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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 01 juni 2021 klockan 08:30 i 

Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. Ledamöter och tjänstepersoner 

uppmanas närvara på distans. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2021-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2021-000002  

 

3.  Klimat- och energistrategi 

Dnr 2020-000439  

Information på sammanträdet.  

4.  Kostpolicy 

Dnr 2021-000143  

./. 

5.  Underhållsplan 

Dnr 2021-000234  

./. 

6.  Belysning på gång- och cykelväg längs 

Klockarevägen, Åseda 

Dnr 2021-000152  

./. 

7.  Förfrågan om ekonomiska medel för 

upprustning av b-plan samt Åseda IF:s 

verksamhet 

Dnr 2021-000088  

./. 

8.  Förändring av driftsavtal med Åseda IF 

avseende Åseda idrottsplats 

Dnr 2021-000254  

./. 

9.  Regional kulturplan 2022-2024 

Dnr 2021-000266  

./. 

10.  Avfallsplan för Kretslopp Sydost - 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2021-000141  

./. 
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Ärende Anteckningar 

11.  Utbyggnad industriområde Vagnvägen 

Lenhovda 

Dnr 2021-000284  

./. 

12.  Kommunstyrelsens dataskyddsrutin för 

hantering av personuppgifter 

Dnr 2021-000240  

./. 

13.  Placering av stiftelsemedel 

Dnr 2021-000281  

./. 

14.  Upphandling av e-handelssystem 

Dnr 2021-000277  

./. 

15.  Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg år 2020 

Dnr 2021-000015  

./. 

16.  Remiss om kompletterande bestämmelser till 

EU:s förordning om en gemensam digital 

ingång 

Dnr 2021-000219  

./. 

17.  Delegering av kommunens rätt att meddela 

föreskrifter enligt Förordningen (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19 

Dnr 2021-000259  

./. 

18.  Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2021 

till Idé och kunskapscentrum 

Dnr 2021-000265  

./. 

19.  Information om kostverksamheten 

Dnr 2021-000235  

./. 

20.  Avtal om löneadministration mellan AB 

Uppvidingehus och lönesamverkan HUL 

Dnr 2021-000285  

./. 

21.  Avtal om löneadministration mellan Högsby 

Bostads AB och lönesamverkan HUL 

Dnr 2021-000286  

./. 

Niklas Jonsson 

ordförande 

Nathalie Gunnarsson 

nämndsekreterare 
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§ 14 Dnr 2021-000234  

Underhållsplan 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att informationen angående 

Uppvidinge kommuns fastighetsunderhåll delges kommunstyrelsens 

arbetsutskott.            

Sammanfattning av ärendet 

Under många år har Uppvidinge kommuns fastighetsunderhåll varit 

bristfällig. De ekonomiska medel som tillförts fastighetsunderhållet har inte 

varit tillräckligt för att behålla en godtagbar standard på 

fastighetsunderhållet. På detta sätt har Uppvidinge kommun dragit på sig 

en fastighetsunderhållsskuld. 

AB Uppvidingehus och samhällsserviceförvaltningen har nu försökt utreda 

vad som behöver göras de närmaste fem åren och försökt kostnadsstätta 

detta. Samhällsserviceförvaltningen och AB Uppvidingehus konstaterar att 

det behövs ekonomiskt tillskott på cirka fem miljoner kronor årligen de 

närmaste fem åren 

Konsekvenser 

Ekonomiskt tillskott på fem miljoner kronor årligen i fem år. 

Barnperspektivet har beaktats i utredningen.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsservicechef 2021-04-20  

Beslutet skickas till 

AB Uppvidingehus  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Ekonomiavdelningen  

Samhällsserviceförvaltningen    
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§ 36 Dnr 2021-000152  

Belysning på gång- och cykelväg längs Klockarevägen, 
Åseda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen 

att ta fram kostnadsförslag och återrapportera det till kommunstyrelsens 

arbetsutskott senast i juni 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

En bit av Klockarevägen i Åseda saknar belysning. Det gäller gång- och 

cykelvägen från korsningen Klockarevägen-Kantorsvägen till korsningen 

Klockarevägen-Kräftvägen. Därmed föreslås att uppdra åt 

samhällsserviceförvaltningen att se över kostnaden för att införskaffa 

belysning längs gång- och cykelvägen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att återrapportering av uppdraget sker till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts senast i juni 2021.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med presidieskrivelsens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse 2021-02-22   

Beslutet skickas till 

Samhälsserviceförvaltningen     
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§ 10 Dnr 2021-000141  

Avfallsplan för Kretslopp Sydost - Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Kretslopp Sydost bildades 1 januari 2021. I Kretslopp 

Sydost är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, 

Torsås, Uppvidinge och Vetlanda medlemmar. 

Kretslopp Sydost ansvarar för insamling och behandling av kommunalt 

avfall inom de åtta medlemskommunerna. 

För kommunalförbundet Kretslopp Sydost måste en ny avfallsplan arbetas 

fram som är gemensam för de åtta kommunerna. Avfallsplanen är en del av 

kommunalförbundets renhållningsordning och innehåller avsnitt som 

respektive medlemskommun ansvarar för.  

Kretslopp Sydost ansvarar för målsättningar för: 

- Avfallsminimering hushåll 

- Avfallsminimering återbruk 

- Öka återvinning 

- Minska farligheten 

- Användarfocus 

Medlemskommunerna ansvarar för målsättningar för: 

- Avfallsminimering inom de kommunala verksamheterna 

- Förbygga och begränsa nedskräpningen 

- Fysisk planering 

Ambitionen är att medlemskommunerna formulerar förslag till 

kommungemensamma mål samt måluppföljningar. Målen kan sedan 

kopplas till aktiviteter vilka kan vara specifika för respektive kommun.  

Workshops kommer att hållas med en rad funktioner inom kommunens 

förvaltningar och bolag för en gemensam diskussion omkring målen och 

målens inriktning och formulering. Det är angeläget att nå acceptans för 

arbetet med målen på ett tidigt stadie i hela den kommunala 

organisationen.  
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När samtliga medlemskommuner enats om formuleringen av de 

kommungemensamma målen, ges det möjlighet till politisk förankring i 

respektive kommun.  

Därefter sammanställs avfallsplanen och planen ställas ut i sin helhet för 

samråd. Inkomna synpunkter implementeras och tillsammans med 

avfallsföreskrifterna utgör de sedan den renhållningsordning som styrelsen 

i Kretslopp Sydost och därefter medlemskommunernas respektive 

kommunfullmäktige antar.  

Renhållningsordningen utgör sedan medlemskommunernas styrdokument 

för avfallshanteringen. 

Konsekvenser 

Information           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan godkänna 

informationen och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-15    
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§ 15 Dnr 2021-000235  

Information om kostverksamheten 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott att ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda vad 

som ingår i måltidsabonnemangen samt att se över möjligheten att ha en 

kontaktperson på socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen gällande kosten. Ärendet lyfts till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2021 och återrapporteras till 

kommunstyrelsens tekniska utskott i september 2021.           

Sammanfattning av ärendet 

Per Lindgren, avdelningschef för kostverksamheten, informerar på punkten 

om följande:  

 Budgetförändringar inom kostverksamheten 

 Antalet portioner till Lärcenter var färre än förväntat.  

 Under 2020 till april 2021 har kostverksamheten minskat med 3,39 

årsarbetare 

 Förändringar i special- och önskekost inom barnomsorg. Numera 

erbjuds två maträtter dagligen, samt allergikost.  

 Coronapandemins påverkan på kostverksamheten under hösten 

2020 resulterade i att personalmatförsäljning upphörde, färre 

portioner beställdes inom barnomsorgen, samt avdelningen hade 

som högst ungefär 40 % sjukfrånvaro.  

 Under våren 2021 har förändringar skett i matutkörningen på vissa 

orter i kommunen.  

 Framtagande av ny kostpolicy.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar på att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 

att ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda vad som ingår i 

måltidsabonnemangen samt att se över möjligheten att ha en kontaktperson 

på socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen gällande 

kosten. Ärendet lyfts till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2021 och 

återrapporteras till kommunstyrelsens tekniska utskott i september 2021.      
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.             

 Beslutet skickas till  

Samhällsserviceförvaltningen     

     












