Dnr 2020–000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda ombyggnation av 

nuvarande bibliotekslokaler i Lenhovda till ändamålsenliga lokaler för 

grundskolan. Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och 

presenterat ett förslag för den politiska ledningen i kommunen den 23 

oktober.   

Utredningen har resulterat i ett förslag där befintligt bibliotek byggs om till 

klassrum och administrativa lokaler. En förutsättning för genomförande är 

att biblioteket flyttas till nya lokaler (se dnr 2020-000464). En grovt 

uppskattad totalkostnad för ombyggnationen är 3,8 miljoner kronor. 

Driftskostnaderna uppskattas öka med 400 000 kronor per år. Kostnader för 

inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår inte. Projektet planeras 

att påbörjas under 2021. Ärendet föreslås skickas vidare till Barn- och 

utbildningsnämnden för inhämtande av synpunkter. Slutligt beslut i 

ärendet fattas av Kommunstyrelsen.  

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.     
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i andra punkten i beslutsrätten med att 

barn- och utbildningsnämnden ska återrapportera synpunkterna till 

kommunstyrelsen i februari 2021.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhälsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

Ritning och utredningskommentarer från AB Uppvidingehus  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus   
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§ 120 Dnr 2020-000365  

Nya lokaler för förskolan i Lenhovda  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att  

- ställa sig positiv till förslaget om nybyggnation av förskola i 

Lenhovda.  

- översända förslaget till barn- och utbildningsnämnden för att 

inhämta synpunkter gällande nybyggnationen och finansiering av 

ökade driftskostnader, samt att återkomma och redovisa 

synpunkterna till kommunstyrelsens sammanträde i mars 2021.      

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.     

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, §132 Dnr 2020-000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda nybyggnation av 

förskola i Lenhovda. Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och 

presenterat ett förslag för den politiska ledningen in kommunen den 23 

oktober 2020.  

Utredningen har resulterat i ett förslag på en förskola med två våningar 

som rymmer åtta avdelningar för 125 barn. Förskolan byggs på samma tomt 

som den nuvarande förskolan Vintergatan ligger. Förslaget innebär att 

Uppvidinge kommun köper fastigheten av AB Uppvidingehus. Den gamla 

byggnaden är inte ändamålsenlig utan rivs till förmån för en ny byggnad. 

En grovt uppskattad totalkostnad för köp, rivning och nybyggnation är 43 

miljoner kronor. Driftskostnaderna uppskattas öka med 1,8 miljoner kronor 

per år. Kostnader för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår 

inte. Projektet planeras att påbörjas tidigast 2023. Ärendet föreslås skickas 

till Barn- och utbildningsnämnden för inhämtande av synpunkter. Slutligt 

beslut i ärendet fattas av Kommunfullmäktige.   

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Tid för färdigställandet efter slutligt beslut; 26 månader.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i andra punkten i beslutssatsen med att 

återkomma och redovisa synpunkterna till kommunstyrelsens 

sammanträde i mars 2021.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av chef för Samhällsserviceförvaltningen 2020-10-27 

Situationsplan samt utredningskommentar från AB Uppvidingehus, 

oktober 2020  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus    
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§ 125 Dnr 2020-000467  

Nya lokaler för förskola i Norrhult 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att  

- ställa sig positiv till alternativ ett, ombyggnation av Solgårdens 

lokaler till permanent förskola.  

- översända förslaget till barn- och utbildningsnämnden för att 

inhämta synpunkter gällande ombyggnationen och finansiering av 

ökade driftskostnader och att återkomma med synpunkter till 

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021.     

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 april 2020, §100 Dnr 2020–00179 beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda en samlokalisering av 

förskola och andra verksamheter i Solgårdens lokaler.  

Den 10 juni 2020, § 154 Dnr 2020–000179, gavs en muntlig redogörelse om 

uppdraget. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen med uppdrag att ta fram alternativa förslag. 

Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och presenterat två 

alternativ för den politiska ledningen i kommunen den 23 oktober 2020.  

Alternativ 1 innebär en ombyggnation av delar av Solgårdens lokaler till en 

permanent förskola på 1000 kvm på plan 1. En grovt uppskattad kostnad är 

15 miljoner kronor. Alternativ 2 innebär en nybyggnation av en förskola i 

Norrhult till en grovt uppskattad kostnad av 35 miljoner kronor. Kostnader 

för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår inte. Ärendet 

föreslås skickas vidare till Barn- och utbildningsnämnden för inhämtande 

av synpunkter. Slutligt beslut i ärendet fattas av Kommunfullmäktige.  

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Tid för färdigställande efter slutligt beslut för alternativ 1 beräknas till 18–24 

månader.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i andra punkten i beslutssatsen med att 

barn- och utbildningsnämnden ska återkomma med synpunkter till 

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021.     

Beslutsgång 

Ordförande fråga om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhälsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-27 

2020-10-16 Förslag ytfördelning plan 1  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus   
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§ 123 Dnr 2020-000465  

Nya lokaler för grundsärskolan i Åseda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att  

- ställa sig positiva till förslaget om nybyggnation av grundsärskola i 

Åseda. 

- översända förslaget till barn- och utbildningsnämnden för att 

inhämta synpunkter gällande ombyggnationen och finansiering av 

ökade driftskostnader och återkomma med synpunkterna till 

kommunstyrelsen i april 2021.    

Protokollsanteckning 

Ingrid Hugosson (C) meddelar att Centergruppen inte har hunnit samordna 

sig i frågan och hon kommer därmed inte att delta i beslutet vid dagens 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Centerpartiet kommer 

att återkomma med sina synpunkter till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, § 132 Dnr 2020-000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda lämplig lokal för 

grundsärskola. Enligt beslut ska grundsärskolan ligga i anslutning till en F-

9 skola. Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och presenterat ett 

förslag för den politiska ledningen i kommunen den 23 oktober, 2020.  

Utredningen har resulterat i ett förslag där en ny grundsärskola byggs i 

anslutning till Åsedaskolan. En grovt uppskattad totalkostnad för 

nybyggnation av grundsärskola inklusive utemiljö och anslutningsväg är 35 

miljoner kronor. Driftskostnaderna uppskattas öka med 1,5 miljoner kronor 

per år. Kostnader för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår 

inte. Ärendet föreslås skickas vidare till Barn- och utbildningsnämnden för 

inhämtande av synpunkter. Slutligt beslut fattas av Kommunfullmäktige.  

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Tid för färdigställande efter slutligt beslut, ca 28 månader. 

Lång resväg från korttidsboendet i Lenhovda.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i andra punkten i beslutssatsen med att 

barn- och utbildningsnämnden ska återkomma med synpunkterna till 

kommunstyrelsen i april 2021.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhälsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-27 

Programskisser_201023 

Utredningskommentar grundsärskola Åseda  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus   
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§ 114 Dnr 2019-000167  

Riktlinje för tomtmark, mark och exploatering - 
process, redovisning och prissättning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta Riktlinje för tomtmark, mark och exploatering – 

process, redovisning och prissättning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att se över prissättningen och att prissättningen återrapporteras till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2019, §69, att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för exploatering av mark. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 augusti 2019, §50, att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över regler för exploatering 

av mark.  

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 165, att ärendet ska 

presenteras på kommunstyrelsen sammanträde i oktober. Denna tid har 

sedan förlängts till att ärendet presenteras för Kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 3 november 2020 för vidare färd till Kommunstyrelsen.  

En bred arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner med olika kompetenser 

inom områdena exploatering, ekonomi, detaljplanering, utredning och 

näringsliv, bildades och har tillsammans gjort ett gediget arbete med att ta 

fram förslaget till riktlinjen. Ambitionen är att tydliggöra ansvar, roller, 

arbetssätt och processer både för tomtmark och exploateringsprojekt. 

Ambitionen är också att tydliggöra och lyfta fram effekter och konsekvenser 

både i den operativa och den politiska processen inom exploatering och i 

arbetet med färdigställd tomtmark. Sammanfattningsvis ska riktlinjerna 

utgöra en vägledning i det interna arbetet och vid politiska beslut.  

Konsekvenser 

Riktlinjernas godkännande medför att det nuvarande markpriset upphör att 

gälla och att en prislista med uppdaterade priser på tomtmark, mark och 

råmark ska tas fram och beslutas om. Huvudregeln är att varje enskild tomt 

ska belastas med de för området specifika anläggningsutgifterna inklusive 

markvärde, kostnader för infrastrukturutbyggnad och detaljplane-
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kostnader. Utöver detta ska även läge och attraktivitet vägas in i 

prissättningen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att prislistan återrapporteras till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i februari 2021.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-09 

Riktlinje för tomtmark, mark och exploatering – process, redovisning och 

prissättning  

Beslutet skickas till 

Chef Samhällsserviceförvaltningen 

Skogssamordnare 

Utredare Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och byggförvaltningen 

Näringslivsutvecklare   

    







1

Alexander Arbman

Till: Silja Savela
Ämne: Sv: 

-----Ursprungligt meddelande----- 
 asedavarme.se>  

Skickat: den 27 oktober 2020 08:13 
Till: Silja Savela <silja.savela@uppvidinge.se> 
Ämne: VB:  
 
Hej 
Bifogar underlag för utbetalning av bidrag 
 
 
Totalkkostnad godkänd av Boverket       737.812:- 
Boverkets bidrag är                                    368.906:-    50% 
Kommunens bidrag reduc till                   221.343:- 
 
Folkets Parkföreningen yrkar på att Uppv. Kommun betalar ut beviljat bidrag omgående  till vårt Bankgiro  197 3924 
 
 
Med vänlig hälsning 

 
 
Föreningen Åseda Folkets Park 
Mob:  

se 
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§ 198 Dnr 2018-000343  

Medfinansiering Åseda folkets park, Boverket 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Medfinansiering sker med 30 procent och maximalt 251 344 kr av fortsatt 

upprustning av Åseda Folkets Park under förutsättning att föreningen 

erhåller bidrag för densamma från Boverket. 

Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 

ekonomichef återkomma till kommunstyrelsen med en detaljerad 

finansieringsplan efter det att Boverket har beslutat i ärendet.         

Sammanfattning av ärendet 

Åseda folkets park ansökte 2018 investeringsbidrag till allmänna 

samlingslokaler 2018 från Boverket. Kommunens medfinansiering 

beslutades till ett maximalt belopp om 728 625 kronor. Endast en del av 

projektet beviljades av Boverket 2018 och kommunens slutgiltiga 

medfinansiering uppgick till 539 000 kronor. 

Åseda Folkets park kommer att ansöka på nytt för 2019. Ansökan berör 

upprustning av stora Rotundan vad gäller fönsterbyte samt utbyte och 

målning av utvändig panel. I teaterbyggnaden ska man installera fönster 

längs lånsidorna och installera fläktar för temperaturstyrning. Utvändigt i 

parken ska man byta ut belysning och avverka träd.  

Projektet beräknas till 837 813 kronor inklusive moms. 

En fortsatt upprustning skulle ge parken nya möjligheter att ytterligare 

förbättra sitt erbjudande att vara en attraktiv teater-, konsert-, fest- och 

samlingslokal i Åseda, och i Uppvidinge. Säsongen förlängs med nya 

isolerglas och attraktiviteten att hyra lokalen och erbjuda evenemang i 

lokalen ökar.  

Investeringsbidrag från Boverket kan lämnas med högst 50 procent av 

kostnaden för projektet och det förutsätter kommunal medfinansiering. 

Föreningens egen insats blir då 20 procent. Kommunens medfinansiering är 

30 procent och hamnar på maximalt 251 344 kronor. 

Ansökan kommer att skickas in till Boverket av föreningen Åseda Folkets 

park innan den 1 december 2018 och besked om bidrag förväntas komma i 

mitten av maj 2019.  

Ekonomiska konsekvenser 

Bidrag ryms ej inom Kultur- och fritidsavdelningens budget för 

investeringsbidrag i samlingslokaler.   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Ljungqvist (SD) yrkar avslag till förslaget. 

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsgång 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på om förslaget ska bifallas eller avslås. 

Kommunstyrelsen besluta bifalla förslaget.        

Beslutsunderlag 

Kostnadskalkyl Åseda folkets park upprustning 2019 

Tjänsteskrivelse 2018-10-24   

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Ekonomichef 

Åseda folkets park 
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§ 186 Dnr 2020-000270  

Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt 
framtidsanpassat bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda 

motionen och att utredningen återredovisas på kommunstyrelsens 

sammanträde i november.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni år 2020 § 68 att motionen fick 

ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt framtidsanpassat bolag, dnr 

2020-000270 

Protokollsutdrag KF 2020-06-23 § 68 

Presidieskrivelse 2020-08-10      

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 135 Dnr 2020-000193  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta förslag på reviderad arbetsordning.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderades den 17 december år 2019, 

§ 216. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 23 juni år 2020 § 74 

med förslag på ny arbetsordning som då återremitterades.  

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med 

kommunsekreteraren tagit fram ett nytt förslag gällande revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Förslaget innehåller följande förändringar: 

Sida 12f: Från två till tre protokollsjusterare, 

Sida 10: Tiden för huvudanförande ändras från 15 minuter till 10 minuter, 

Sida 10: Kommunstyrelsens ordförande ges företrädesrätt till 

huvudanförande, 

Sida 10: Under informationsärenden i kommunfullmäktige ges tillfälle för 

korta frågor, 

Sida 10: Genmäle ersätts med kontrareplik, och 

Sida 10: Tydliggörande gällande replik samt kontrareplik.  

Inga övriga förändringar föreslås.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 
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Kommunchef & Kommunsekreterare   
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§ 131 Dnr 2020-000397  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fastställa 

reviderad delegationsordning med tillägg för Niklas Jonssons (S) yrkanden.           

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen tydliggör vilka som ges rätt att fatta beslut på 

kommunstyrelsens vägnar. När en delegat får delegationsrätt innebär det 

ansvar för handläggning och själva beslutsfattandet. 

Nuvarande delegationsordning reviderades senast under år 2017. Förslag 

till reviderad delegationsordning innehåller flera uppdateringar: 

Uppdatering utifrån gällande lagstiftning samt verksamhetsförändringar 

Tillkommande punkter som tydliggör utskottens ansvarsområden, 

beloppsnivåer samt hantering gällande upphandling och inköp 

Borttagna punkter utifrån ändrad lagstiftning samt behov/förutsättningar        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ändra den föreslagna delegationsordningen 

enligt följande:  

 I 4.9 göra ett tillägg där det införs en gräns på 100 000 kronor, inom 

fastställd budget. Samt att lägga till en punkt, 4.10, där det läggs till 

att belopp över 100 000 kronor ska gå till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för beslut.  

 I 4.15 ändras till 4.16, och att i 4.16 ändras prisbasbelopp för 

kommunchef/förvaltningschef till 15 prisbasbelopp istället för 20 

prisbasbelopp.  

 I 6.1 och 6.4 ändras prisbasbeloppet från 20 prisbasbelopp till 15 

prisbasbelopp.  

 I 6.9 är kommunstyrelsens arbetsutskott delegat istället för 

förvaltningschef.  

 I 6.27 ändras delegaten till kommunstyrelsens arbetsutskott, i 6.28 

ändras delegaten till kommunstyrelsens tekniska utskott, och i 6.29 

ändras delegaten till samhällsservicechef.  
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 I 7.11, 7.13, och 7.19 ändras delegat till kommunstyrelsens kultur- 

och föreningsutskottet istället för kultur- och fritidschef.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Delegationsordning KS 2017-11-14 

Förslag till reviderad delegationsordning KS  

Tjänsteskrivelse 2020-10-19 

Beslutet skickas till 

Kansliavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen   

      



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

alexander.arbman@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Alexander Arbman ALAR 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-11-10 
Referens 

KS 2020-000010 

  

 

Meddelanden till Kommunstyrelsen 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden: 

 Synpunkt om renovering av dämmet i Klavreström, Klavreströms 

samhällsförening 2020-10-12, dnr 2017-000295 

 Verksamhetsberättelse delår 2020 Överförmyndarnämnden, 2020-10-

27, dnr 2020-000357 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen Lessebo kommun, 2020-10-27, 

Ekonomiskt tillskott till Räddningstjänsten Östra Kronoberg, dnr 

2020-000438 

 Synpunkter och frågor gällande strukturella förändringar inom 

socialförvaltningen, dnr 2020-000179, 2020-10-30 

 Viktig information från SKR (Cirkulär 20:42), Överenskommelse om 

ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB, inkommen 

2020-11-04 

 Rapport om den lokala politikerns bildningsarenor, Linköpings 

Universitet, inkommen 2020-11-05 

 Brev till kommunstyrelsen angående utbyggnaden av 5G, 

inkommen 2020-11-06 

 Granskning av delårsrapport 2020 RÖK, PwC, inkommen 2020-11-06 

 Utlåtande avseende delårsrapport 2020 RÖK, förbundets revisorer, 

inkommen 2020-11-06 

 Viktig information från SKR (Cirkulär 20:44), 

Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFR Allmän 

kommunal verksamhet, inkommen 2020-11-09 

 Viktig information från SKR (Cirkulär 20:43), Överenskommelse om 

Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och 

anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet, inkommen 2020-11-09 

 Viktig information från SKR (Cirkulär 20:41), 

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 

m.m.- HÖK 20 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet, 

inkommen 2020-11-10 
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Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde 2020-

11-10 

 

Alexander Arbman

Kommunsekreterare 

 




