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§ 1 Dnr 2016-000247  

Stödmur för Badebodaån i Åseda  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Rapporten är godkänd.        

Sammanfattning av ärendet 
Rapport lämnas över den pågående projekteringen av renovering av 
stödmur för Badebodaån i Åseda.                          
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§ 2 Dnr 2017-000388  

Projektering för Lokalprojekt för Åsedaskolan F-6 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Rapporten är godkänd.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-13, § 41 att påbörja projektering av 
utökade lokaler på Åsedaskolan F-6. 

Projekteringen syftar till att på ett detaljerat och fackmannamässigt sätt 
beskriva hur tillbyggnadsprojektet ska utföras och innefattar 
genomförandet av de utredningar och framtagandet av de handlingar som 
krävs för att kunna göra ett förfrågningsunderlag och tjäna som underlag 
för kommande investeringsbeslut.  

Rapport lämnas över den pågående projekteringen.                          
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§ 3 Dnr 2018-000394  

Vision 2040 - Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Uppdra åt kommunstyrelsens presidium och kommunchef att tillsätta en 
projektorganisation för att ta fram ett förslag till ny vision för Uppvidinge 
kommun.          

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att översiktsplanen för Uppvidinge kommun 
aktualitetsprövas och målstyrningsarbetet inleds är det viktigt att det finns 
en aktuell och kommunövergripande vision för Uppvidinge kommun. 
Nuvarande vision sträcker sig till år 2020 och behöver därmed förnyas. 

Visionens syfte och funktion skall i första hand vara ett verktyg som 
vägleder kommunens tjänstemän och politiker i hur Uppvidinge kommun 
ska byggas och utvecklas. Förståelse ska skapas hos medborgare för vad 
som skall åstadkommas nu- och framtid.                        

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 Dnr 2018-000132  

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Rapporten är godkänd.       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt i april 2018 att delta i Statistiska centralbyråns 
medborgarundersökning för samma år. 

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november. 
Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades. 

Rapport lämnas över resultatet för Uppvidinge Kommun.                        
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§ 5 Dnr 2018-000202  

Projekt med SKL - Kommunernas kvalitet i korthet 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Rapporten är godkänd.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt under 2017 att delta i Sveriges Kommuner och 
Landstings projekt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar ca 260 
kommuner. Kommunerna utmanar sig själva genom att årligen ta fram och 
jämföra resultat inom definierade områden, för att utveckla styrning och 
kvalitet i välfärdstjänsterna. 

Syftet är att stärka förtroendevalda att styra för resultat och i dialogen med 
medborgarna. Ägarskapet är således politiskt och det är 
kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i mätområden och 
nyckeltal. 

Rapport lämnas över resultatet.                           
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