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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 07 september 2021 klockan 

08:30 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.  Riktlinjer för markanvisningar och 

exploateringsavtal 

Dnr 2021-000338  

./. 

4.  Belysning på gång- och cykelväg längs 

Klockarevägen, Åseda 

Dnr 2021-000152  

./. 

5.  Planbesked för Åseda östra industriområde 

Dnr 2021-000330  

./. 

6.  Planbesked för Åseda 12:1 Kållehylte 

Dnr 2021-000384  

./. 

7.  Utbyggnad industriområde Vagnvägen 

Lenhovda 

Dnr 2021-000284  

./. 

8.  Ansökan om nätkoncession, Bredhälla och 

Horshagaflyet, Uppvidinge kommun 

Dnr 2021-000171  

./. 
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Ärende Anteckningar 

9.  Förfrågan om ekonomiska medel för 

upprustning av b-plan samt Åseda IF:s 

verksamhet 

Dnr 2021-000088  

./. 

10.  Varuhemsändning 

Dnr 2018-000127  

./. 

11.  Ansökan om ekonomiskt tillskott Hälsans 

Hus 

Dnr 2021-000403  

./. 

12.  Deltagande i seminarieserie: Den besvärliga 

demokratin 

Dnr 2021-000392  

./. 

13.  Sammanträdesplan 2022 

Dnr 2021-000039  

./. 

14.  Miljöprogram 

Dnr 2020-000440  

./. 

15.  Demokratiåret 2021 och Uppvidinge kommun 

50 år 

Dnr 2021-000089  

./. 

16.  Kommunövergripande internkontrollpunkter 

2022 

Dnr 2021-000369  

./. 

17.  Översyn av bolag och kommunstyrelsens 

organisation 

Dnr 2019-000122  

./. 

18.  Vision 2040 - Uppvidinge kommun 

Dnr 2018-000394  

./. 

19.  Översyn av målstyrningen 

Dnr 2020-000394  

./. 

 

Niklas Jonsson 

ordförande 

Nathalie Gunnarsson 

nämndsekreterare 
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§ 71 Dnr 2021-000088  

Förfrågan om ekonomiska medel för upprustning av b-
plan samt Åseda IF:s verksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och beslutar  

• Att ge Åseda IF i uppdrag att inkomma med en 

miljökonsekvensbeskrivning inför beslut om tillstånd att anlägga 

konstgräsplan på Åseda Idrottsplats/Stenaparkens B-plan. Ärendet 

ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde i september 2021. 

• Att ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att ta fram färdigt 

förslag på upprustning av b-planen samt ge uppdrag att ta fram 

förslag på finansiering av densamma och återkomma till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i det fall konstgräs inte kan 

anläggas.             

Sammanfattning av ärendet 

Gräsplanen, benämnd b-planen, är belägen mellan ishallen och A-planen, 

med Badebodaån som skiljelinje. B-planen är ospelbart skick och är i behov 

av upprustning, vilket inte täcks av Åseda IF:s driftsbidrag för fastigheten.  

Åseda IF vill på denna yta i första hand anlägga en konstgräsplan, dessa 

planer kommer föreningen att redogöra för i en presentation tillsammans 

med föreslagen leverantör. I det fallet kommunstyrelsen inte beviljar 

tillstånd, i egenskap av fastighetsägare, för detta anläggande behöver 

planen rustas upp. Föreningen uppskattar kostnaden till cirka 200 000 

kronor. Medlen finns inte omedelbart tillgängliga i kultur- och 

fritidsavdelningens driftsbudget utan ska detta göras behöver annan 

planerad verksamhet att stå tillbaka, det vill säga att omprioritering av 

budgetmedel behöver göras. Upprustningen bör dock ses i ljuset av en 

övertagandeförhandling, där man i tidigare övertagande gjort 

kvalitetshöjande insatser inför övertagande. Förhandlingen bör ha politisk 

representation, vilket man haft i tidigare fall (undantaget pågående 

förhandling med Lenhovda IF).  
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Konsekvenser 

Beslutet innebär i dagsläget inga kostnader, men kan i förlängningen få 

både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för kommunen. Dessa 

konsekvenser kommer särskilt redogöras för i kommande beslut i ärendet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i första beslutspunkten med att ärendet 

ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i 

september 2021.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Förfrågan om Stenaparken och Åseda IF:s verksamhet, 2021-01-13 

Offert Unisport konstgräs, 2021-02-23 

Översiktlig genomförandebeskrivning av dränerade system på befintlig 

naturgräsplan inklusive kartor, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-17  

Beslutet skickas till 

Åseda IF 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 178 Dnr 2018-000127  

Varuhemsändning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar höja bidraget för varuhemsändning från 120 

kronor till 150 per kund och vecka för sändningar som genomförs från och 

med 1:a oktober 2019.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att 

genomföra översyn av den av kommunfullmäktige antagna 

varuförsörjningsplanen.      

3. Ärendet ska återrapporteras under 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i november 1982 antagit en varuförsörjningsplan. 

Av planen framgår att dagligvarubutiker i kommunen kan få ett 

glesbygdsstöd för hemsändning av varor till enskilda kunder. 

Förutsättningen för att butiken ska få ersättning för hemsändning är att ett 

avtal tecknas mellan kommunen och butiken. Butiken har även möjlighet att 

ta ut en ersättning från kunden. Ersättningen ändrades senast i februari 

2012 (ks 2012-02-07, §4), då från 90 kronor per sändning och vecka till 120 

kronor.  

Region Kronoberg ersätter kommunen för del av det utbetalda bidraget, 

tidigare med 35 procent och sedan förra året med 50 procent. Regionen 

uppskattar att kostnaden för butikerna för hantering av denna typen av 

service uppgår till mer och vill genom höjningen av sin andel även få 

kommunerna att höja ersättningen till butikerna. Flera kommuner i länet 

har under året höjt bidraget, i Växjö och Ljungby uppgår bidraget i år till 

150 kronor och i Tingsryd till 180 kronor.  

I dagsläget är det två butiker som har avtal med Uppvidinge kommun, ICA 

i Åseda samt Alsterhallen i Alstermo. Totalt sker cirka 2 000 hemsändningar 

per år.  

Eftersom den gällande varuförsörjningsplanen inte har uppdaterats sedan 

antagandet i november 1982 föreslås en översyn av planen.  

Ekonomiska konsekvens 

Inryms inom befintlig budget   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att besluta i enlighet med ekonomiavdelningens 

förslag till beslut med tillägg att ärendet ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen under 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningen förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-08-30   

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomiavdelning 

ICA Åseda och Alsterhallen Alstermo 

  

 















 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 127 Dnr 2020-000440  

Miljöstrategi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 

kommunledningsförvaltningen att ta fram ett miljöprogram som kan 

presenteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2021.          

Sammanfattning av ärendet 

Miljöstrategin ska ange kommunens inriktning och målsättning för det 

framtida miljö- och hållbarhetsarbetet.               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-09  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 83 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och uppdra åt 

kommunstyrelsen att utreda hela den politiska organisationen för att 

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

januari 2023.     

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

återkomma med förslag till fullmäktige på en parlamentarisk utredning av 

den politiska organisation där samtliga av fullmäktiges partier är 

representerade.                 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog i april 2019 åt Kommunstyrelsen att 

återkomma med ett förslag till politisk organisation som kan beslutas under 

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

Uppdraget från Kommunfullmäktige innebar att göra en översyn av den 

politiska organisationen och en konsekvensbeskrivning utifrån intentionen 

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

nämnd.  

De övergripande motiven till översynen av den politiska organisationen var 

att förstärka den politiska genomslagskraften och det koncerngemensamma 

perspektivet, tydliggöra ansvar mellan politiker och tjänstepersoner, 

tydliggöra politiskt ansvarsutkrävande samt säkerställa en kostnadseffektiv 

verksamhet med rätt kompetens på rätt plats. 

Översynens slutsats är att det finns möjlighet att bygga den politiska 

organisation efterfrågades och som stödjer politikens målbild bättre än idag.  

Ett införande av ny politisk organisation 1 januari 2020 kommer emellertid 

sannolikt att medföra konsekvenser som innebär att pågående och 

planerade insatser behöver nedprioriteras eller helt uteblir. Det utredda 

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

merkostnader som kommer att minska det ekonomiska 

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

Mot bakgrund av detta föreslås den alternativa handlingsvägen som 

innebär en genomlysning av hela den politiska organisationen. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Utredningen genomförs med befintliga resurser     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S), Patrik Davidsson (C) och Kent Helgesson (LPO) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-04-23 § 44 

Översyn av politisk organisation 150527 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-06-11 § 129      

Beslutet skickas till 

Kommunchef, chef för samhällsserviceförvaltningen, utvecklingsstrateg, 

samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen och 

samhällsserviceförvaltningen, UppCom AB, Uppvidingehus AB 
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§ 149 Dnr 2020-000394  

Översyn av målstyrningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förlänger uppdraget om översyn av målstyrningen.  

Återrapportering av uppdraget till kommunstyrelsen sker senast i augusti 

2021.             

Sammanfattning av ärendet 

Den 16 september 2020 § 194 gav kommunstyrelsen gav 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av 

målstyrningen och återrapportera denna senast mars 2021. Det är 

förvaltningens bedömning att uppdraget kräver ytterligare tid.  

Konsekvenser 

Inga särskilda konsekvenser förutspås i samband med förlängningen av 

uppdraget.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-04 § 60    

Beslutet skickas till 

Utvecklingsstrateg 

     




