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Tjänstepersoner Anne Hallberg, kommunchef 

Silja Savela, ekonomichef 

Alexander Arbman, kommunsekreterare 

Tom Eriksson, fastighetschef Uppvidingehus § 219-221 

Cecilia Bülow, HR-chef § 219-222 

Patrik Ivarsson, samhällsservicechef § 219-225 

Therese Magnusson, kvalitetsstrateg § 220-227 

Nathalie Gunnarsson, nämndsekreterare § 220-223,  

Camilla Gustavsson, ekonom § 224-227 

Annie-Lie Jarhult, socialchef § 223 

Tomas Blad Lindahl, avdelningschef § 224-225 

Niclas Bjälkenborn, barn- och utbildningschef § 224 

Katja Schönbeck, utvecklingsledare § 224 

Övriga närvarande Lars-Erik Hammarström (S), ordförande i socialnämnden § 223 

Jan Wernström (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden § 224 

Margareta Schlee (M), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden § 224 
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§ 219 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.                   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att till dagordningen tillägga ärende om 

kommunstyrelsens ordförandes yttrande i delårsbokslutet. 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att till dagordningen tillägga ärende om 

tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden.     

Beslutsgång 

Ordförande redogör att ärendena redan finns på dagordningen och 

hänvisar ledamöterna dit, § 227 Delårsbokslut 2020-08-31 och § 224 Dialog 

med barn- och utbildningsnämnden om budget och verksamhet 2020.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna tilläggen enligt 

yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå 

tilläggsyrkandena.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna dagordningen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.                
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§ 220 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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§ 221 Dnr 2020-000399  

Uppvidingehus informerar om fastighetsunderhåll  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.                

Sammanfattning av ärendet 

Tom Eriksson, fastighetschef på Uppvidingehus AB informerar om 

kommunens fastighetsunderhåll och pågående ärenden.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

tekniska utskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-09-23 § 18 
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§ 222 Dnr 2020-000390  

Hälsa och friskvård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.               

Sammanfattning av ärendet 

Fysisk aktivitet är den livsstilsvana, förutom kosthållning och rökning, som 

påverkar hälsan mest. Regelbunden fysisk aktivitet har många goda 

hälsoeffekter, såväl av fysisk som psykisk karaktär. För att främja friska 

medarbetare som orkar arbeta och prestera är det viktigt att Uppvidinge 

kommun som arbetsgivare uppmuntrar till fysisk aktivitet på fritiden.  

I dagsläget erbjuder Uppvidinge kommun 500 kr per år i 

friskvårdssubvention till samtliga anställda.  

Utöver det erbjuds ett antal träningspass i veckan som alla anställda kan 

delta i. Det är styrkepass, spinning, löparskola, vattengympa och andra 

träningspass. Passen finns på fyra olika orter i kommunen och som anställd 

får man gå på max tre pass i veckan. Om man vill träna mer får man betala 

själv. På några orter finns särskilda nybörjarpass för att de som inte är så 

vana vid fysisk aktivitet ska uppmuntras att börja motionera, i syfte att 

främja fysisk aktivitet och göra ”tröskeln låg” för att börja motionera. Syftet 

med de kostnadsfria träningspassen är i första hand att göra det enkelt att 

komma igång och därmed även nå medarbetare som inte är vana att 

motionera. Men det är också en förmån för alla anställda, oavsett vana av 

motion. Deltagande på de kostnadsfria träningspassen sker utanför 

arbetstid.  

Utöver friskvårdssubvention och gratis träningspass får alla anställda ett 10-

kort för simning och gym på Hälsans Hus i Åseda. 10-kortet delas ut en 

gång per år. Kostnaden för Uppvidinge kommun är 668 000 kr för 2020. 

Då det inte är alla anställda som använder 10-kortet föreslår HR-

avdelningen att revidera avtalet med Hälsans Hus för 2021. Samtidigt är 

ambitionen att främja medarbetarnas hälsa och göra det enkelt att 

motionera. Förslaget för ökad hälsa för Uppvidinge kommuns anställda för 

2021 ser ut enligt följande:  

• Erbjudande om kostnadsfria träningspass på fyra orter i kommunen 

fortsätter enligt tidigare.  
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• Dialog förs med föreningarna och företagen om hur ovana motionärer 

kan inspireras att börja motionera i syfte att främja fysisk aktivitet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget ryms till stora delar inom nuvarande budget. Budgeten för 

Hälsans hus finns idag på kultur- och fritidsavdelningen och behöver till 

viss del föras över till HR-avdelningen.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidies förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSPU 2020-09-17 § 23 

Presidieskrivelse 2020-10-09      

Beslutet skickas till 

HR-chef  

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 223 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 16 september att bjuda in socialnämndens 

presidium till dagens sammanträde. 

Socialnämndens ordförande och socialchef informerar om prognosticerat 

resultat och utvecklingsarbetet inom socialnämndens verksamhetsområden.      

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 kommunstyrelsen 2020-09-16 § 197 

Beslutet skickas till 

Socialnämndens presidium 

Socialchef 
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§ 224 Dnr 2020-000267  

Dialog med barn- och utbildningsnämnden om budget 
och verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en 

framställan för att nå en budget i balans inkluderat konsekvensanalys och 

om detta inte är möjligt så ska en kostnadstäckning begäras för att nå en 

budget i balans. 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in barn- och 

utbildningsnämndens presidium till kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 september att bjuda in barn- och 

utbildningsnämndens presidium till dagens sammanträde.  

På sammanträdet redogör barn- och utbildningsnämndens presidium och 

barn- och utbildningschef om:    

• Lägesbild inom barn- och utbildningsnämnden 

• Samverkan för bästa skola 

• Projekt för att öka lärandet som pågår inom verksamheten 

• Det ekonomiska läget                                                   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på att: 1. kommunstyrelsen 

använder de avsatta medel för strukturella förändringar till den kostnad 

som uppstått runt uppsägningar av personal runt gymnasienedläggningar. 

2. att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att göra ett 

tilläggsanslag där medel tillskjuts BUN 2020 för att tillse att grundskolan 

inte finansierar gymnasienedläggningen under innevarande budget. 

Niklas Jonsson (S) yrkar avslag på Centerpartiets och Kristdemokraternas 

yrkanden. 

Niklas Jonsson (S) yrkar att 1. Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 

att återkomma med en framställan för att nå en budget i balans inkluderat 

konsekvensanalys och om detta inte är möjligt så ska en kostnadstäckning 

begäras för att nå en budget i balans. 2. Kommunstyrelsen godkänner 
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redovisningen och bjuder in barn- och utbildningsnämndens presidium till 

kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande 1 och finner att 

kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. 

Votering begärd 

Ordförande tydliggör beslutsgången till att JA-röst innebär röst på att avslå 

yrkandet och NEJ-röst innebär röst på att bevilja Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande 1. 

Namn Ja Nej Avstår 

Peter Danielsson (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Torbjörn Gustafsson (C)  X  

Viktoria Birgersson (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 beslutat avslå yrkandet. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande 2 och finner att 

kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. 

Votering begärd 
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Ordförande tydliggör beslutsgången till att JA-röst innebär röst på att avslå 

yrkandet och NEJ-röst innebär röst på att bevilja Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande 2. 

Namn Ja Nej Avstår 

Peter Danielsson (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Torbjörn Gustafsson (C)  X  

Viktoria Birgersson (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 beslutat avslå Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande 2. 

Proposition 3 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande 1 och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 4 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande 2 och finner att kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-16 § 199 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämndens presidium 

Barn- och utbildningschef 
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§ 225 Dnr 2020-000259  

Översyn av etablerings- och 
arbetsmarknadsavdelningens framtida organisation 
och förvaltningstillhörighet  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen inväntar utredningen av den politiska organisationen 

innan beslut tas gällande i vilken förvaltning som etablerings- och 

arbetsmarknadsavdelningen ska läggas.  

Under tiden vi inväntar utredningarna ovan förs en dialog med barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden för att få en bra samverkan.     

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Susanne Karlsson (S) i handläggningen av 

ärendet.                  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen har under 2020 utrett var Etablerings- och 

arbetsmarknaden gör mest nytta för Uppvidinge kommun. Utredningen är 

nu klar och påvisar olika alternativa förvaltningstillhörigheter för 

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen. Dessa olika förslag på 

förvaltningstillhörigheter har både positiva och negativa konsekvenser.  

För att kommunstyrelsen skall kunna göra en rätt och samlad bedömning 

av förvaltningstillhörighet, så anser Samhällsserviceförvaltningen att 

kommunstyrelsen bör invänta resultatet av både den politiska 

översynsutredningen och skolutredningen, eftersom dessa utredningar med 

stor sannolikhet kommer påverka beslutet. 

Konsekvenser 

Beslutsprocessen tar något längre tid för ny förvaltningstillhörighet för 

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på att under tiden vi inväntar 

utredningarna ovan förs en dialog med barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden för att få en bra samverkan. 
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Niklas Jonsson (S) yrkar på att ändra samhällsserviceförvaltningens förslag 

så att skrivelsen ”samt skolutredningen” tas bort.    

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ändra 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut enligt Niklas Jonssons (S) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 3 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-13 

Utredning av etablerings- och arbetsmarknadsavdelningens framtida 

organisation och förvaltningstillhörighet 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-20 § 141 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-22 § 89     

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Samhällsserviceförvaltningen 

Etablerings – och arbetsmarknadsavdelningen 

HR-avdelningen och ekonomiavdelningen   
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§ 226 Dnr 2020-000154  

Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2020-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna kommunstyrelsens delårsbokslut 2020-08-31.                 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett positivt resultat per 31 augusti 

2020 med 6,3 miljoner kronor i förhållande till periodens budget. 

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott på 2,8 miljoner 

kronor och samhällsserviceförvaltningen på 3,5 miljoner kronor. 

Nettokostnaden har minskat med 4,1 miljoner kronor (6,5 procent) i 

förhållande till samma period föregående år. Intäkterna har minskat med 

7,3 miljoner kronor (12,2 procent) och kostnaderna har minskat med 11,4 

miljoner kronor (12,3 procent). Kostnadsminskningen kan bland annat 

förklaras med gjorda anpassningar inom verksamheten för etablerings- och 

arbetsmarknad, omstrukturering inom kostverksamheten samt en allmän 

återhållsamhet inom samtliga verksamheter. 

Prognosen för helåret är ett nollresultat i förhållande till årets budget. 

Försämringen i förhållande till delårsresultatet beror bland annat på 

renoveringsarbete på fastigheten Hovgård, rivning av fastigheten Boskvarn 

1:80 (Smultronstället) samt tillsättning av vakanser. 

Den samlade bedömningen av Kommunstyrelsens måluppfyllelse är att åtta 

mål uppnås och fem mål kommer inte att nås.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2020-09-28 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen, delår 2020       
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§ 227 Dnr 2020-000155  

Delårsbokslut per 2020-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut 

per sista augusti 2020.            

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommuner upprätta minst ett delårsbokslut per 

år. I Uppvidinge kommun upprättas delårsbokslutet per sista augusti.  

Resultatet per sista augusti 2020 är positivt med 26,2 miljoner kronor, 

prognosen för helåret är plus 21 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner bättre 

än årets budget.  

Nämndernas delårsresultat är positivt med 8,6 miljoner kronor i förhållande 

till periodens budget, prognosen för helåret är minus 2,6 miljoner kronor. 

Finansförvaltningens beräknas ge ett positivt resultat till följd av att staten 

under året har tillskjutit nya generella statsbidrag till kommunerna.   

De samlade investeringarna för perioden uppgår till 20,4 miljoner kronor 

och prognosen för året är 45 miljoner kronor.  

Kommunen använder sig av två övergripande finansiella mål:  

• Vi har god budgetdisciplin 

• Vi har en hållbar investeringstakt 

För att bedöma måluppfyllelsen utvärderas fem olika indikatorer. Av 

indikatorerna beräknas två att uppnås för året.  

I delårsbokslutet ingår även en utvärdering av de av kommunfullmäktige 

fastställda målen för verksamheterna. Av den övergripande 

målavstämningen framgår att 10 procent av målen bedöms komma uppnås 

i år och att 90 procent bedöms komma uppnås delvis.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-10-13 

Delårsbokslut per 2020-08-31       

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder och bolag 

Revisorerna    
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§ 228 Dnr 2020-000261  

Skattesats 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa den kommunala 

skattesatsen 2021 till 22,00 kronor.       

Information om deltagande 

Centerpartiet och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska Kommunfullmäktige årligen fastställa 

skattesatsen för kommunalskatt för det kommande året.  

Om budgetförslag upprättas av kommunstyrelsen i november månad, ska 

styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen.  

Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november 

månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. 

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. 

Fullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som har bestämts 

tidigare. 

Föreslagen skattesats innebär oförändrad skattesats.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidies förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-06 § 82 

Presidieskrivelse 2020-10-08      
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§ 229 Dnr 2020-000438  

Ekonomiskt tillskott till RÖK 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att räddningstjänstförbundet RÖK tillförs 

underskottstäckning med 1/3 av 700 000 kronor, under förutsättning att 

övriga medlemskommuner gör detsamma. Finansiering sker inom ram.          

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänst Östra Kronoberg redovisade ett underskott på 1,6 miljoner 

kronor i årsredovisningen för 2018. Förbundets medlemskommuner 

bestämde vid ett möte i april 2019 att 2018 års budgetöverskridande på 1,8 

miljoner kronor ska återhämtas inom den kommande treårsperioden. 

Kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun, tillsammans med 

räddningschef, har efter en ansträngande tid i förbundet, diskuterat 

möjligheten att förändra återhämtningskravet, i belopp eller i tid. Under 

hösten 2020 har de ekonomiska förutsättningarna för kommuner förbättrats 

kraftigt. Förbundets medlemskommuner har utifrån genomförda 

diskussioner kommit överens om att föreslå ett tillskott till förbundet 

motsvarande kvarvarande underskott per 2020-12-31. För räkenskapsåret 

2019 redovisade förbundet ett litet plusresultat. Prognosen för årets resultat 

är positivt med 900 tusen kronor. Därmed återstår närmare 700 tusen 

kronor att återställa senast 2021-12-31. Förslaget till beslut är att Uppvidinge 

kommun bidrar med 1/3 del av kvarvarande underskott, cirka 233 000 

kronor.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2020-10-05  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-6 § 90   

Beslutet skickas till 

Tingsryd kommun & Lessebo kommun 
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§ 230 Dnr 2020-000403  

Förfrågan om coronastöd till Föreningen Borgen 
Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om extra stöd till Föreningen Borgen.              

Protokollsanteckning  

Tony Johansson (S) lämnar följande protokollsanteckning: Jag vill 

tydliggöra att det finns inte stöd att söka, från statligt håll, för uthyrning av 

lokaler, med anledning av covid-19. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Borgen inkom 9 september med en skrivelse till 

kommunstyrelsen med en förfrågan om det finns ekonomiskt stöd i form av 

extra driftsbidrag till föreningslokalen för att förbättra den ekonomiska 

situationen för föreningen och därigenom minska den förlust de ser som 

hamnar på ca 150 000 kronor.  

Föreningen har tappat ca 60 000 kronor i hyresintäkter samt två uteblivna 

dragspelsstämmor och två marknader med mera där förlusten är ca 90 000 

kronor. Man gjorde dessutom även i våras en totalrenovering av lokalens 

toaletter inom- och utomhus vilket kostade föreningen ungefär 190 000 

kronor.  

Kommunstyrelsen tog ställning till frågan om coronastöd till 

samlingslokaler i september där man valde att avslå Norrhults folkets hus 

och parks förfrågan. Kommunen har inga medel avsatt för extra stöd till 

lokalerna och det har aviserats från statligt håll att medel ska riktas till just 

samlingslokaler.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Förfrågan om coronastöd till Föreningen Borgen Lenhovda 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-10-06 § 87     
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Beslutet skickas till 

Föreningen Borgen Lenhovda 
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§ 231 Dnr 2020-000409  

Ansökan om centrala medel för digitalisering Lifecare 
Planering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela 150 000 kr för införande av Lifecare 

Planering samt driftskostnad 80 500 kr för perioden juni till december 2020 

från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering.  

Ärendet återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i juni år 2021.           

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har under våren infört ett nytt verksamhetssystem för 

dokumentation inom omsorgen. För att få en helhet är nästa steg att 

digitalisera hemtjänstens planering som idag sker helt manuellt med papper 

och penna eller i Excell. Det är tidsödande att göra planeringen och 

eftersom det är svårt att få en överblick finns risk att insatser missas, eller 

blir utförda på fel tid. Det är också en utmaning att fördela uppdragen så att 

personalens arbetstid tas tillvara på bästa sätt.  

Ett planeringssystem behövs för att effektivt planera personalens och den 

enskildes tid och för att möta förändrade behov på ett snabbt och enkelt 

sätt. Med ett planeringssystem kan personalen få en sammanhängande 

överblick över dagens planering, vilka insatser som ska utföras, hur lång tid 

vaije besök förväntas ta och vilka personer som ska besökas.  

Med hjälp att ett digitalt planeringssystem som Lifecare Planering blir 

planeringen effektivare eftersom personalens schema och alla enskilda och 

deras insatser finns i srumna system. Genom att matcha behov och resurser 

hittar Lifecare Planering en optimerad planeringslösning som gynnar både 

den enskilde och personalen. Med Lifecare Planering säkerställs att alla 

besök blir utplanerade till rätt personal som har rätt kompetens. Personal-

kontinuiteten blir högre och rutterna bättre planerade. 

En bra och säker planering ger förutsättningar för en god ekonomi, bättre 

arbetsmiljö och högre kvalitet för den enskilde.   

Socialnämndens förslag till beslut  

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fördela 150 000 kr för 

införande av Lifecare Planering samt driftskostnad 80 500 kr för perioden 

juni till december 2020 från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering.  
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Ekonomiska konsekvenser  

150 000 kr för införande av Lifecare Planering runt driftskostnad 80 500 kr 

från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ärendet återrapporteras på 

kommunstyrelsens sammanträde i juni år 2021.      

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 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-09-08 § 79 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 78      

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 232 Dnr 2020-000411  

Ansökan om centrala medel för digitalisering Lifecare 
Mobil Omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela 100 000 kr för införande av Lifecare 

mobil omsorg samt driftskostnad 55 800 kr för perioden september till 

december 2020 från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering.  

Ärendet återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i juni år 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

I dag har personalen inom hemtjänsten ingen möjlighet att komma åt 

aktuell dokumentation vid besök hos den enskilde. För att veta vilka 

insatser som ska utföras används en pärm med handskrivna instruktioner. 

För att säkerställa att vårdpersonalen vet vilka insatser som ska utföras och 

för att dokumentera det som blivit gjort har personalen behov av att kunna 

läsa och skriva information vid besök hos den enskilde. Många andra 

kommuner har redan system för detta genom att använda mobiltelefoner.  

Lifecare Mobil omsorg (LMO) har full integration med 

verksamhetssystemet Lifecare och ger möjlighet att hämta information från 

Lifecare planering där schema och den enskildes insatser planeras och 

Lifecare utförare där dokumentationen skrivs. I LMO-appen finns alltid 

akh1ell uppdaterad information. Där kan personalen se alla planerade 

besök Där finns all information om den enskilde som behövs för besöket. 

Det går att dokumentera direkt i mobilen på plats. Liksom att registrera 

tiden för besöket.  

Med Lifecare Mobil Omsorg får personalen åtkomst till sitt arbetsschema 

och all väsentlig dokumentation runt den enskilde med återrapportering 

direkt i mobilen. Detta ger en kvalitetssäkrad och effektiv organisation. 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fördela 100 000 kr för 

införande av Lifecare mobil omsorg samt driftskostnad 55 800 kr för 

perioden september till december 2020 från centralt avsatta budgetmedel 

för digitalisering.  
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Ekonomiska konsekvenser  

100 000 kr för införande av Lifecare mobil omsorg samt driftskostnad 55 800 

kr från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ärendet återrapporteras på 

kommunstyrelsens sammanträde i juni år 2021.      

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 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-09-08 § 78 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 79     

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 233 Dnr 2020-000416  

Ansökan om centrala medel för digitalisering Feitian 
Tvåfaktorsinloggning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela 115 800 kr för införande av Feitian 

tvåfaktorsinloggning samt driftskostnad på 30 000 kr, juli till december 2020 

från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering. 

Ärendet återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i juni år 2021.              

Sammanfattning av ärendet 

Inom Socialförvaltningen har fast anställd personal sedan fem år tillbaka 

SITHS-kort som inloggningsmetod i verksamhetssystemet  

Procapita/Lifecare. Att utfärda SITHS-kort är en kostsam och tidsödande 

process. Dessutom fungerar inte SITHS-kort vid inloggning i mobiltelefon 

vilket kommer vara aktuellt vid införandet av Lifecare mobil omsorg.  

Feitian tvåfaktorsinloggning är en smidig inloggningsmetod som till att 

bätja med ko1mner att användas för inloggning i Lifecare mobil omsorg och 

för timanställda eftersom det är där behovet av säker inloggning måste 

tillgodoses. Men det finns möjlighet att använda den för fler system, fler 

användare och i fler förvalh1ingar framöver.  

Med Feitian-nyckeln får vi en inloggningsmetod som är enkel att 

administrera. Den uppfyller behovet av inloggning både i dator och telefon 

på delade enheter. Den är kostnadseffektiv jämfört med SITHS-kort 

eftersom den dels är billigare och dels går att återanvända.  

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fördela 115 800 kr för 

införandet av Feitian tvåfaktorsinloggning samt driftskostnad på 30 000 kr, 

juli till december 2020 från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering.  

Ekonomiska konsekvenser  

115 800 kr för införande av Feitian tvåfaktorsinloggning samt driftskostnad 

30 000 kr från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering.       
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ärendet återrapporteras på 

kommunstyrelsens sammanträde i juni år 2021.      

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 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-09-08 § 77 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 80     

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 234 Dnr 2020-000381  

Vattenkällan Företagshotell Älghult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige köpa aktier för 700 000 

kronor, motsvarande 28 procent av det totala aktiekapitalet i samband med 

bildande av aktiebolag för etablering av företagshotell i Älghult. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att aktieinnehavet ska 

avvecklas efter senast 5 år. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig positiv till att 

genom tidsbegränsat lån på maximalt fem miljoner kronor säkra del av 

bolagets kapitalbehov för byggnation av företagshotell.                  

Sammanfattning av ärendet 

Ett antal företagare i kommunen planerar för etablering av ett företagshotell 

i Älghult. Företagarna planerar att starta ett aktiebolag som i sin tur bygger 

ett företagshotell i Älghult, på en fastighet som idag ägs av Uppvidinge 

kommun.  

Nu har frågan kommit till Uppvidinge kommun, om kommunen kan ställa 

sig bakom ett sådant initiativ och bli delägare i det nya bolaget. Förslaget 

från arbetsgruppen är att Uppvidinge kommuns delägande ska uppgå till 

28 procent. Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 2,4 miljoner kronor, 

därmed blir kommunens andel 700 tusen kronor. Tanken är också att 

kommunens aktieinnehav ska vara tillfälligt, när etableringen är 

självgående kan kommunen sälja aktierna till samma värde.  

Byggnationen av företagshotellet kostnadsberäknas till cirka 15 miljoner 

kronor. Finansiering av byggnationen planeras ske genom banklån, 8 

miljoner kronor, kapitaltillskott genom utlåning från kommunen, 5 miljoner 

kronor samt kapitaltillskott genom utlåning via andra aktieägare, 2 miljoner 

kronor.  

Ekonomiska konsekvenser 

Köp av aktier med motsvarande 700 000 kronor.  

Lån motsvarande 5 miljoner kronor.            
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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 

Protokoll Vattenkällan företagshotell Älghult 

Informationsfolder Utveckling Östra Uppvidinge 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 88     

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 
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§ 235 Dnr 2020-000204  

Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och 
samhällsskyddsråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad.        

Sammanfattning av ärendet 

Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och samhällsskyddsråd inkom den 

25 mars 2020 och behandlades av kommunstyrelsen den 20 maj 2020, § 136. 

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma med svar till 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020. Motionen yrkar på att 

inrätta ett politiskt miljö- och samhällsskyddsråd med målet att kommunen 

uppnår Sveriges miljökvalitetsmål och kan tillfredsställa medborgares 

basbehov i en krissituation.  

Miljökvalitetsmålen påvisar Sveriges inriktning på miljöpolitiken. För att 

uppnå miljömålen har regeringen inrättat det nationella Miljömålsrådet och 

riksdagen har utsett länsstyrelserna som ansvariga för samordningen av det 

regionala arbetet. Kommunens roll är att arbeta proaktivt genom sin 

myndighetsutövning på området för miljö- och hållbarhetsarbetet. 

Uppvidinge kommun har ett pågående arbete med Agenda 2030, med 

minskat transportberoende, samt revidering av miljöprogram och 

energiplan, där tanken om ett lokalt politiskt miljöråd skulle kunna 

diskuteras vidare.  

Motionen föreslår även att rådet ska arbeta med samhällsskyddsåtgärder 

för att förse medborgarnas basala behov i en kris. Den svenska 

krisberedskapen grundar sig bland annat på ansvarsprincipen, vilken 

innebär att ansvaret för en verksamhet är densamma under en kris som i 

normala fall. För att kunna säkerställa sin verksamhets funktionalitet 

genomför kommuner lagreglerad risk- och sårbarhetsanalys, samt 

samverkar med andra myndigheter. I normalsituation finns en kontinuerlig 

Riskhanteringsgrupp bestående av tjänstemän och i en kris aktiveras en 

krisledningsstab och krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden består av 

ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilka har det politiska 

ansvaret under en extraordinär händelse. Kommunen ansvarar för att 
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samhällsviktig verksamhet upprätthålls och att bygga förmåga inom civilt 

försvar. Livsmedelsberedskap är ingen kommunal angelägenhet förutom i 

anslutning till kommunalt bedriven verksamhet där det förekommer i 

normalsituation. Några statliga myndigheter har nyligen genomfört en 

utredning om dricksvatten- och livsmedelsförsörjningen som ämnar ge 

förslag på en nationell inriktning. Ansvaret för elförsörjning till invånare 

som inte befinner sig i myndighetsägda anläggningar tillfaller 

elnätsföretagen. Även den enskilda individen har ett ansvar i Sveriges 

krisberedskap, vilket MSB informerade om i broschyren Om krisen eller 

kriget kommer som skickades ut under 2018. Sedan 2017 har Uppvidinge 

kommun även deltagit i MSB:s årliga informationskampanj 

Krisberedskapsveckan med flera arrangemang för att öka invånarnas 

beredskap inför samhällsstörningar. Mer information om hur medborgare 

kan förbereda sig för en samhällsstörning finns bland annat på kommunens 

hemsida.  

Kommunledningsförvaltningen rekommenderar därmed att avslå 

inrättandet av ett råd som arbetar med samhällsskydd, samt att idén om 

inrättandet av ett miljöråd överlåts till den pågående revideringen av 

miljöprogrammet.   

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet yrkar på att motionen överlämnas till den parlamentariska 

gruppen.   

Peter Danielsson (S) yrkar avslag på Centerpartiets yrkande.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå 

yrkandet. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           
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Beslutsunderlag 

Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och samhällsskyddsråd, från 

förtroendevald 2020-03-25  

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-05-05 § 49  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-20 § 136  

Tjänsteskrivelse, 2020-09-21    

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 236 Dnr 2018-000359  

Medborgarförslag om sänkt hastighet på 
Bergrådsvägen Klavreström 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag 

om behov kvarstår att anlägga en vägbula på Bergrådsvägen mellan 

Norremarksvägen och Pardons Väg.            

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om sänkt hastighet på Bergsrådsvägen i Klarvreström 

inkom 2018-11-07. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2019, § 176, att lämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Kommunstyrelsen gav Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag den 3 

december, § 293, att utreda medborgarförslaget och återkomma till 

kommunstyrelsen med svar senast april 2020.  

Kommunstyrelsen förlänger den 22 april 2020, §90, uppdraget till att 

återrapporteras i oktober.  

Ett medborgarförslag har inkommit om sänkt hastighet på Bergsrådsvägen i 

Klavreström. Förslagsställaren föreslår fartnedsättande åtgärd exempelvis 

chikan eller fartgupp.  

Bergsrådsvägen löper parallellt med Bruksgatan som går igenom 

Klavreström. Vägen är ca 870 m lång och börjar vid Bruksmuseet och slutar 

vid trädgårdstippen, se karta på nästa sida. Vägen är kuperad och första 

delen från museet fram till Hallolavägen är något smalare än resten av 

gatan. Det finns tre tvärgator från Bergsrådsvägen upp till Bruksgatan samt 

två gator som leder in bland bostadshus. Längs med Bergsrådsvägen ligger 

29 bostadshus varav 20 ligger nordöst om vägen. Majoriteten av de bilar 

som färdas på gatan torde vara boende i området. Hastighetsbegränsningen 

är 50 km/h. Undantag från 50km/h görs i första hand vid skolor och 

förskolor. Farthinder i form av gupp anläggs företrädesvis vid skolor och 

förskolor. På Bergsrådsvägen får oskyddade trafikanter och fordonstrafik 

samsas om utrymmet, vilket i sig bör vara fartdämpande. Utredningen visar 

inte på några starka skäl till att i dagsläget uppföra fartdämpande åtgärder 

längs Bergsrådsvägen.  
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Konsekvenser 

Inga.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialdemokraterna yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att ge 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag om behov kvarstår att anlägga en 

vägbula på Bergrådsvägen mellan Norremarksvägen och Pardons Väg.    

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med socialdemokraternas yrkande.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-22 § 90 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på Bergrådsvägen Klavreström      

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Förslagsställaren  
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§ 237 Dnr 2020-000188  

Kommunalt partistöd 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande 

utbetalning av partistöd år 2021 (SEK): 

• Socialdemokraterna 145 286     

• Centerpartiet 87 429     

• Sverigedemokraterna 87 429 

• Moderaterna 52 714     

• Vänsterpartiet 29 571     

• Landsbygdspartiet Oberoende 29 571     

• Kristdemokraterna 18 000     

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om utbetalning 

av retroaktivt partistöd år 2020 till Sverigedemokraterna med 

motsvarande 87 429 SEK.          

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen (2017:900) kan kommunfullmäktige ge ekonomiskt 

bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. Partistödet kan ges till de politiska partier som är 

representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått 

mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen 

(2005:837).  

Kommunfullmäktige antog den 18 december år 2018, § 157, reglemente om 

kommunalt partistöd i Uppvidinge kommun. Enligt reglementet ska varje 

mottagare av partistödet lämna skriftlig redovisning samt 

granskningsintyg. Samtliga partier har inkommit med handlingarna. 

Sverigedemokraterna har kommit in med en retroaktiv ansökan för 

partistöd 2020.  

Grundstödet, som utgår från 10 procent av hela budgetsumman, uppgår till 

6 429 SEK per parti. Det mandatbaserade stödet uppgår till 11 571 SEK per 

mandat. 

Följande partier är representerade i kommunfullmäktige och är berättigade 

till partistöd år 2021:   
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Parti Mandat Budget Grundstöd  Partistöd Totalt (SEK) 

Socialdemokraterna 12 - 6 429 138 857 145 286 

Centerpartiet 7 - 6 429 81 000 87 429 

Sverigedemokraterna 7 - 6 429 81 000 87 429 

Moderaterna 4 - 6 429 46 286 52 714 

Vänsterpartiet 2 - 6 429 23 143 29 571 

Landsbygdspartiet 

Oberoende 
2 - 6 429 23 143 29 571 

Kristdemokraterna 1 - 6 429 11 571 18 000 

  35 450 000 45 000 405 000 450 000 

 

Konsekvenser 

Förslag till beslut för partistöd år 2021 är enligt budgetramen på 450 tkr. 

Budgeten för partistöd år 2020 uppgår till 450 tkr, varav 362,5 tkr är 

utbetalade enligt fullmäktiges beslut 2019-11-26 § 183. Kvarvarande medel 

uppgår till 87,4 tkr.                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kansliavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-22  

Beräkningsunderlag partistöd 2020-2021 

Redovisning av kommunalt partistöd KD, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd S, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd SD, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd SD, år 2018 

Redovisning av kommunalt partistöd C, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd M, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd V, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd LPO, år 2019    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 238 Dnr 2020-000077  

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för 
Region Jönköpings län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande.           

Sammanfattning av ärendet 

Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik 

som började gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektiv-

trafikmyndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt 

trafikförsörjningsprogram. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

(förkortat TFP) ska beskriva mål och inriktning för all regional 

kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik inom länet samt den 

kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av vardagsresande. 

Detta eftersom dagens regioner inte alltid slutar vid länsgränsen utan kan 

bestå av större arbetsmarknadsregioner där människor dagligen pendlar 

över länsgränser.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Remissversion, Trafikförsörjningsprogram 2021–2035 för Region Jönköpings 

län, 20-01-30 

Bilagor – Remissversion Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings 

län, 2020-01-30 

Förlängd svarstid t.o.m. 2020-10-31  

Förslag till yttrande, Synpunkter under remissbehandling - 

trafikförsörjningsprogram 2021–2035 Region Jönköpings län 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 84      

Beslutet skickas till 

regionen@rjl.se 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 239 Dnr 2020-000410  

Sammanträdesplan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen, 

arbetsutskottet, personalutskottet, kultur- och föreningsutskottet samt 

tekniska utskottet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta sammanträdesplan 

2021 för kommunfullmäktige.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska besluta om 

sammanträdestider för år 2021.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar på att kommunstyrelsen ska börja vid 

klockan 13:00.   

Ingrid Hugosson (C), Peter Danielsson (S), Anders Ljungqvist (-) och Tony 

Johansson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till 

beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.         

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan 2021 

Tjänsteskrivelse 2020-10-02       

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 
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§ 240 Dnr 2020-000423  

Information om GDPR och Privacy Shield 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen, GDPR, avser att skydda enskildas grundläggande 

rättigheter och friheter. Lagstiftningen styr hur Uppvidinge kommun får 

behandla personuppgifter inom alla verksamhetsområden. Privacy Shield 

har fungerat som en certifiering för företag som är baserade i USA att 

tillmötesgå GDPR och som garant för delning samt spridning av 

personuppgifter. EU-domstolen meddelade i sin dom från juli att 

ogiltigförklara Privacy Shield. Detta innebär att den tidigare garanten inte 

längre finns. 

Uppvidinge kommun behöver undersöka i vilken utsträckning som 

personuppgifter delas och sprids via användandet av olika 

systemleverantörer som har anknytning till USA.   

Konsekvenser 

Ogiltigförklarandet kan innebära stora konsekvenser, exempelvis genom 

användandet av system för sociala medier, mail, verksamhetssystem, 

molntjänster och chatt.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kansliavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Information till nämnder, dataskyddsombud 

Information från EU gällande Privacy Shield 

Tjänsteskrivelse 2020-10-09     

Beslutet skickas till 

Dataskyddsombud 
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§ 241 Dnr 2020-000380  

Information om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Kronoberg att förordna Peter 

Danielsson, Anne Hallberg, Anne Svahn och Patrik Davidsson till 

borgerliga vigselförrättare i Uppvidinge kommun.            

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har i nuläget endast två borgerliga vigselförrättare, 

varav endast en är bosatt i kommunen. Det är det lägsta antalet 

vigselförrättare i Kronobergs län. I genomsnitt finns det 10 vigselförrättare 

per kommun.  

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.   

Följande personer har angivit ett intresse för att få ett förordnande som 

borgerlig vigselförrättare:  

• Peter Danielsson, kommunfullmäktiges ordförande i Uppvidinge 

kommun.  

• Anne Hallberg, kommunchef i Uppvidinge kommun.  

• Anne Svahn, invånare i Uppvidinge kommun.  

• Patrik Davidsson, regionpolitiker i Region Kronoberg och invånare i 

Uppvidinge kommun.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.               
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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 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 89 

Information till blivande borgerliga vigselförrättare, Länsstyrelsen 

Kronoberg 2020-08-19  

Intresseanmälan till att bli borgerlig vigselförrättare, 2020-08-26 

Intresseanmälan till att bli borgerlig vigselförrättare, 2020-08-26 

Intresseanmälan till att bli borgerlig vigselförrättare, 2020-09-03 

Intresseanmälan till att bli borgerlig vigselförrättare, 2020-09-22 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg  

De ansökande borgerliga vigselförrättarna 
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§ 242 Dnr 2020-000283  

Skrivelse om möjligheter till att ta fram mobil-app för 
turism och vägledning om aktiviteter i kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Godkänna upprättat svar på skrivelse 

• Ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att ta fram arbetsplan 

inklusive beräknade kostnader för förbättrad digital turistinformation 

för beslut i kultur- och föreningsutskottet senast februari 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidingemoderaterna efterlyser i en skrivelse till kommunstyrelsen 

bättre turistinformation via mobila plattformar som underlättar för 

besökare att hitta till upplevelser, restauranger och övernattningar, i syfte 

att få besökare att stanna längre i kommunen. Kultur- och 

fritidsavdelningen har ansvaret för kommunens turism- och 

destinationsutveckling och avger här sitt svar. Svaret har tagits fram i 

samråd med kommunens digitaliseringsansvarige.  

Att satsa på besöksnäringen och att ytterligare underlätta för turister att 

hitta till de alla fantastiska upplevelser, i alla dess former, som vår kommun 

har är en av grundstenarna för vårt arbete på kultur- och 

fritidsavdelningen. Vi är därför mycket positiva till Moderaternas initiativ 

om mobil turist-app. Dock vill vi inte låsa in på just en app, som vi menar 

blir ett onödigt mellansteg mellan besökaren och den information som 

eftersöks. Appen har fördelen att den kan presentera och strukturera 

information på ett enklare sätt än vad man kan göra med en 

webbapplikation. Vi är dock en liten avdelning med ytterst begränsade 

resurser och med en app behöver vi hantera samma information flera 

gånger, vilket är onödigt resurskrävande. Istället föreslår vi att vi ytterligare 

förbättrar och satsar medvetet på vår webbplattform och gör den tillgänglig 

på fler språk, samt bättre anpassad för användning i smartphones. ”För 

besöksnäringen har mobiltelefonen blivit oundviklig och transformerats till 

att vara "fjärrkontrollen till den digitaliserade världen".” Informationen kan 

då uppdateras på ett enda ställe samt tillgängliggöras på webb, t. ex. inför 

besök i Uppvidinge samt i telefonen, under besök i Uppvidinge. Här kan 

man göra konvergenser mellan t. ex. informationsskyltar och webbaserad 
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information. Detta ställer större krav på hur informationen på våra digitala 

plattformar struktureras så att den både kan verka övergripande, det vill 

säga att besökaren snabbt kan få en överblick över utbudet, samt 

fördjupande när besökaren står vid ett besöksmål och behöver mer 

information för att få en bättre upplevelse. Vi kan då samla all denna 

information på kommunens webbplats genom en undersajt – 

upplev.uppvidinge.se som också ligger i linje med den trycka information 

vi årsvis tar fram på avdelningen tillsammans med 

kommunledningsförvaltningen. Sajten kan då struktureras efter de för 

besökaren viktigaste teman; göra, äta och bo. Via QR-koder på plats på våra 

informationsskyltar kan besökaren slussas direkt till fördjupad information, 

samt därifrån enkelt slussas till huvudmenyn. En sådan undersajt kan vi 

välja mellan att utveckla den själva eller att köpa in oss i exempelvis Visitas 

webbsystem, alltefter vad ekonomi och politisk ambition tillåter. Följer vi 

istället app-spåret tillkommer kostnader, både för framtagande och för drift. 

Vår mening är att en utvecklad undersajt till kommunens webbplats fyller 

samma funktion, gör tillgängligheten enklare samt att den kräver mindre 

resurser för uppdatering än vad en mobilapplikation skulle göra.  

Konsekvenser 

Förslag till beslut innebär inga extra kostnader för avdelningen       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidschef 2020-10-12 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-16 § 210 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-23 § 140 

Skrivelse om möjligheter till att ta fram mobil-app för turism och 

vägledning om aktiviteter i kommunen       

Beslutet skickas till 

Moderaterna i Uppvidinge kommun 

Samhällsserviceavdelningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 243 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förlänger uppdraget till november 2020.           

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 år 2020, § 165, att ärendet ska 

presenteras på kommunstyrelsens sammanträde i oktober. 

Det har bildats en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram ett utkast till 

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

prissättning. Förlängt uppdrag innebär att utkastet hinner bli färdigt och 

beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott inför behandling i 

kommunstyrelsen den 18 november.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-09 

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

prissättning     

Beslutet skickas till 

Skogssamordnare 

Utredare samhällsservice 
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§ 244 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska avdelningen att verkställa beslutet 

från kommunstyrelsen den 20 maj 2020 § 126 och behandla ärendet igen på 

nästkommande sammanträde.            

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.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

avdelningen att verkställa beslutet från kommunstyrelsen den 20 maj 2020 § 

126 och behandla ärendet igen på nästkommande sammanträde.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2020-09-23 § 19 
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Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-20 § 126 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 245 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 kommunstyrelsens 

utskott 

Förteckning över delegationsbeslut återrapportering ekonomiavdelningen 
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§ 246 Dnr 2020-000010  

Meddelanden till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna meddelandena.            

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden: 

• Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra 

spridning av Covid-19 | Viktig information från SKR (cirkulär 20:33-35), 

2020-09-15 

• Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro 

med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin | Viktig 

information från SKR (cirkulär 20:36), 2020-09-16 

• Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020 | 

Viktig information från SKR, cirkulär 20:37, inkommen 2020-09-24 

• Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 

2021 – kommunen, SCB, inkommen 2020-09-28 

• Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet, bidragsåret 2021, preliminärt utfall – Kommunen, SCB, 

inkommen 2020-09-28 

• Sänkt premie för TGL-KL 2021 | Viktig information från SKR (cirkulär 

20:38), inkommen 2020-09-29 

• Budgetförutsättningar för åren 2020-2023, Viktig information från SKR, 

Cirkulär 20:39, inkom 2020-10-05 

• Höstforum 2020, vem visar vägen? Region Kronoberg, inkommen 2020-

10-07 

• ZeoWater – mobil rening av sjövatten, reklam inkommen 2020-10-06 

• Jobb för unga, Viktig information från SKR, Cirkulär 20:40, 2020-10-09 

• Protokoll VoB Kronoberg 2020-09-21, inkommen 2020-10-14     

                    

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde 2020-

08-12       

     


