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§ 247 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga till ärendena Dialog med barn- och utbildningsnämnden om budget 

och verksamhet 2020, dnr 2020-000267, som § 250 och Information om 

socialnämndens åtgärds- och handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020-

2024, dnr 2020-000195, som § 251 och godkänna dagordningen som sådan.                   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att lägga till ärendena Dialog med barn- och 

utbildningsnämnden om budget och verksamhet 2020, dnr 2020-000267, 

som § 250 och Information om socialnämndens åtgärds- och handlingsplan 

kostnadseffektiviseringar 2020-2024, dnr 2020-000195, som § 251 och 

godkänna dagordningen som sådan.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                  
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§ 248 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) föreslår välja Anders Käll (M) som justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Anders Käll (M) som 

justerare och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                 
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§ 249 Dnr 2019-000223  

Information om Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschef för Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) deltar på 

kommunstyrelsens sammanträde och informerar om: 

• Introduktion av räddningschefen och dennes uppdrag 

• Räddningstjänsten Östra Kronobergs verksamhet           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.                 
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§ 250 Dnr 2020-000267  

Dialog med barn- och utbildningsnämnden om budget 
och verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen och bjuder in barn- och 

utbildningsnämndens presidium till kommunstyrelsens sammanträde i 

mars år 2021.               

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens presidie och förvaltningschef informerar 

om följande: 

• Aktuellt läge inom förvaltningen  

• Ekonomisk prognos och inlämnad ansökan om kostnadstäckning 

• Uppvidinge Lärcenters finansiering i budget 2021     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner informationen 

och bjuder in barn- och utbildningsnämndens presidium till 

kommunstyrelsens sammanträde i mars år 2021.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-16 § 199     

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 251 Dnr 2020-000195  

Information om socialnämndens åtgärds- och 
handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen och bjuder in socialnämndens 

presidium till kommunstyrelsens sammanträde i mars år 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens presidie och förvaltningschef informerar om följande: 

• Aktuellt läge och hantering av Corona 

• Ekonomisk uppföljning och prognos 

• Förrådslösning            

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner informationen 

och bjuder in socialnämndens presidium till kommunstyrelsens 

sammanträde i mars år 2021.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-16 § 197     

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 252 Dnr 2020-000407  

Övertagandeavtal Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå 

övertagandeavtal med kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 

Renhållare (KSRR), som från 1 januari 2021 övergår i Kommunalförbundet 

Kretslopp Sydost i enlighet med bilaga 1.    

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens 

medlemsandel i förbundet, uppgående till belopp som fastställs per 2020-

12-31, preliminärt 6,4 miljoner kronor, utbetalas till förbundet i enlighet 

med villkoren i övertagandeavtalet och tas från kommunens likvida medel.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås ingår i 

kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). 

Kommunfullmäktige i Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge samt KSRR:s 

medlemskommuner beslutade under våren 2020 att bilda nytt förbund, 

Kretslopp Sydost från 2021-01-01. Förbundets tar från och med denna 

tidpunkt över huvudmannaskapet och svarar för den kommunala 

avfallsverksamheten enligt miljöbalken 15 kapitlet.  

I beslutsunderlag till besluten om bildande av förbund framgick att 

övertagandeavtal ska upprättas mellan de tre nya kommunerna (Vetlanda, 

Sävsjö, Uppvidinge) och förbundet gällande överlåtelsen av 

avfallsverksamheten och dess anläggningar, maskiner, utrustning, 

markåtkomst, avtal, tillstånd och ekonomiska delar.  

Avtalet har granskats av juridisk expertis.  

Ekonomiska förutsättningar 

I samband med att Uppvidinge kommun inträder som medlem i 

Kommunalförbundet Kretslopp Sydost överförs en del tillgångar från 

Uppvidinge kommun till Kommunalförbundet Kretslopp Sydost. De 

tillgångar som överförs genom övertagandeavtalet är tillgångar hänförliga 

till den avfallsverksamhet som ska övergå till kommunalförbundet (se 

bilaga 1 till övertagandeavtalet). Överföringen av tillgångar baseras på 

bokförda värden, där kommunen får ersättning från kommunalförbundet 

för motsvarande tillgångarnas bokförda värden per den 31 december 2020. 
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Preliminärt uppgår ersättningen till Uppvidinge kommun för överförda 

tillgångar till ca 435 tkr.  

I samband med inträdet får kommunerna enligt 16 § förbundsordningen del 

av kommunalförbundets förmögenhetsmassa definierat som tillgångar 

minus skulder (eget kapital) 16 § förbundsordningen har följande lydelse: 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i 

kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

befolkningstalet i respektive medlemskommun vid utgången 

av det närmast föregående kalenderåret. 

Bestämmelsen innebär att inträdande medlem i samband med inträdet 

måste erlägga ”sin” andel av förbundets förmögenhetsmassa (eget kapital) 

eftersom medlemmen får del av förbundet motsvarande sin andel av 

förbundets egna kapital i och med medlemskapet. När medlemmen väl har 

inträtt och erlagt sin andel av förbundets egna kapital så har medlemmen 

rätt att erhålla motsvarande procentuella andel av förbundets egna kapital 

vid eventuellt utträde ur förbundet enligt 18 § förbundsordningen.  

Det egna kapitalet uppgår preliminärt, med tillskotten från de nya 

förbundsmedlemmarna inräknat, till ca 125,5 mkr (slutjustering görs per 

den 31 december 2020). Uppvidinge kommuns medlemsandel är 5,10 % 

(Uppvidinges invånarantal i förhållande till det totala antalet invånare i 

förbundets åtta medlemskommuner) vilket innebär att Uppvidinge ska 

erlägga ca 6,4 mkr för sin medlemsandel i förbundet vilket då också innebär 

att Uppvidinges medlemsandel i förbundet har ett värde om samma 

belopp. För Uppvidinges del blir då det nettobelopp som ska erläggas ca 6 

mkr. 

Det innebär att transaktionen inte påverkar kommunens resultaträkning 

utan det är ett byte av en tillgång till en annan tillgång.  

Den ovan redovisade lösningen är den gängse lösning som används vid 

förbundsutvidgningar. Den redovisade modellen för inträde av nya 

medlemmar i förbundet medför även att förbundets ekonomiska ställning i 

förhållande till dess storlek är den samma som tidigare, dvs det sker ingen 

s.k. utspädning av det egna kapitalet. Modellen innebär att befintliga 

ekonomiska värden stannar kvar inom taxekollektivet. Modellen leder även 

till en förstärkning av förbundets likvida ställning på ett sätt som ligger i 

linje med medlemskommunernas önskemål, såsom de kommit till uttryck i 

beslutet om att bilda det nya förbundet, om att säkerställa en god och 

effektiv avfallsverksamhet för att möta kommande utmaningar och 

investeringar inom området. 
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Samtliga belopp kommer att slutjusteras med belopp per den 31 december 

2020 enligt punkten 6 a) i övertagandeavtalet. 

Motiv för medlemskap Kommunalförbundet Kretslopp Sydost 

Vid beslut om bildande av förbund lyftes bland annat följande motiv fram 

till att ingå medlemskap i Kommunalförbundet Kretslopp Sydost;  

• Avfallsverksamheten är i och står inför stor utveckling för att främja 

en hållbar avfallshantering där klimat- och miljöaspekterna ökar 

kraftigt i betydelse i ett globalt och nationellt perspektiv. Att 

säkerställa kompetensförsörjning och resurser att driva utveckling 

men också säkerställa god och effektiv förvaltning är centrala 

argument för att ansluta Vetlanda, och Sävsjö och Uppvidinge till ett 

nytt utvidgat kommunalförbund där idag Kalmar, Mörbylånga, 

Nybro, Oskarshamn och Torsås ingår. Storskalighetsfördelar medför 

bättre kostnadseffektivitet och sammantaget öppnas det upp för 

bättre möjligheter att genomföra större satsningar och investeringar. 

• Det nya förbundet blir Smålands och en av Sveriges största 

avfallsorganisationer som ska serva över 188 000 invånare med 

kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering. Erfarenhetsmässigt 

finns betydande stordriftsfördelar för denna typ av verksamhet.  

Ärendet 

I fullmäktiges beslut uppdrogs åt kommunstyrelsen att förbereda och ta 

fram erforderliga avtal och handlingar i övrigt. Förutsättningarna för 

överlåtelsen angavs bland annat vara följande; 

• Hantering av nedlagda deponier kvarstannar i kommunerna, vilket 

innebär att gjorda avsättning för detta ändamål ligger kvar 

• Anläggningstillgångar överförs till bokförda värden 

• Tillstånd för verksamhet knuten till förbundet överförs till förbundet 

om inte omständigheter som föranleder annat uppkommer 

• Avtal övertas av förbundet 

• Personal övergår till förbundet enligt av parterna genomförda MBL 

förhandlingar gällande verksamhetsövergång             

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägget att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att kommunens medlemsandel i förbundet, 

uppgående till belopp som fastställs per 2020-12-31, preliminärt 6,4 miljoner 
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kronor, utbetalas till förbundet i enlighet med villkoren i 

övertagandeavtalet och tas från kommunens likvida medel.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-11-11 

Bilaga 1 Övertagandeavtal 

Bilaga 2 Beräkning övertagandelikvid  

Frågor och svar inför beslut om övertagandeavtal   

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Vetlanda kommun 

Sävsjö kommun 

KSRR 
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§ 253 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska avdelningen att verkställa tidigare 

fattat beslut från 20 maj 2020 § 126 och återkomma till kommunstyrelsens 

sammanträde i maj med redovisning av plan för vägunderhåll för 

kommunala vägar och gator.            

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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober år 2020 § 244 att uppdra åt 

tekniska avdelningen att verkställa beslutet från kommunstyrelsen den 20 

maj 2020 § 126 och behandla ärendet på dagens sammanträde. 

Teknisk chef informerar om arbetet med plan för vägunderhåll för 

kommunala vägar och gator: 

• Arbetet pågår men är inte dokumenterat 

• Inventering av gatunätet 

• Hög arbetsbelastning inom tekniska avdelningen 

• Planen kan möjligtvis tas fram under våren år 2021, under 

förutsättning att Uppcom besvarar ställda frågor      
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

avdelningen att verkställa tidigare fattat beslut från 20 maj 2020 § 126 och 

återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i maj med redovisning av 

plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-21 § 244 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-09-23 § 19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-20 § 126      

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen  
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§ 254 Dnr 2020-000162  

Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Den ekonomiska rapporten beskriver det ekonomiska läget efter tio 

månader. Prognosen är fortsatt osäker till följd av den pågående pandemin. 

Prognosen för kommunstyrelsens verksamheter visar på ett positivt resultat 

med 1,4 miljoner kronor i förhållande till årets budget. 

Kommunledningsförvaltningen 

Avdelning/tkr Utfall 2019 Avvikelse 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse

Kommunledning och politik 17 386 -1 274 14 521 13 521 1 000

Ekonomiavdelning 22 889 2 481 24 721 23 721 1 000

HR avdelning 6 293 505 7 098 6 398 700

IT avdelning 8 483 -1 260 7 536 8 136 -600

Summa 55 051 452 53 876 51 776 2 100

 

Samhällsserviceförvaltningen 

Avdelning/tkr Utfall 2019 Avvikelse 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse

Förvaltningsledning 3 943 -294 4 907 4 307 600

Kostverksamhet 2 523 -2 523 0 1 400 -1 400

Etablering och arbetsmarknad 2 954 140 3 184 3 084 100

Kultur och Fritid 19 965 491 19 643 19 643 0

Teknisk verksamhet 14 015 1 542 15 489 15 489 0

Summa 43 400 -644 43 223 43 923 -700

 

Prognosen för kommunledningsförvaltningen visar på ett positivt resultat 

med 2,1 miljoner kronor. Alla avdelningar uppvisar en förbättrad prognos i 

jämförelse med föregående vilket bland annat beror på att många planerade 

insatser och utvecklingsåtgärder uteblir till följd av den pågående 

pandemin.  

Samhällsserviceförvaltningens prognos är oförändrad i förhållande till 

delårsprognosen. Kostverksamheten visar ett oförändrat minusresultat. 

Förvaltningsledning förbättrar sin prognos vilket bland annat kan förklaras 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-18 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

med av ökade intäkter för skogsavverkning medan Kultur och 

fritidsavdelningen prognos försämras till följd av tillkommande 

medfinansiering. 

Chef för samhällsserviceförvaltningen har ett uppdrag att inkomma med 

åtgärdsförslag med anledning av negativ prognos. Till följd av arbete 

orsakat av Covid-19 har åtgärdsplan har inte kunnat upprättas. 

I förhållande till årets investeringsbudget är prognosen för 

kommunstyrelsens förvaltningar ett överskott på drygt 24,5 miljoner 

kronor. Osäkerheten är stor kring de olika disponibla budgetmedlen då 

ansökningar/beslut i dagsläget inte uppgår till budgeterat belopp.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för Kommunledningsförvaltningen november 2020 

Ekonomisk rapport för Samhällsserviceförvaltningen november 2020 

Redovisning av kommunstyrelsens investeringsverksamhet 

Tjänsteskrivelse 2020-11-14     

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltnings- och avdelningschefer inom kommunstyrelsen 
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§ 255 Dnr 2020-000156  

Ekonomisk rapport 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Kommunstyrelsen tillför 2,4 miljoner kronor från centrala 

omstruktureringsmedel till barn- och utbildningsnämndens budget 2020.           

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommuns resultatprognos för året är oförändrat sedan 

föregående prognos, vilket innebär ett positivt resultat med 21 miljoner 

kronor. I förhållande till budgeten är det en positiv avvikelse på 14 miljoner 

kronor. Nämndernas prognos förbättras med 1,5 miljoner kronor, centrala 

fonder med lika mycket samtidigt som prognosen för skatteintäkterna 

försämras med tre miljoner kronor. Avvikelsen i förhållande till budget kan 

till stora delar härröras till de tillskott som staten till följd av pandemin gett 

till kommunerna och det arbete som genomförts på nämnderna för att 

uppnå balans i ekonomin. 

Nämnderna tillsammans prognostiserar ett negativt resultat på 1,1 miljoner 

kronor, en förbättring med 1,5 miljoner kronor. Av kommunens regler för 

verksamhets- och ekonomistyrning framgår att vid negativ avvikelse ska 

nämnden fatta beslut om åtgärder senast på ordinarie sammanträde efter att 

den ekonomiska rapporten framlades till nämnden. Det är två nämnder 

som prognostiserar ett underskott i denna rapport.  

Barn- och utbildningsnämndens prognos försämras något, nämndens 

åtgärdsplan räcker inte till för att uppnå ett nollresultat. Förvaltningens 

bedömning är att det inte finns möjlighet att genomföra ytterligare 

besparingar i verksamheten under året. Nämnden har i november 2020 gjort 

en framställan till kommunstyrelsen om kostnadstäckning för underskottet 

2020.  Miljö- och byggnadsnämndens åtgärdsplan räcker inte heller till för 

att uppnå ett nollresultat, dock är prognosen förbättrad med 300 tusen 

kronor.   

Konsekvenser 

Barn- och utbildningsnämndens budgetram ökas med 2,4 miljoner kronor 

samtidigt som budgeten för centrala omstruktureringsmedel minskas från 

2,8 miljoner kronor till 400 tusen kronor.                 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-11-12 

Ekonomisk rapport för Uppvidinge kommun, november 2020 

Framställan från Barn- och utbildningsnämnd om kostnadstäckning för 

underskottet 2020          

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 256 Dnr 2020-000158  

Kommunstyrelsens Budget 2021 och verksamhetsplan 
2022-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens budget 2021 och 

verksamhetsplan 2022 och 2023.       

Deltar inte i beslutet 

Ingrid Hugosson (C), Viktoria Birgersson (C) och Christina Lindqvist (KD)        

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har utarbetat ett förslag på budget 2021 och 

verksamhetsplan 2022 - 2023. Förslaget utgår från de budgetramar som 

kommunfullmäktige beslutade om i juni och oktober 2020, uppdrag från 

kommunfullmäktige samt uppdrag och prioriteringar från 

kommunstyrelsens budgetberedning. 

Konsekvenser 

Driftbudgetförslaget är inom de av kommunfullmäktige fastställda 

budgetramarna för samtliga år. Den totala planerade investeringsnivån för 

budget- och planperioden uppgår till närmare 220 miljoner kronor.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom 2020-11-06 

Kommunstyrelsens budget 2021 och verksamhetsplan 2022 – 2023 

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom kommunledningsförvaltningen och 

samhällsserviceförvaltningen   

Ekonom Camilla Gustavsson 
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§ 257 Dnr 2020-000433  

Revisionsrapport rekryteringsprocesser i Uppvidinge 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen begär 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 kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 134 

Revisionsrapport granskning av rekryteringsprocesser 

Missiv Revisionsrapport granskning av rekryteringsprocesser, 2020-09-18    

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

Revisionen 
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§ 258 Dnr 2020-000461  

Skola/boende för barn och unga inom LSS  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom en fördjupad utredning av 

socialnämndens förslag inom LSS.           

Sammanfattning av ärendet 

Utredning har gjorts kring boende för barn och ungdomar enligt 9 § 8 p LSS 

för att det finns ett behov att kunna erbjuda denna typ av boende inom 

kommunen istället för att köpa plats av annan vårdgivare.  

Utredningen har visat att för att vi ska kunna följa barnkonventionen 

(artikel 2,3,9,12,16,20 och 23) och sätta barnets bästa först behöver vi erbjuda 

möjlighet till boende nära familjen. Målgruppen bör vara de som tillhör 

personkrets 1 LSS och är i åldrarna 6-18 år. Boendet bör bestå av fyra platser 

samt en träningslägenhet och det ska finnas möjlighet att sälja plats till 

annan kommun.  

För att barnet/ungdornen ska få bästa möjliga förutsättningar bör det vara 

gångavstånd mellan boende och skola samt närhet till fritidsaktiviteter och 

samhällsservice. Då boendet behöver utformas specifikt för barn med 

funktionsnedsättning föreslår Socialförvaltningen en nybyggnation.  

En beräkning görs att det som mest kommer behövas 6 årsarbetare per 

plats, inklusive både boende och skola. Kostnad för personal då barnet är i 

skolan måste givetvis belasta barn- och utbildningsnämnden. Personalen 

som anställs ska ha rätt utbildning och erfarenhet och det ska finnas 

resurser för kontinuerlig kompetensutveckling och handledning. 

Socialnämndens beslut 2020-10-13 § 95 

Socialnämnden godkänner informationen och beslutar att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta om att genomföra en fördjupad utredning av 

skola boende för barn och unga inom LSS. Samt att återrapportering sker till 

socialnämnden senast april 2021. Socialnämnden beslutar även att den 

fördjupade utredningen inte enbart inriktar sig på nybyggnation utan även 

undersöker möjligheten till samordning av idag befintliga 

verksamheter/utnyttjande av befintliga lokaler såsom samordning med 

korttidsboendet (projekt Smedjan) som är beslutat med inte påbörjat och 

särskolan. Se över framtida behovet av gruppbostäder för att eventuellt 
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kunna omvandla någon gruppbostad till skola/boende. Samt att se över 

vilka fastigheter som kommunen idag äger eller även andra som kan vara 

möjliga att förvärva, och att det tas fram ekonomiska kalkyler för alla 

alternativen. 

Ekonomiska konsekvenser 

En köpt plats kostar cirka 7 000 kronor per dygn vilket behöver ställas i 

relation mot vad det kostar att bedriva och bemanna ett eget boende. 

Utöver ekonomiska konsekvenser behöver man även beakta hur familjer 

påverkas av att barnet är placerat utanför kommunen.  

Det är svårt att göra en beräkning av driftskostnader. Ett projekt som kan 

vara något jämförbart är nybyggnationen av korttidsboende för barn och 

ungdomar (Projekt Smedjan). Där hamnar den årliga driftskostnaden på 1,4 

miljoner, inklusive kapitalkostnader.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ställer sig bakom en 

fördjupad utredning av socialnämndens förslag inom LSS.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-10-13 § 95 

Rapport skola/boende för barn- och unga inom LSS     

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 259 Dnr 2020-000452  

Yttrande gällande handlingsprogram för skydd mot 
olyckor 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 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.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige.                

Beslutsgång 

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.                  

Beslutsunderlag 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022 Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg 

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

Kronoberg  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 132      
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Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Beredskapssamordnare 
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§ 260 Dnr 2020-000380  

Information om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Kronoberg att förordna  

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.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.               

Beslutsunderlag 

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

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 129      

Beslutet skickas till 

Den ansökande borgerliga vigselförrättare 

Länsstyrelsen 
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§ 261 Dnr 2020-000424  

Ansökan om centrala medel för digitalisering 2020 och 
2021, ärendehanteringssystem EdP:s Vision 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela 463 175 kronor för införande av 

Miljö- och byggnadsnämndens ärendehanteringssystem EdP:s vision från 

centralt avsatta investeringsmedel för digitalisering.  

Ärendet återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i juni år 2021.           

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upphandlat ett nytt 

ärendehanteringssystem Edp:s Vision vilket möjliggör en effektivare 

ärendehanteringsprocess. För införande av systemet ansöker nämnden om 

investeringsmedel på totalt 463 175 kronor, uppdelat på två år, 185 270 

kronor för 2020 och 277 905 kronor för 2021.   

Konsekvenser 

-                      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-11-11 

Tjänsteskrivelse från Miljö- och byggnadsnämnden 

Protokollsutdrag MBN 2020-10-19, § 120 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 262 Dnr 2020-000171  

Försäljning av Gröna Huset i Norrhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner försäljning av Norrhult 20:4.                  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen har av Tekniska utskottet tilldelats uppgiften 

att försälja fastigheten Norrhult 20:4, nedan kallad Gröna huset. (Dnr 2018–

000156) Fastigheten Gröna huset har använts 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 upphört. Gröna huset är ett 

stort hus med åtta rum. 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. Dnr 

2018-000156 Samhällsserviceförvaltningen har till försäljningen använt sig 

av mäklare för att marknadsföra och försälja fastigheten. 

Ekonomiska konsekvenser 

Fastigheten saknar ett bokfört värde, kommunen köpte fastigheten 2015 för 

1 000 000 kr och kostnadsförde den direkt. Begärt pris är 1 500 000 kr. Priset 

är efter budgivning 1 500 000 kr.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsserviceförvaltningen 2020-11-09 

Protokoll tekniska utskottet, dnr 2018–000156  

Protokoll Kommunstyrelsen, dnr 2018–000156 

Fastighetsrapport, karta och förslag på köpekontrakt Gröna huset      

Beslutet skickas till 

Skogssamordnare 
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§ 263 Dnr 2020-000434  

Byte av tak på Åsedaskolans matsal 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  

- 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 kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.                   

Beslutsunderlag 

Offert Granflo Bygg AB 2018-06-01 
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Beställningsskrivelse 2018-09-03  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 119     

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 264 Dnr 2020-000338  

Ventilation apoteket i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att byta ut två uttjänta ventilations aggregat mot 

ett nytt energi- och klimatsmart aggregat för 450 tkr. Medel tas ur 

kommunstyrelsens disponibla investeringsbudget.              

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Centerpartiet och Kristdemokraterna förespråkar att ventilationen även byts 

i angränsande byggnad, Socialkontoret Storgatan 29, då dessa lokaler har 

fått anmärkningar på ventilationen av Arbetsmiljöverket.            

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.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna tilläggsyrkar att ventilationen även 

byts i angränsande byggnad, Socialkontoret Storgatan 29, då dessa lokaler 

har fått anmärkningar på ventilationen av Arbetsmiljöverket.    
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Niklas Jonsson (S), Anders Ljungqvist (-) och Anders Käll (M) yrkar avslag 

på Centerpartiets och Kristdemokraternas tilläggsyrkande.    

Christina Lindqvist (KD) yrkar bifall till Centerpartiets och 

Kristdemokraternas tilläggsyrkande.     

Susanne Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag till beslut.            

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.  

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiets och Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet.              

Beslutsunderlag 

Uppvidingehus utredning/offert, 2020-06-11   

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 118     

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Uppvidingehus 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 265 Dnr 2020-000421  

Intresse för att driva äldreboendet Solgården i Norrhult 
som en intraprenad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om bildande av en intraprenad av 

äldreboendet Solgården.      

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar oss då vi tycker 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.          

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.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna 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.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 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   

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 133     

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen  

Thea Nyberg 
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§ 266 Dnr 2020-000179  

Information om strukturella förändringar inom 
socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.             

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsgruppen informerar om arbetet med förslag till 

strukturella förändringar, ärendenas hantering samt den fortsatta 

processen.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.                        
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§ 267 Dnr 2020-000451  

Avveckling av särskilt boende i Norrhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avveckla 

Solgården i Norrhult som särskilt boende med startdatum 2021-04-01.           

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

reservationsmotivering som bifogas i listan för beslutsunderlag.            

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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2020, § 198, att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Solgården i Norrhult som 

särskilt boende med startdatum 2021-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober år 2020, § 107, genom 

minoritet att återremittera ärendet för att invänta socialnämndens utredning 
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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.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att avveckla Solgården i Norrhult som särskilt 

boende med startdatum 2021-04-01.  

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar att Uppvidinge ska utreda 

helheten i 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.     

Peter Danielsson (S) yrkar bifall till Niklas Jonssons (S) yrkande.         

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande. 

Votering begärd. 

Ordförande ställer upp propositionsordning till att JA-röst innebär röst på 

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

Kristdemokraternas yrkande.  
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Namn Ja Nej Avstår 

Peter Danielsson (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Kerstin Ljungqvist (-) X   

Niklas Jonsson (S) X   

Antal JA-röster 8 st, antal NEJ-röster 3 st.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande.           

Beslutsunderlag 

Reservationsmotivering från Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Synpunkter angående solgårdens eventuella nedläggning, 2020-11-02 

Synpunkter och frågor angående strukturella förändringar inom 

socialförvaltningen, 2020-10-30 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-06 § 107 

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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§ 268 Dnr 2020-000468  

Trygghetsboende i Norrhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

− föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen arbetar 

vidare med 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.               

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar oss, Då det saknas dialog 

med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om att ha en dialog med 

SN.    

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.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-18 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Vid nybyggnation (alternativ två) 

uppstår tomma lokaler på Solgården plan två. Driftsformer är oklara för 

båda alternativen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på ändring punkt 1 till att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen arbetar vidare 

med alternativ ett: ombyggnation av delar av Solgårdens lokaler till 

trygghetsboende. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremiss, Då det saknas 

dialog med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om att ha en dialog 

med SN.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 

enlighet med Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande. Ordförande 

finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med ändring för Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 126 

Idéskiss Solgården översikt mbl 2020-10-02 

Utredningskommentar Trygghetsboende    

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

AB Uppvidingehus 
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§ 269 Dnr 2020-000466  

Lokal för demenscentrum i Älghult  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ställa sig positiv 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.        

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar oss, Då det saknas dialog 

med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om att ha en dialog med 

SN.          

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.    
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Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.  

Tid för färdigställande efter slutligt beslut ca 24 månader.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremiss, då det saknas 

dialog med socialnämnden enligt beslut fattat i kommunstyrelsen den 10 

juni 2020, om att ha en dialog med socialnämnden.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 

enlighet med Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande. Ordförande 

finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 124 

Rapport demenscenter Storgården Älghult 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Socialnämnden 

AB Uppvidingehus 
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§ 270 Dnr 2020-000464  

Nya lokaler för biblioteket i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt 

Samhällsserviceförvaltningen att: 

- genomföra ombyggnation enligt upprättat förslag. 

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

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar oss, Då målet för 

Uppvidinge kommun är att vi har en hållbar investeringstakt, vilket betyder 

att investeringarna ska täckas av avskrivningar och årets resultat under en 

sjuårsperiod och då behöver investeringsnivåerna sänkas samtidigt som 

resultatnivåerna behöver ökas.             

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.      
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar avslag då vi inte ser några 

behov av nya bibliotekslokaler och det löser inte skolans problem. 

Susanne Karlsson (S) och Anders Käll (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 122 

Perspektivskiss_201002 

A3050110 SOCKENSTUGAN-BIBLIOTEK PLAN 1 

Utredningskommentarer Sockenstugan bibliotek     

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus 
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§ 271 Dnr 2020-000368  

Ombyggnation av delar av Lenhovda skola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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.     

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Då vi ser att det skulle vara mer kostnadseffektivt att bygga en 

vinkelbyggnad med 2 lektionssalar i anslutning till befintlig huvudbyggnad 

reserverar vi oss.         

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.  
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Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna tilläggsyrkar vi föreslår en 

vinkelbyggnad med 2 lektionssalar i anslutning till befintlig 

huvudbyggnad, detta blir ett mer kostnadseffektivt förslag ur ett 

helhetstänk för Uppvidinge kommun. 

Niklas Jonsson (S) yrkar avslag på Centerpartiets och Kristdemokraternas 

tilläggsyrkande.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiets och Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet.             

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 121 

Ritning och utredningskommentarer från AB Uppvidingehus   

Utredningskommentar ombyggnation Lenhovda    

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus 
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§ 272 Dnr 2020-000365  

Nya lokaler för förskolan i Lenhovda  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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.     

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar oss, Då Smedjan är en 

uppskattad naturnära plats i Lenhovda och förslaget blir mer 

kostnadseffektivt och genomförbart projekt. Förslaget inriktar sig på 

nybyggnation utan att undersöka möjligheten till samordning av idag 

befintliga verksamheter/utnyttjande av befintliga lokaler, samordning med 

korttidsboende och gruppbostäder. Vi behöver även se över vilka 

fastigheter som kommunen idag äger och även andra som kan vara möjliga 

att förvärva.    

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 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-18 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

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.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslår att FSK i Lenhovda byggs där 

nuvarande Smedjan är belägen, med motiveringen närmare till Sjöparken, 

Borgen, skogsmark och bra logistiklösningar. Möjligheten till samordning 

av idag befintliga verksamheter/utnyttjande av befintliga lokaler, 

samordning med korttidsboende och gruppbostäder, bör beaktas. Vi 

behöver även se över vilka fastigheter som kommunen idag äger och även 

andra som kan vara möjliga att förvärva. 

Niklas Jonssons (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

till beslut.  

Niklas Jonsson (S) yrkar avslag till Centerpartiets och Kristdemokraternas 

tilläggsyrkande.     

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiets och Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet.             

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 120 

Situationsplan samt utredningskommentar från AB Uppvidingehus, 

oktober 2020 

Utredningskommentarer ny förskola i Lenhovda    
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Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus 

      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-18 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 273 Dnr 2020-000467  

Nya lokaler för förskola i Norrhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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.            

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar oss, Då det saknas dialog 

med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om att ha en dialog med 

SN.       

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.  
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Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Tid för färdigställande efter slutligt 

beslut för alternativ 1 beräknas till 18–24 månader.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremiss, då det saknas 

dialog med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om att ha en dialog 

med SN.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.                  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 125 

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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§ 274 Dnr 2020-000465  

Nya lokaler för grundsärskolan i Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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.        

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Då förslaget enbart inriktar sig på nybyggnation utan att undersöka 

möjligheten till samordning av idag befintliga verksamheter/utnyttjande av 

befintliga lokaler, samordning med korttidsboende och gruppbostäder. Vi 

behöver även se över vilka fastigheter som kommunen idag äger och även 

andra som kan vara möjliga att förvärva.           

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.  
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Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Tid för färdigställande efter slutligt 

beslut, ca 28 månader. Lång resväg från korttidsboendet i Lenhovda.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på att förslaget inte enbart 

inriktar sig på nybyggnation utan även undersöker möjligheten till 

samordning av idag befintliga verksamheter/utnyttjande av befintliga 

lokaler, samordning med korttidsboende och gruppbostäder. Vi ska även se 

över vilka fastigheter som kommunen idag äger och även andra som kan 

vara möjliga att förvärva.  

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

till beslut. 

Niklas Jonssons (S) yrkar avslag på Centerpartiets och Kristdemokraternas 

yrkande.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiets och Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 123 

Dispositionskiss_FK201007 

Utredningskommentar grundsärskola Åseda     

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen, Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus 
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§ 275 Dnr 2020-000243  

Kostverksamhetens taxor år 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till avgifter för 

kostverksamheten 2021.             

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen och ekonomiavdelningen har utarbetat 

förslag till avgifter för kostverksamheten 2021. 

Kostenheten tillämpar självkostnadsprincipen vilket innebär att 

kostnaderna för produktionen av måltiderna ska betalas av köpare. Både 

livsmedelspriserna och lönenivåerna beräknas öka inför 2021. Förslaget 

innebär att måltidsavgifterna ökar med 2 %, vilket är samma nivå som 

nämnderna som köper måltider av kostenheten har fått kompensation för i 

sina budgetramar. När det gäller avgifter där kontantköp förekommer har 

avgiften avrundats neråt/uppåt till jämna kronor. Förslaget kräver fortsatt 

rationaliseringsarbete.  

De föreslagna avgifterna framgår av bilaga.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-11-06 

Bilaga ”Avgifter för kostverksamheten 2021”  

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder 

Ekonomichef 

Kostchef 
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§ 276 Dnr 2019-000167  

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Riktlinje för 

tomtmark, mark och exploatering – process, redovisning och prissättning.           

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.          

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 2020-11-03 § 114 

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

prissättning 
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Beslutet skickas till 

Chef Samhällsserviceförvaltningen 

Skogssamordnare 

Utredare Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och byggförvaltningen 

Näringslivsutvecklare 
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§ 277 Dnr 2018-000343  

Medfinansiering Åseda folkets park, Boverket 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- Att godkänna föreslagen finansieringsplan för medfinansiering av 

etapp 2 av upprustningen av Åseda Folkets Park 

- Att godkänna förskottsutbetalning under förutsättning att avtal som 

reglerar villkor om de upparbetade kostnaderna vid slutredovisning 

understiger de godkända.  

- Att uppdra till chef för kultur- och fritidsavdelningen att innan 

utbetalning upprätta avtalet.                    

Sammanfattning av ärendet 

Åseda Folkets Park lämnade under 2018 in ansökan till Boverket om etapp 2 

av renoveringen av Åseda Folkets Park. Ärendet kom då upp till beslut i 

kommunstyrelsen som biföll medfinansiering samt gav 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att ta fram en finansieringsplan. 

Boverket begärde då komplettering och det slutgiltiga beslutet om 

medfinansiering från Boverket kom i maj 2020 och föreningen begärde 

förskottsutbetalning gentemot framtida kostnader.  

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att medfinansieringen belastar 

Kultur- och fritidsavdelningens driftsbudget med 221 343 kr.  

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslås belasta kultur- och fritidsavdelningens verksamhet 45351 med 

221 343 kr.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på ändring gällande punkt 2 i förslaget till ”att 

godkänna förskottsutbetalning under förutsättning att avtal som reglerar 

villkor om de upparbetade kostnaderna vid slutredovisning understiger de 

godkända”. Samt lägga till ”att uppdra till chef för kultur- och 

fritidsavdelningen att innan utbetalning upprätta avtalet”.    
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med ändring och tillägg för 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-11-11 

Beslut om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 2020 

Underlag för utbetalning av bidrag Åseda Folkets park 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-13 § 198   

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Åseda Folkets Park 
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§ 278 Dnr 2020-000270  

Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt 
framtidsanpassat bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå 

motionen.           

Sammanfattning av ärendet 

Motionen inkom den 27 april 2020 och behandlades av kommunfullmäktige 

den 23 juni 2020. Den 19 augusti 2020 beslutade kommunstyrelsen att 

kommunledningsförvaltningen skulle utreda motionen och återredovisa 

den på kommunstyrelsens sammanträde i november 2020. Motionärerna 

yrkar på att bilda ett kommunalt tekniskt bolag som ska möta behov av el 

och infrastruktur för privatpersoner och företag under normal- och kristid, 

samt arbeta med vatten och avlopp, värme, bredband och renhållning. Efter 

att kommunen granskat risker och sårbarheter genomför kommunen 

kontinuitetsplanering av kommunens samhällsviktiga verksamhet för att 

ytterligare säkra dessa funktioner.   

En kommun har befogenheten att skapa ett kommunalt bolag genom 

delegering av kommunala angelägenheter eller om frågan har ett allmänt 

intresse. I nuläget hanteras redan aspekterna kring renhållning, 

infrastruktur samt vatten och avlopp genom befintlig kommunal 

verksamhet eller i samverkan med andra kommuner. Infrastrukturfrågor 

hanteras även av andra externa aktörer. Även bredbandsfrågor hanteras av 

det kommunala It-företaget UppCom AB. Elproduktion är ingen 

obligatorisk kommunal angelängehet. Kommunen ska dock främja god 

energitillgång inom sitt geografiska område genom eget elbolag eller 

samverkan med andra aktörer inom energiområdet. Att utöka kommunens 

verksamhet till att även inkludera el skulle potentiellt kunna innebära en 

ökad belastning på kommunen under en kris, då ansvarsprincipen råder.  

Motionen lyfter även att man vill ha ett självständigt energisystem som kan 

klara total ö-nätdrift. Simris, en ort i Simrishamn med cirka 150 elkunder, 

var först i Sverige att bli självförsörjande med fossilfri el. Omställningen 

genomfördes i samband med ett projekt med E.ON som motsvarade en 

investering på cirka 35 miljoner kronor. Uppvidinge kommun har andra 

förutsättningar än Simris, bland annat genom ett större geografiskt område 
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och fler invånare, vilket försvårar en liknande övergång till ett 

kommunövergripande lokalt fossilfritt energisystem.  

Motionärerna påpekar även betydelsen av att kommunen utvecklar en 

infrastruktur för bilar som drivs på el eller vätgas. I enlighet med 

kommunstyrelsens beslut den 10 september 2018 är Uppvidinge kommun 

medlem i föreningen Vätgas Sverige. Uppvidinge kommun ser även över 

laddningsstationer för elbilar.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår därmed att kommunstyrelsen 

avslår motionen om att inrätta ett kommunalt tekniskt bolag.  

Konsekvenser 

Föreslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Niklas Jonsson (S) och Kerstin Ljungqvist (-) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut.           

Beslutsunderlag 

Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt framtidsanpassat bolag från 

förtroendevalda, 2020-04-27 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-19 § 186 

Tjänsteskrivelse 2020-10-07    

Beslutet skickas till 

Motionärer 
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§ 279 Dnr 2020-000193  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Kerstin 

Ljungqvist (-), Anders Käll (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag till beslut.      
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 135     

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunchef & Kommunsekreterare 
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§ 280 Dnr 2020-000397  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer reviderad delegationsordning. 

Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i maj år 2021.          

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 

Centerpartiet yrkar att ärendet återrapporteras till kommunstyrelsens 

sammanträde i maj år 2021.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägg för 

Centerpartiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 131 

Förslag till reviderad delegationsordning KS     

Beslutet skickas till 

Kansliavdelningen, Ekonomiavdelningen, HR-avdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 281 Dnr 2020-000009  

Återrapportering av delegationsbeslut 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna delgivningen.            

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning ska beslut som fattas på 

delegation återrapporteras till kommunstyrelsen. Förteckning över 

delegationsbesluten redovisas på sammanträdet. Anmälda 

delegationsbeslut förvaras i kommunhuset Åseda.               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna delgivningen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut kommunstyrelsens utskott     

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

65(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-18 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 282 Dnr 2020-000010  

Meddelanden till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.            

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 
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• Viktig information från SKR (Cirkulär 20:41), 

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 

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

inkommen 2020-11-10            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden 2020-11-10     

  

 




