
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Plats och tid Uppvidinge lärcenter, Åseda, onsdagen den 19 augusti 2020 kl 13:30-17:26 

Sammanträdet ajourneras 15:00-15:15, 17:05-17:14 

Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande 

Anders Käll (M), 1:e vice ordförande 

Peter Danielsson (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Tony Johansson (S) 

Jerker Blomqvist (M) 

Ingrid Hugosson (C) 

Christina Lindqvist (KD) 

Anders Ljungkvist (-) 

Kerstin Ljungkvist (-) 

Torbjörn Gustafsson (C), som tjänstgörande ersättare för Viktoria Birgersson 

(C) 

Ersättare Simon Bring (SD) 

Tjänstepersoner & övriga 

närvarande 

Se sidan 2. 

Justerare Anders Käll 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, måndagen den 24 augusti 2020 kl 12:00  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 172-189 

 Alexander Arbman  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2020-08-24 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2020-09-16 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 

 
Underskrift 

  

 Alexander Arbman  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Tjänstepersoner Anne Hallberg, kommunchef 

Silja Savela, ekonomichef 

Alexander Arbman, kommunsekreterare 

Annie-Lie Jarhult, socialchef § 174 

Niclas Bjälkenborn, barn- och utbildningschef § 175 

Annelie Martinsson, planerare § 176 

Patrik Ivarsson, samhällsservicechef § 177-179 

Stefan Carlsson, fastighetsingenjör Uppvidingehus § 177-179 

Övriga närvarande Lars-Erik Hammarström, ordförande i socialnämnden § 174 

Carl Krekola, vice ordförande i socialnämnden § 174 

Jan Wernström, ordförande i barn- och utbildningsnämnden § 175 

Margareta Schlee, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden § 175 
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§ 172 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga till ärendena Behovsanalys för trygghetsboendet, dnr 2020-000296, som 

punkt 178 och Kostverksamheten, dnr 2020-000379, som punkt 179 och 

godkänna dagordningen som sådan.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar på att lägga till ärendena Behovsanalys för 

trygghetsboendet, dnr 2020-000296, som punkt 178 och Kostverksamheten, dnr 

2020-000379, som punkt 179 och godkänna dagordningen som sådan.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ingrid 

Hugossons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                 
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§ 173 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att välja Anders Käll (M) som justerare. 

Ingrid Hugosson (C) yrkar på att välja Torbjörn Gustafsson (C) som 

justerare.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat välja Anders Käll (M) som justerare.                  
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§ 174 Dnr 2020-000195  

Information om socialnämndens åtgärds- och 
handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in socialnämndens 

presidium till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni att bjuda in socialnämndens 

presidium till dagens sammanträde. 

På sammanträdet redogör socialnämndens presidium och förvaltningschef 

för hur arbetet fortgått under sommaren och inför hösten. Information om 

processen med förslag till strukturella förändringar inom 

socialförvaltningen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

och bjuder in socialnämndens presidium till kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2020-06-10 § 152         
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§ 175 Dnr 2020-000267  

Dialog med barn- och utbildningsnämnden om budget 
och verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in barn-och 

utbildningsnämndens presidium till kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni att bjuda in barn- och 

utbildningsnämndens presidium till dagens sammanträde. 

På sammanträdet redogör barn- och utbildningsnämndens presidium och 

barn- och utbildningschef om: 

• Skolstarten, 

• Skolresultaten och statistik kopplat till detta, och 

• Preliminära ekonomiska utfall.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

och bjuder in barn-och utbildningsnämndens presidium till 

kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                 
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§ 176 Dnr 2020-000333  

Vindpark Hökanäs-Hovgård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande med ändring i 

andra stycket från "Uppvidinge kommun är generellt positiva till 

vindkraftsetablering" till "Uppvidinge kommun är generellt positiva till all 

förnybar energi”.          

Sammanfattning av ärendet 

Stena Renewable AB undersöker möjligheten att anlägga en vindpark i 

området kring Hökanäs och Hovgård i Uppvidinge kommun. Vindparken 

kommer bestå av upp till 37 verk med en maximal totalhöjd om 270 meter. 

Vindparken är belägen cirka 5 mil nordost om Växjö och cirka 1 mil sydost 

om Åseda. Riksväg 37 passerar cirka 3 kilometer norr om projektområdet. 

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att tas fram och denna 

planeras att lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län i slutet 

av 2020. På uppdrag av Stena Renewable AB har WSP Sverige AB (WSP) i 

uppgift att driva processen avseende ansökan om tillstånd för vindpark 

Hökanäs-Hovgård. Tillstånd har tidigare sökts inom delar av det nu 

aktuella projektområdet under namnet Berg, men beviljades då inte. 

Utformningen av vindparken har efter det omarbetats och en ny ansökan 

kommer att tas fram.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att yttrandet ändras i andra stycket från 

"Uppvidinge kommun är generellt positiva till vindkraftsetablering" till 

"Uppvidinge kommun är generellt positiva till all förnybar energi". 

Anders Ljungqvist (-) yrkar på följande yttrande: Vi anser att det i 

Uppvidinge kommun har etablerats nog med vindkraft. Arbetstillfällen blir 

det endast under byggtiden och framtida vinster är enbart spekulationer. 

Att anpassa verken till befintliga miljöer har inte fungerat i t.ex 

Tvinnesheda där människor drabbats hårt. Med tanke på vår befolkning 

och önskad befolkningsökning föreslår jag ett totalstopp av nyetablering av 

vindkraften. 

Anders Käll (M) yrkar bifall till Niklas Jonssons (S) ändringsyrkande.  
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Beslutsgång 

Proposition 1. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna att förslag till 

yttrande ändras i enlighet med Niklas Jonssons (S) ändringsyrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 2. 

Ordförande ställer kansliavdelningens förslag till beslut med ändring för 

Niklas Jonssons (S) ändringsyrkande mot Anders Ljungqvists (-) yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kansliavdelningens 

förslag till beslut med ändring för Niklas Jonssons (S) ändringsyrkande.            

Beslutsunderlag 

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken vindpark Hökanäs-Hovgård, 

Uppvidinge kommun, 2020-06-05 

Förlängd tid för inkommande av yttrande t.o.m 2020-08-26 

Förslag på yttrande inför ansökan om tillstånd för vindpark Hökanäs-

Hovgård, 2020-08-11  

Tjänsteskrivelse 2020-08-11     

Beslutet skickas till 

WSP Sverige AB; @wsp.com 

Stena Renewable AB; @stena.com 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 177 Dnr 2020-000358  

Samhällsservicechef informerar om investeringsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicechef Patrik Ivarsson informerar om investeringsprojekt, där 

ledamöterna informeras om arbetet och resultatet av: 

• Renoveringen av badebodaån i Åseda. 

• Renoveringen av kvarndammen i Klavreström och Änghultasjöns 

dämme.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.               
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§ 178 Dnr 2020-000296  

Behovsanalys av trygghetsboende 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.           

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet har lagts till på dagordningen under sammanträdets godkännande 

av dagordning. På sammanträdet diskuteras utredningen om 

trygghetsboende i Norrhult som redovisades på kommunstyrelsen den 10 

juni år 2020.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på att utifrån de starka 

rekommendationer utredaren gör om behovsanalys av trygghetsboende 

yrkar Centerpartiet och Kristdemokraterna att en ordentlig behovsanalys av 

trygghetsboende görs i tydlig samverkan med den kommande användaren.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå 

Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande och finner att 

kommunstyrelsen avslår Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.  

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till JA-röst innebär att 

kommunstyrelsen avslår Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande 

och NEJ-röst innebär att kommunstyrelsen bifaller Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande. 

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  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Torbjörn Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Kerstin Ljungqvist (-) X   

Niklas Jonsson (S) X   

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

Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande.                      
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§ 179 Dnr 2020-000379  

Kostverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet hanteras igen på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.           

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet har lagts till på dagordningen under sammanträdets godkännande 

av dagordning. Diskussion förs om förändringar inom kostverksamheten i 

samband med förslag på strukturella förändringar inom 

socialförvaltningen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på 1. tillagning av kost fortsätter 

vid nuvarande enheter tills kostutredningen har kompletterats med risk och 

konsekvensanalys avseende måltidskvalitet och livsmedelssäkerhet för dom 

berörda äldre samt elever och barn ,vilket saknas i kostutredningen. 2. 

Samhällsserviceförvaltningen redovisar på nästa KS hur man hitintills skött 

och uppfyllt sitt åtagande enligt den begränsade risk/konsekvens analys 

man lämnade inför beslutet i KS juni 2019 ,där alla riskområden gavs hög 

riskfaktor och därför borde omfattas av åtgärdsplan .  

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på 3. kostorganisationen 

ansvarar för bemanning av mottagningskök med fullgod 

livsmedelshantering tills dess att annat gränssnitt har överenskommets och 

beslutats mellan /i KS och SN. 

Niklas Jonsson (S) yrkar avslag på Centerpartiets och Kristdemokraternas 

yrkanden.  

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ärendet hanteras igen på kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde.     

Beslutsgång 

Proposition 1. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå 

Centerpartiets och Kristdemokraternas första yrkande och finner att 

kommunstyrelsen avslår Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.  

Votering begärd. 
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Ordförande tydliggör propositionsordningen till JA-röst innebär att 

kommunstyrelsen avslår Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande 

och NEJ-röst innebär att kommunstyrelsen bifaller Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande. 

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  

Torbjörn Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Kerstin Ljungqvist (-) X   

Niklas Jonsson (S) X   

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

Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Centerpartiets och 

Kristdemokraternas första yrkande. 

Proposition 2. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå 

Centerpartiets och Kristdemokraternas andra yrkande och finner att 

kommunstyrelsen avslår Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.  

Proposition 3. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 180 Dnr 2020-000339  

Förfrågan gällande exponering på matchställens 
framsida AMO Handboll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar förfrågan om kommunens exponering på 

matchställens framsida och finansiering sker från arbetsutskottets 

förfogande medel.   

Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att diskutera placeringen utifrån 

de ekonomiska förutsättningar som beslutet ger.             

Sammanfattning av ärendet 

AMO Handbollsklubb har inkommit med en förfrågan gällande exponering 

av Uppvidinge kommun på matchställens framsida.  

Ekonomiska konsekvenser 

Äskandet uppgår till totalt 70 000 SEK, varav 10 000 SEK avser kostnader 

för tryck.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 

diskutera placeringen utifrån de ekonomiska förutsättningar som beslutet 

ger.      

Beslutsgång 

Proposition 1. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 2. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Förfrågan gällande exponering på matchställens framsida AMO Handboll 

Presidieskrivelse 2020-08-10      
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Beslutet skickas till 

AMO Handbollsklubb 

Ekonomiavdelningen 
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§ 181 Dnr 2020-000355  

Ansökan om medel för kompetensutveckling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 75 % av kostnaderna för Ledarutveckling 

över gränserna tas från centrala medel för kompetens- och 

personalförsörjning.           

Sammanfattning av ärendet 

Ledarutveckling över gränserna är ett kompetensutvecklingsprogram för 

blivande chefer som syftar till att trygga ledarförsörjningen och öka 

rörligheten. Ambitionen är att erbjuda interna karriärvägar och kunna 

rekrytera framtida chefer. Uppvidinge kommun vill ta tillvara på och 

utveckla den kompetens och drivkraft som finns bland våra medarbetare.  

Programmet genomförs i samarbete med nio andra kommuner i Jönköpings 

län, Kalmar län och Östergötlands län. Uppvidinge kommun deltog för 

första gången läsåret 2019/2020 med två deltagare. En utvärdering visar att 

deltagarna är nöjda med programmet och beslut har tagits att Uppvidinge 

kommun deltar även läsåret 2020/2021.  

Programmet har 24 deltagare, varav Uppvidinge kommun har två, och 

genomförs under läsåret 2020/2021. Varje kommun betalar deltagaravgiften 

som är beräknad till 26 000 kr/deltagare. I avgiften ingår inte ersättning för 

deltagarnas resor och traktamenten, det står respektive kommun för. Skulle 

deltagarkostnaden förändras så kommer deltagande kommuner att 

faktureras eller erhålla återbetalning av överstigande/understigande belopp.  

För 2020 utgör Personalutskottets medel för kompetens- och 

personalförsörjning totalt 800 000 kr. 

Ekonomiska konsekvenser 

39 000 kr från centrala medel för kompetens- och personalförsörjning, vilket 

motsvarar 75 % av kostnaden för Ledarutveckling över gränserna.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med HR-

avdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.         
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse HR-chef, 2020-08-05      

Beslutet skickas till 

HR-chef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 182 Dnr 2020-000277  

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2020 Idé- och 
kunskapscentrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja sökt belopp och att finansiering görs 

från kommunstyrelsens förfogande medel.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har mottagit en ansökan om verksamhetsbidrag för år 

2020 från Idé- och kunskapscentrum Kronoberg. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ansökt belopp uppgår till 39 150 SEK.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2020     

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Idé- och kunskapscentrum 
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§ 183 Dnr 2020-000315  

Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg 
år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna kommunalförbundet VoB Kronobergs årsredovisning 

2019 

2. Bevilja kommunalförbundet VoB Kronoberg:s förbundsdirektion 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet VoB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 

2019. Revisorerna har granskat kommunalförbundets årsredovisning och 

finner att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är i allt 

väsentligt rättvisande och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019 och att kommunalförbundets årsredovisning 

godkännes.  

Det är respektive medlemskommuns kommunfullmäktige som fattar beslut 

om ansvarsfriheten.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

VoB Kronoberg Årsredovisning 2019 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-07-03     

Beslutet skickas till 

VoB Kronoberg, @vob.se   
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§ 184 Dnr 2020-000320  

Servicemått för erhållande av skolskjuts för 
gymnasieelever 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva det beslut som 

togs i kommunfullmäktige 1997 § 33.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 1997 § 33 att samma servicemått som gäller 

för grundskolans elever årskurs 7-9 ska gälla för gymnasieeleverna. 

Servicemåtten för erhållande av skolskjuts för grundskoleelever beslutades 

av kommunfullmäktige 1996 § 95. De fastställda servicemåtten som gäller 

idag är att avstånd från hem till skola för erhållande av skolskjuts är 4 

kilometer för gymnasieelever. Beslutet föreslås upphävas för 

gymnasieelever eftersom resor för gymnasieelever betecknas inte som 

skolskjuts utan som elevresor. Dessa resor kan från kommunens sida ges i 

kontant stöd eller genom tillhandahållande av busskort. Minsta gällande 

avstånd för elevresor mellan hem och skola är 6 kilometer. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva 

det beslut som togs i kommunfullmäktige 1997 § 33.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 1996 § 95 

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 1997 § 33 

Protokollsutdrag BUN 2020-06-07 § 49    

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden   
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§ 185 Dnr 2020-000346  

Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för taxor 

och avgifter inom omsorgen 2021”.         

Sammanfattning av ärendet 

Varje år fastställer kommunfullmäktige taxor och avgifter i kommunen i 

enlighet med kommunallagen (KL 3:9). Socialnämnden bereder för 

kommunfullmäktige ärendet om taxor- och avgifter inom 

verksamhetsområdet för omsorgen. Socialförvaltningens förslag finns i 

dokumentet Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021. 

Regeringen fastställer, som alltid, prisbasbeloppet för nästkommande år 

under hösten, vilket innebär att de taxor och avgifter som baseras på 

prisbasbeloppet inte kan anges förrän prisbasbeloppet är fastställt.  

I avsnitt 2.1 som handlar om högkostnadsskyddet föreslås en höjning för 

boende i ordinärt och särskilt boende enligt maxtaxan för 2021. Höjningen 

sker i enlighet med 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) som anger det så 

kallade högkostnadsskyddet.  

I avsnitt 3.1 i bilagan med rubriken "avgifter inom högkostnadsskyddet" 

föreslår socialförvaltningen en timtaxa för service och omvårdnad på 

maxtaxan/6 per timma. Avgiften för korttidsvård = maxtaxan/30 samt för 

Dag-/Nattvård = maxtaxan/SO.  

Ändringar  

Med hänvisning till avsnitt 3.2, avgifter utanför 

högkostnadsskyddet/maxtaxan föreslår socialförvaltningen följande:  

Boendeavgift/Hyra föreslås en höjning med 2 %, fr o m 1/1 2021, på 

befintliga hyror med undantag för Bostad med särskild service på Sländan, 

Sunagård, Örnvägen 7 samt Köpmangatan där ingen hyreshöjning sker.  

Meddelande om hyreshöjning skickas ut till hyresgästen 3 månader innan 

hyreshöjningen träder i kraft.  

Med hänvisning till avsnitt 7.1, avgiftsnedsäthm1g vid frånvaro:  

För de som har måltidsabonnemang i gruppbostad reduceras avgiften för 

måltidsabonnemang med 1/30 per frånvarodag, alternativ med antal 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

måltider per frånvarodag, vid planerad frånvaro meddelad minst 3 dagar 

innan.  

För de som har måltidsabonnemang i gruppbostad reduceras avgiften för 

måltidsabonnemang med 1/30 per frånvarodag, alternativt med antal 

måltider vid sjukhusvistelse.  

Med hänvisning till avsnitt 8.2, kostnadsersättning/avgifter utanför 

högkostnadsskyddet/maxtaxan:  

Habersättning mer än 4 timmar 0,1 % av prisbasbeloppet. Halvdag 1-4 

timmar 0,07% av prisbasbeloppet.  

Övrigt  

Vid städning hos makar och sambos i ordinärt boende, delas avgiften på 

hälften vardera. Gäller för nya beslut som tas under 2021 samt beslut som 

omprövas.  

Måltidsdistribution i ordinärt boende beviljas för 15 måltider alternativt 30 

måltider per månad. (Hel eller halv månad för respektive måltid). 

Socialnämndens förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för taxor 

och avgifter inom omsorgen 2021”. 

Ekonomiska konsekvenser 

Socialnämndens intäkter från avgifter beräknas öka med ca 1,5-2% under  

2021.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SN 2020-06-09 § 59 

Förslag till riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021 

Förslag till förändrade taxor och avgifter inom omsorgen 2021 

Presidieskrivelse 2020-08-10     
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Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 186 Dnr 2020-000270  

Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt 
framtidsanpassat bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda 

motionen och att utredningen återredovisas på kommunstyrelsens 

sammanträde i november.        

Sammanfattning av ärendet 

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

ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt framtidsanpassat bolag, dnr 

2020-000270 

Protokollsutdrag KF 2020-06-23 § 68 

Presidieskrivelse 2020-08-10      

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 187 Dnr 2020-000307  

Motion om Språkkrav i svenska för vårdrelaterade 
sysslor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda 

motionen och inhämta yttrande från Socialnämnden. Utredningen ska 

återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde i januari.             

Sammanfattning av ärendet 

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

språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor får ställas och överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Motion om språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor, dnr 2020-000307 

Protokollsutdrag KF 2020-06-23 § 68 

Presidieskrivelse 2020-08-10     

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Socialnämnden 
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§ 188 Dnr 2020-000009  

Återrapportering av delegationsbeslut 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänner redovisningen.           

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 redovisningen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut återrapportering augusti, daterad 2020-

08-12      
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§ 189 Dnr 2020-000010  

Meddelanden till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna meddelandena och lägga handlingarna till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden: 

• Synpunkt från medborgare angående taket på Älghults Glasbruk, inkom 

15 juni år 2020. Dnr 2020-000337 

• Tillstånd till användning av metallsökare i yrkesändamål i Kronobergs 

län, Ljungby pastorat. Skickat från Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2020-08-

11 

• Information från SKR om cirkurlär 20:31, Förändring i 

sommarjobbssatsning från och med september, inkommen 3 juli 2020 

• Nyhetsbrev om regeringens arbetsmarknadspolitik, inkommen 3 juli 2020 

 

Handlingarna förvaras hos kansliavdelningen i kommunhuset Åseda.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen och 

lägga handlingarna till protokollet. Ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde 2020-

08-19    

  

 




