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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 11 januari 2018 klockan 

08:30 i salen Våraskruv, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning  

2.  Ombyggnation av Biblioteket och 

Sockenstugan i Lenhovda 

Dnr 2017-000401 

Underlag:  

a) Tjänsteskrivelse 

b) Ritningar 

c) KSAU § 45/2017 

d) Synpunkter 

e) Fasadritning 

f) Föregående tjänsteskrivelse 

3.  Försäljing av fastigheten Uppvidinge Göljhult 

2:6 i Åseda 

Dnr 2018-000009 

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) Köpekontrakt 

 

Åke Carlson 

ordförande 

Christoffer Mowide 

kommunsekreterare 
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Ombyggnation av Biblioteket och Sockenstugan i 
Lenhovda 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta påbörja 

projektering.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2017-11-22, 

genom en återremiss, att uppdra till kommunledningsförvaltningen (sedan 

årsskiftet samhällsserviceförvaltningen) att ta fram kompletterande underlag 

och beräkningar rörande föreslagen ombyggnation av Biblioteket och 

Sockenstugan i Lenhovda, med åtterrapportering vid nästkommande 

sammanträde.  

Arbetsgruppen har kompletterat det tidigare presenterade underlaget med 

kompletterande kostnadsberäkningar:   

Kostnadsuppskattning till- och ombyggnad 

 
Sockenstugan, Lenhovda 

    

      Tillbyggnad  

 

ca 22´/m2 226 m2 

 

5.0 milj 

Ombyggnad plan 1 

Sockenstugan 

 

ca 15´/m2 210 m2 

 

3,2 milj 

Ombyggnad plan 2 

Sockenstugan 

 

ca 10´/m2  210 m2 

 

2,1 milj 

     

10.3 milj 

Idag har biblioteket ca 240 m2 + 46 m2 förråd i 

källaren 

   

      Vid en till- och ombyggnad Sockenstugan skulle biblioteket med 

nuvarande förslag få en yta av ca 410 m2. 

 

     Sammanfattningsvis innebär förslaget att Sockenstugan bevaras, att plats för 

utställningar och andra kulturevenemang tillskapas på övervåningen och att 
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bibliotekets krav och önskemål på lokalen för biblioteksverksamhet 

tillgodoses, till en uppskattad investeringskostnad om 10,3 miljoner kronor.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslagets sammantagna ekonomiska konsekvenser redovisas vid ett framtida 

ställningstagande om investeringen.  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

 

 

 

Anna Liedholm     

Samhällsserviceschef 
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§ 45 Dnr 2017-000401  

Ombyggnation av Biblioteket och Sockenstugan i 
Lenhovda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att 

kommunledningsförvaltningen kan ta fram mer detaljerade handlingar 

och kostnadsberäkningar. Uppdraget ska återrapporteras senast 

nästkommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över inkommen skrivelsen i 

ärendet till arbetsgruppen för biblioteket och sockenstugan i Lenhovda.  

Sammanfattning av ärendet 

En grupp bestående av tillförordnad chef för 

kommunledningsförvaltningen Anders Ledskog, Stefan Carlsson, 

Uppvidingehus, Ann-Charlotte Thour Biblioteket, Irina Moilanen 

Biblioteket och arkitekt Mikael Andersson från Ibearkitekter har haft i 

uppdrag att arbeta fram ett förslag på lösning där biblioteket integreras 

med Sockenstugan i Lenhovda. Utgångspunkten har varit att utnyttja 

Sockenstugan som kommunen vill ha kvar och samtidigt utnyttja stugan 

som en del av en integrerad bibliotekslösning. Önskemål har också varit att 

möjliggöra plats för utställningar på övervåningen. Nu finns ett förslag 

framme för presentation för politiken där biblioteket är integrerat med 

Sockenstugan och bibliotekets krav och önskemål är tillgodosedda. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger arbetsgruppen i uppdrag att ta fram 

arbetshandlingar.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Ymer (S) yrkar på återremiss för att ta fram mer detaljerade 

handlingar och kostnadsberäkningar. Uppdraget ska återrapporteras senast 

nästkommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Åke Carlson (C) yrkar på att inkommen skrivelse i ärendet lämnas över till 

arbetsgruppen för biblioteket och sockenstugan i Lenhovda.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med Camilla Ymers (S) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Camilla Ymers (S) yrkande. 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med Åke Carlsons (C) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat i enlighet med Åke Carlsons (C) yrkande.     

Beslutsunderlag 

Fasadritningar 

Skrivelse från bibliotekspersonal 

Tjänsteskrivelse av kommunledningsförvaltningschefen, 2017-11-15  

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

  

 



 

 

 

 

 

Kultur och fritid · Uppvidinge bibliotek 
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

 

Synpunkter på föreliggande förslag till ny bibliotekslokal  

 

Eftersom ritningen från den 31/10-2017 över sockenstugan och dess tillbyggnad av 

denna är ett förslag på hur biblioteket kan komma att se ut, behövs för bibliotekets 

del mer ingående beräkningar på om det är möjligt att flytta in nuvarande bokhyllor 

och andra möbler och inventarier för bästa nyttjande. Investeringar/kostnader som 

biblioteket får i och med eventuell flytt bör tas med i kostnadskalkylen för hela 

projektet. Våra kommentarer avser enbart bibliotekets lokaler på bottenplan och 

magasinytorna på våning 2. 

 

Receptionens/diskens planerade placering innebär att nuvarande disk inte kan 

användas. 

 Konsekvens: Ny receptionsdisk, kan komma att behöva platsbyggas 

 

Bibliotekets allmänna lokalyta ska kunna inrymma sittande publik om 50 personer vid 

bibliotekets evenemang. Detta då ovanvåningen, som ska ha rum för kulturella 

evenemang, ej enligt uppgift kan rymma fler än 10-15 personer p.g.a. bjälklaget 

 Konsekvens: Bibliotekslokalen blir underdimensionerad vad gäller ytor. 

Behov av fler flyttbara hyllor på hjul (för att ordna golvyta för större 

biblioteksevenemang på bottenplan) då det inte är möjligt att montera hjul på 

nuvarande hyllor p.g.a. deras höjd 

 

Hållfasthet i bjälklag för bokmagasin á ca 35 m² på andra våningen är ett krav. 

Magasinet är hela Uppvidinge biblioteks enda magasin. 

 

Ljudisolering mellan våningarna är ett krav. Barnavdelning där lugn och ro krävs 

får sin placering i ”sockenstugedelen” på plan 1. Störningar från våning 2 bör 

minimeras. 

 

Nuvarande biblioteksinredning omfattar bland annat vägghyllor (vilka köptes in 

och är anpassade efter nuvarande lokaler vid uppfräschningen ht 2015).  

 Konsekvens: inköp av nya fristående hyllor då väggar saknas för god och 

användarvänlig placering för nuvarande väggberoende hyllor 

 

 

2017-11-14 

Lenhovda bibliotek  
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Barnavdelning med väl avgränsade avdelningar för förskolebarn, barn från 

lågstadium och mellanstadium samt ungdom. 

 Konsekvens: inköp av fler barnhyllor i lämplig höjd och andra barnvänliga 

möbler, såsom ovan, nuvarande väggberoende barnhyllor kan ej placeras i 

den planerade ritningen/lokalen 

 

Pedagogisk visning för att kunna möta bl.a. BVC-grupper och framtida andra 

grupper behöver tillgodoses 

 Konsekvens: It-avdelning med fast installation av projektor, smart-board för 

utbildning mm i informationskunskap och övrig föreläsningsverksamhet, nya 

datorbord. Hörslinga. 

  

Uppsägningstider av nuvarande lokal bör tas med i beräkningen. 

 

Tidplan, logistik och ev. flyttning ska styras utifrån biblioteksverksamheten – det är 

inte möjligt att stänga eller flytta verksamheten i avvaktan på att ”kulturhuset” ska 

färdigställas. 

 

Kultur- och föreningsutskottet bör ta del av denna planering av en eventuell 

framtida flytt av biblioteket. 
 

 

 

Uppvidinge bibliotek 

 

Bibliotekspersonalen genom 

Irina Moilanen 
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Ombyggnad av Biblioteket och Sockenstugan i 
Lenhovda 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger arbetsgruppen i uppdrag att ta fram 

arbetshandlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

En grupp bestående av tillförordnad chef för  kommunledningsförvaltningen 

Anders Ledskog, Stefan Carlsson, Uppvidingehus, Ann-Charlotte Thour 

Biblioteket, Irina Moilanen Biblioteket och arkitekt Mikael Andersson från 

Ibearkitekter har haft i uppdrag att arbeta fram ett förslag på lösning där 

biblioteket integreras med Sockenstugan i Lenhovda. Utgångspunkten har 

varit att utnyttja Sockenstugan som kommunen vill ha kvar och samtidigt 

utnyttja stugan som en del av en integrerad bibliotekslösning. Önskemål har 

också varit att möjliggöra plats för utställningar på övervåningen. Nu finns 

ett förslag framme för presentation för politiken där biblioteket är integrerat 

med Sockenstugan och bibliotekets krav och önskemål är tillgodosedda.     

Ekonomiska konsekvenser 

Se kostnadsberäkning  

Beslutsunderlag 

Fasadritningar 

Förslag på planlösningar 

Grov kostnadsberäkning  

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Anders Ledskog 

Kommunledningsförvaltningschef 
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Försäljning av fastigheten Uppvidinge Göljhult 2:6 i 
Åseda 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna försäljning 

av fastigheten Göljhult 2:6 i Åseda i enlighet med bilagt förslag till 

köpekontrakt.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Uppvidinge Göljhult 2:6 i Åseda är en obebyggd 

lantbruksfastighet om 4 200 kvadratmeter, belägen utanför detaljplanelagt 

område.  

Förslag till köpekontrakt har upprättats, se bilaga. Förslaget innebär att 

marken säljs till ett pris av 58 kronor/kvadratmeter, i enlighet med 

kommunfullmäktiges fastställda taxa. Marken säljs i befintligt skick, med 

förbehåll för att kommunen inte ansvarar för markens grundförhållanden 

samt villkorat av att köparna förbinder sig att bebygga fastigheten med ett 

permanentbostadshus.    

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt daterat 2018-01-11 med kartbilaga 

Ekonomiska konsekvenser 

Försäljningen genererar cirka 243 600 kronor i intäkter. 

Beslutet skickas till 
Daniel Håkansson och Emelie Bloom 

Samhällsserviceförvaltningen  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Anna Liedholm 

Samhällsservicechef 



Uppvidinge 
KOMMUN 

KÖPEKONTRAKT 

Säljare: Uppvidinge Kommun 
Box 59 
360 70 Åseda 

Köpare:  

orgnr: 212000-0605 

 

 

Fastighet: Göljhult 2:6 i Uppvidinge kommun. 

2018-01-11 

Detta kontrakt gäller för köp av Göljhult 2:6 i Åseda, se bifogad karta, på 
nedanstående villkor: 

1. Köpeskilling skall utgöra 58 kr/m2 enligt fastställd kommunal taxa.
Marken omfattar enligt fastighetsregistret 4200 m2 och ligger utanför
detaljplanelagd område. Fastigheten är obebyggd och taxerad som
lantbruksenhet.

2. Marken överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för markområdets
rådande grundförhållande.

3. Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra permanentbostadshus.

4. Köparen förbinder sig att inom 6 månader, från tillträdesdagen, sökt
bygglov hos kommunen samt påbörjat markarbeten.

5. Tillträdesdagen är efter att kommunstyrelsens beslut om försäljning
vunnit laga kraft.

Kommunledningsförvaltningen 
Adress: Box 59, 364 21 Åseda, telefon: 0474-47001 E-post ledningskontoret@uppvidinge.se 

www.uppvidinge.se 



6. Om köparen inte fullgör sina skyldigheter enligt punkt 3 och 4 äger
säljaren rätt att häva köpet och återta fastigheten. Om köpet hävs skall
fastigheten av köparen återställas i det skick den hade på tillträdesdagen.

7. Säljaren garanterar att fastigheten vid tillträdesdagen inte belastas av
några inteckningar.

8. Kostnader för lagfart övriga eventuella kostnader i samband med
förvärvet av marken bekostas av köparen.

10. När köparen har fullgjort sin byggnadsskyldighet enligt punkt 3 och 4
skall köparen kontant betala den överenskomna köpeskillingen. Säljaren
överlämnar då till köparen kvitterat köpebrev och övriga hos säljaren
befintliga handlingar rörande den försålda fastigheten.

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav 
köparen och säljaren tagit varsitt. 

Underskrifter 

Åseda den 2018-___ _ 

Säljare 

Säljare för Uppvidinge kommun 
Åke Carlson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Säljare för Uppvidinge kommun 
Lars Engqvist 
Tf Kommunchef 

Köpare 

Kommunledningsförvaltningen 
Adress: Box 59, 364 21 Åseda, telefon: 0474-47001 E-post ledningskontoret@uppvidinge.se 
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