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Justerare Anders Käll 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, tisdagen den 8 oktober 2019 kl 13:00  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 22-26 

 Alexander Arbman  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2019-10-08 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2019-10-31 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 

 

Underskrift 
  

 Alexander Arbman  
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§ 22 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.                        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna 

dagordningen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                 
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§ 23 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan välja Anders 

Käll (M) som justerare och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.                  
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§ 24 Dnr 2018-000269  

Interkommunal samverkan inom avfallsområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

• att tillsammans med KSRR ta fram förslag på avsiktsförklaring om att 

ingå gemensam organisation (kommunalförbund) 

• att kommuncheferna eller motsvarande i Sävsjö, Vetlanda och 

Uppvidinge eller av denne utsedd tjänsteman ges ansvar för 

framtagandet av avsiktsförklaring tillsammans med KSRR 

• att VD och avfallsansvarig i Njudung samt avfallsansvarig i Uppvidinge 

utses att tillsammans med av KSRR utsedda tjänstemän ta fram förslag 

avsiktsförklaring 

• att under framtagandet rapportera till utsedd politisk styrgrupp          

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet 

beslutade Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda 

gemensam organisation genom ett beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. 

En projektgrupp bestående av de ansvariga tjänstemännen  i Amaq, 

Njudunhg och Uppvidinge kommun bildades för att driva arbetet. Till 

styrgrupp utsågs kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun samt 

ordförande i Amaq och Njudung. Möjlighet gavs också att utse politiker 

från oppositionen. Dessutom har kommunchefer (eller motsvarande) 

deltagit vid styrgruppsmötena.    

Uppdraget innefattade att ta fram beslutsunderlag för bildande av 

gemensam organisation; 

- Konkretisera hur en gemensam organisation kan utformas (verksamhet, 

organisation, säte, etc) och dess för- och nackdelar jämfört med 

nuvarande förhållanden 

- Belysa olika samverkansformer (främst kommunalförbund och bolag) 

och hur de kan fungera i praktiken med dess för- och nackdelar 

(ägarstyrning, verksamhet/organisation, kunder och anslutning fler 

kommuner) 
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- Belysa konsekvenser i befintliga organisationer och närliggande 

kommunala verksamheter 

- Belysa hur samarbete inom avfallshantering i regionen påverkas och 

intresset för fler kommuner att delta 

- Rekommendation om gemensam organisation med eventuella 

beslutshandlingar 

I uppdraget förutsätts inte nuvarande avfallssystem med optisk sortering 

för mat- och restavfall vara det givna valet i en eventuell framtida 

organisation. Om gemensam organisation bildas föreslås denna ges i 

uppdrag att utifrån de nya förutsättningarna utreda och i samråd med 

kommunerna föreslås hur framtidens avfallssystem ska utvecklas, vilket 

också ska beslutas av kommunerna och dess renhållningsordning 

(avfallsplan+föreskrift).  

Om rekommendationen innebär förslag om bildande av gemensam 

organisation kan styrgruppen besluta om att ta fram erforderliga 

handlingar för bildande för ställningstagande i berörda politiska styrelser 

och nämnder (i slutändan fullmäktige) och förfarande för politiskt samråd 

och remiss.  

Aneby har parallellt utrett samgående med June Avfall & Miljö AB. Besked 

väntas komma innan årsskiftet 2019/2020.  

Frågan har under processen ställts till Eksjö och Nässjö om vilja att delta i 

utredningen men dessa kommuner har avstått medverkan. Det utesluter 

inte verksamhetsmässigt samarbete.  

Vid styrgruppsmöte 2019-12-04 gav styrgruppen uppdrag till 

projektgruppen att studera alternativ till samverkan med andra närliggande 

organisationer. Vid samma möte beslutades om att ge en bredare politisk 

förankring i Kommunstyrelsens presidier vid möte den 12 mars 2019. 

Parallellt under arbetet har information givits i kommunstyrelser och i 

något fall kommunfullmäktige. Vid detta styrgruppsmöte beslutades också 

att kontakta de närliggande kommunalförbunden KSRR 

(Kalmarsundsregionens renhållare) och SÅM (samverkan Återvinning 

Miljö). Lite senare tillkom att kontakt även skulle tas med Södra Småland 

Avfall & Miljö AB.  

Vid styrgruppsmötet 2019-05-16 godkändes ett program som syftade till att 

förbereda befintliga organisationer för ett eventuellt samgående inom 

VASU eller med annan organisation.  
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Vid styrgruppsmötet 2019 redovisades utförda kontakter som sammantaget 

påvisade att alla 3 (KSRR, SÅM, SSAM) är mycket intresserade av att ingå 

samverkan med VASU kommunerna.  

Vid styrgruppsmötet presenterades utfört arbete, se bifogad fil.  

Rekommendationen från styrgruppen är följande; 

- I första hand ska samarbete sökas med KSRR. Alternativ 2 är SSAM. 

Med KSRR avses avsiktsförklaring tecknas som godkänns i KF (eller 

möjligen bara KS – avgörs vid nästa träff efter samråd med KSRR).  

- Redovisning av uppdraget inklusive förslag till rekommendation som 

uttrycks i ett inriktningsbeslut om att ingå i samarbete med KSRR ta 

fram avsiktsförklaring ska delges och godkännas av KS i Vetlanda, 

Sävsjö och Uppvidinge.  

- Information ges till berörda parter.  

- Aneby ska i avsiktsförklaring ges rätt att delta i det fall de väljer detta 

samarbete. Aneby ska dock inte besluta om avsiktsförklaring förrän de 

tagit ställning om samarbetspart.  

Motivet till valet av KSRR i första hand är de goda förutsättningarna till att 

på gemensamma grunder skapa en stor organisation tillsammans med en 

etablerad part. KSRR har en väl fungerande organisation med tydlig 

strategisk styrning. KSRR har också innovativt tänkande såsom självservice 

ÅVC och nyttjande av modern teknik (digitalisering mm). KSRR har optisk 

sortering samt egen regi vilket skapar förutsättningar för synergier och 

utveckling inom dessa områden. KSRR har nyligen anslutit Oskarshamn. 

Bildandet av egen organisation inom VASU bedöms vara ett sämre 

alternativ då organisationen bedöms bli tunn och sårbar med begränsad 

potential för synergier.   

Redovisning av utfört uppdrag inkl. slutsatser om fortsättning avses ges i 

Kommunstyrelser enligt följande; 

2/10  Vetlanda 

8/10  Sävsjö 

15/10  Uppvidinge 

Pressinformation ska genomföras i samband med KS Vetlanda. Njudung 

samordnar detta med övriga berörda inklusive KSRR.           
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-01     

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
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§ 25 Dnr 2017-000353  

Trafiklösning för nya industriområdet i Åseda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna upprättat avtalsförslag mellan Uppvidinge kommun och 

Trafikverket. 

2. Avsätta 20 680 000 kronor i 2020 års investeringsbudget till åtgärderna 

till följd av avtalet. 

3. Finansiera ökade driftkostnader genom centralt avsatta medel för 

kapitalkostnader som beslutades i budgetförutsättningarna för budget 

2020 och verksamhetsplan 2021-2022.                           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 § 12 om att godkänna ett 

övergripande medfinansierings- och samverkansavtal mellan Uppvidinge 

kommun och Trafikverket. Avtalet syftar till att principiellt reglera och 

tydliggöra respektive parts åtaganden och ansvar för att få till stånd en 

framtidssäkrad väganslutning till ett nytt verksamhetsområde som 

kommunen avser utveckla på fastigheten Kållehylte 1:6 söder om riksväg 

23. Av avtalet framgår vidare att det kommer behöva följas upp av ett mer 

detaljerat medfinansierings- och genomförandeavtal när samtliga 

erforderliga utredningar och kostnadsberäkningar är genomförda. 

Planarbetet med det nya verksamhetsområdet har nu kommit så långt att de 

kostnadsberäkningar och utredningar som krävs har kunnat göras. Det nya 

avtalet ersätter det tidigare avtalet och innehåller mer noggranna 

kostnadsberäkningar och ansvarsfördelningar mellan kommunen och 

Trafikverket.  

Det nya medfinansieringsavtalet innebär i huvudsak följande: 

Trafikverket åtar sig att genomföra följande åtgärder: 1) Anlägga port för 

planskild förbindelseväg under väg 23, 2) stängning av tillfällig 

väganslutning till enskild väg samt 3) anlägga erforderliga kommunala 

gator och övrig infrastruktur. I åtgärdslistan ingår även Trafikverkets 

interna kostnader och byggplatsuppföljning. 
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Uppvidinge kommun förbinder sig att fullt ut finansiera ovan nämnda 

åtgärder, inklusive Trafikverkets personalkostnader som Trafikverkets 

hantering av projektet medför. Uppvidinge kommun förbinder sig även till 

att bekosta åtgärder som explicit inte redovisas i avtalet, men som i ett 

senare skede kan komma att krävas för att genomföra projektet i sin helhet.  

Kostnaden för samtliga åtgärder beräknas uppgå till 20 680 000 kronor. I 

kostnadsberäkningen ingår inte kostnader för ägande respektive drift och 

underhåll. Årlig kostnad för ägande samt drift och underhåll beräknas 

uppgå till 6 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur får kostnadsföras direkt 

eller fördelas på mellan 2 till 20 år. Åtgärderna i den statliga infrastrukturen 

är beräknad till 15 400 000 kronor. Driftpåverkan i kommunens redovisning 

blir 770 000 kronor per år i 20 år om kostnaden fördelas på 20 år.  

Åtgärderna i den kommunala anläggningen är beräknad till 5 300 000 

kronor. Driftpåverkan i kommunens redovisning blir en årlig avskrivning 

på 160 000 kronor per år i 33 år. 

Därutöver tillkommer finansiell kostnad till följd av den minskade 

likviditeten/ökade upplåningen.  

I budgetförutsättningarna som beslutades av kommunfullmäktige i juni 

2019, finns avsatta medel för driftkostnader till följd planerade 

investeringar som täcker de ökade driftkostnaderna till följd av avtalet med 

Trafikverket.                           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-13 § 12 Trafiklösning för nya 

industriområdet i Åseda 

Medfinansiering och samverkansavtal väganslutning Kållehylte 

industriområde, Åseda, 2018-01-24 

Medfinansiering och samverkansavtal väganslutning Kållehylte 

industriområde, Åseda, 2019-09-26 
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Tjänsteskrivelse 2019-09-27               

Beslutet skickas till 

Trafikverket 

Förvaltningschef, samhällsserviceförvaltningen 

Planarkitekt 

Ekonomikontoret 

Tekniska avdelningen 
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§ 26 Dnr 2019-000296  

Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2019-08-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

godkänna kommunstyrelsens delårsbokslut per 2019-08-31.              

Sammanfattning av ärendet 

Resultat per sista augusti 2019 för kommunstyrelsens verksamheter är 

positivt med 2,8 miljoner kronor i förhållande till periodens budget. 

Prognosen för helåret är negativt med 2,8 miljoner kronor i förhållande till 

budget. 

Försämringen på helår i förhållande till delårsresultatet beror bland annat 

på ökade kostnader för färdtjänst, underskott inom kostverksamheten, 

migrering till Microsoft och framtagande av detaljplan. 

Målavstämningen är en sammanfattning och en prognos av 

kommunstyrelsens bidrag till de kommunfullmäktiges mål och vision för 

hela kommunorganisationen. Vi delårsbokslut kan konstateras att ökat 

fokus på målen och målstyrningens införlivande i kommunstyrelsens 

verksamhet behövs för att styrmodellen ska få genomslag. 

Den samlade bedömningen och prognosen av Kommunstyrelsens 

måluppfyllelse är att 10 % av de övergripande målen kommer att nås, 30 % 

kommer delvis att nås och 60 % kommer inte att nås.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Ekonom, 2019-09-26 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen, delår 2019    

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltnings- och avdelningschefer inom kommunstyrelsen

    


