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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 04 maj 2021 klockan 09:45 i 

Storasjö, 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. Ledamöter och tjänstepersoner 

uppmanas närvara på distans. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2021-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2021-000002  

 

3.  Granskning av intern kontroll avseende 

redovisning 

Dnr 2021-000218  

./. 

4.  Granskning av årsredovisning 2020 

Dnr 2021-000215  

./. 

5.  Uppföljning av det kommunala ändamålet för 

helägda kommunala bolag 2020 

Dnr 2021-000209  

./. 

6.  Kommunassurans styrelses uttalande om dess 

verksamhet 2020 

Dnr 2021-000132  

./. 

7.  Trafikupphandling 2025 

Dnr 2021-000155  

./. 

8.  Översyn av målstyrningen 

Dnr 2020-000394  

./. 

9.  Förstudie gemensamt kommunalförbund för 

räddningstjänsterna 

Dnr 2021-000207  

./. 
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Ärende Anteckningar 

10.  Utredning om alternativa driftsformer av 

kommunal verksamhet  

Dnr 2019-000417  

./. 

11.  Översiktsplan Uppvidinge kommun 

Dnr 2021-000045  

./. 

12.  Föra över Etablerings- och 

arbetsmarknadsavdelningen från 

samhällsserviceförvaltningen 

Dnr 2020-000259  

./. Handlingar tillkommer efter 

kallelsens utskick.  

 

Niklas Jonsson 

ordförande 

Nathalie Gunnarsson 

nämndsekreterare 
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§ 116 Dnr 2021-000045  

Översiktsplan Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 Upphandla en konsult som tar fram en heltäckande översiktsplan för 

Uppvidinge kommun. 

 Ta fram en styrgrupp med politiker och tjänstemän som kontinuerligt 

har avstämningar med konsult och kommunledningsförvaltning.  

 Uppdra planeraren att vara samordnare mot konsult och inom 

kommunen. 

 Ta fram en LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge), ett 

tematiskt tillägg, parallellt med översiktsplanearbetet. LIS-planen tas 

fram av kommunledningsförvaltningen tillsammans med den politiska 

styrgruppen.   

 Val till styrgrupp återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för 

fastställelse av antal politiska representanter i den politiska styrgruppen 

och återkomma till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens upphandlare, planarkitekt och planerare tar fram ett underlag 

till upphandling av ny Översiktsplan. Framtagandet av den nya 

översiktsplanen har ett slutdatum inom nuvarande mandatperiod. LIS -

planen som är en del av en översiktsplan tas fram parallellt för att skynda 

på arbetet och kommer att gälla som ett tematiskt tillägg till nu gällande 

Översiktsplanen 2011–2016. LIS- planen kommer att läggas in i nya 

Översiktsplanen innan antagande. 

Konsekvenser 

En översiktsplan ska uppdateras eller att en ny tas fram inom varje 

mandatperiod.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar på att välja Viktoria Birgersson (C) som 

representant för Centerpartiet i den politiska styrgruppen. 

Margareta Schlee (M) yrkar på att välja Anders Käll (M) som representant 

för Moderaterna i den politiska styrgruppen.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-20 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att välja Niklas Jonsson (S) och Marie 

Hammarström Linnér (S) som representanter för Socialdemokraterna i den 

politiska styrgruppen.  

Kerstin Ljungqvist (-) yrkar på att välja Simon Bring (SD) som representant 

för Sverigedemokraterna i den politiska styrgruppen.  

Niklas Jonsson (S) yrkar på att val till styrgrupp återremitteras till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för fastställelse av antal politiska 

representanter i den politiska styrgruppen och återkomma till 

kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att LIS-planen tas fram av 

kommunledningsförvaltningen tillsammans med den politiska 

styrgruppen.    

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägg för Niklas 

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

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande om återremiss gällande nomineringarna och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-15 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02 § 11    

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Samhällsserviceförvaltningen 

Planerare   

      












