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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2019-03-20 
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avpubliceras 2019-04-11 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Åseda 
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 Emma Majlöv Modig  
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§ 27 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning  
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med tillägg: 

• Vision 2040 - Uppvidinge kommun, KS 2018-000394,  

• Information avseende samhällsserviceförvaltningens Kostutredning 
och information om kommunens avfallshantering, KS 2019-087 
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§ 28 Dnr 2019-000065  

Val av justerare  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer Anders Käll som justerare (M).  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jerker Blomqvist (M) föreslår att Anders Käll (M) väljs som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om Anders Käll (M) kan väljas som 
justerare och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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§ 29 Dnr 2019-000079  

Information från Stena Renewable 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Representanter från Stena Renewable informerar om Vindplaner i 
Uppvidinge kommun.  
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§ 30 Dnr 2019-000046  

Information till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige från kommunens förvaltningar 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunsekreteraren informerar om kommunsekreterarens roll och 
uppdrag.  
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§ 31 Dnr 2019-000056  

Beslutsattestantförteckning kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens 
beslutsattestantförteckning att gälla från 2019-03-01 

2. Delegerar till Ekonomichef Silja Savela att löpande under året vid 
behov göra förändringar i beslutsattestantförteckningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunens regler för attest, beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-
16, framgår att nämnd eller den som nämnden har delegerat det till utser 
beslutsattestanter samt ersättare för dessa inom sitt ansvarsområde. Av 
reglerna framgår också att nämnd ska tillse att ekonomiavdelningen och 
lönenämnden HUL alltid har en aktuell attestförteckning för nämndens 
verksamhetsområde. 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat en 
beslutsattestantförteckning för kommunstyrelsens verksamhetsområden 
där det för varje verksamhet framgår beslutsattestant och ersättare. 
Förändringar under löpande år i kommunstyrelsens 
beslutsattestantförteckning föreslåt ekonomiavdelningen delegeras till 
Ekonomichef Silja Savela.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslutsattestantförteckning 2019 
Tjänsteskrivelse av ekonomen, 2019-02-18   

Beslutet skickas till 
Lönenämnden HUL 
Redovisningsekonom 
Kommunchef 
Personalchef 
Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen 
Avdelningschefer inom samhällsserviceförvaltningen 
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Ekonomichef  
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§ 32 Dnr 2019-000057  

Årsredovisning för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 2018 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner kommunstyrelsens årsredovisning för 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat på 10,7 miljoner kronor. 
Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 17,3 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 19,6 procent. Måluppfyllelsen är 73 procent, vilket 
är en förbättring i förhållande till föregående år, då 60 procent uppfylldes.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2018, kommunstyrelsen 
Målavstämning 2018, kommunstyrelsen 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-02-18    

Beslutet skickas till 
Samtliga chefer inom kommunstyrelsen 
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§ 33 Dnr 2019-000055  

Granskningsrapport för intern kontroll 2018, 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner granskningsrapport för kommunstyrelsens internkontrollplan 
2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde den 10 april 2018 års internkontrollplan för 
kommunstyrelsen. Enligt reglerna för intern kontroll som fastställts av 
kommunfullmäktige ska nämnderna senast den 31:a januari överlämna en 
granskningsrapport till kommunstyrelsen. 

Ekonomiavdelningen har sammanställt en granskningsrapport där 
respektive beslutad åtgärd/kontrollmoment redovisas. 

I 2018 års internkontrollplan finns 11 olika granskningsområden, samtliga 
11 har genomförts.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport, kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2018-02-18  

Beslutet skickas till 
Samtliga chefer inom kommunstyrelsens verksamhetsområden   
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§ 34 Dnr 2019-000061  

Årsredovisning 2018 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Använda 7 500 000 kronor av resultatutjämningsreserven för 
justering av balanskravsresultatet för år 2018 

2. Godkänna årsredovisningen 2018  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen och den finansiella analysen syftar till att identifiera hur 
kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. Kravet på ekonomi i 
balans ska ses som ett instrument för att säkerställa att varje generation bär 
kostnaderna för den service som generationen själv beslutar om.  

Kommunen använder sig av fyra övergripande finansiella mål för att styra 
den ekonomiska utvecklingen. Bara ett av målen uppnås för året, därmed är 
den samlade bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning inte 
uppnås för 2018. Inom personalområdet finns fyra kommungemensamma 
personalmål, 2018 uppnås bara ett av målen. Måluppfyllelsen för 
nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning har 
förbättrats, 69 procent av målen uppnås i år, att jämföras med 44 procent 
förra året.  

Årets resultat är minus 25,8 miljoner kronor, vilket är 26,5 miljoner kronor 
sämre än det budgeterade resultatet. Balanskravsresultatet, det vill säga, 
årets resultat efter att hänsyn har tagits till realisationsvinster och 
förändring av resultatutjämningsreserven (RUR), är minus 19,1 miljoner 
kronor. Ekonomiavdelningen föreslår att balanskravsresultatet justeras med 
7,5 miljoner kronor genom att resultatutjämningsreserven inom det egna 
kapitalet minskas med motsvarande belopp.  

Resultatutjämningsreserven består av tidigare års överskott och infördes av 
Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun år 2013. Årets resultat belastas 
av kostnader som inte täckts av ersättningar från staten för 
ensamkommande unga asylsökande med totalt 7,5miljoner kronor. Av 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, som Kommunfullmäktige har 
antagit, framgår att reserven får utnyttjas till följd av kostnader som åläggs 
av staten. I och med att de statliga regelverken för mottagning av 
ensamkommande barn och unga har förändrats på ett sätt där kommunen 
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inte haft möjlighet att sänka kostnaderna i samma takt, motiverar det 
utnyttjande av resultatutjämningsreserven.   

Nämnderna tillsammans redovisar ett negativt budgetutfall på 25,8 miljoner 
kronor. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar ett 
negativt resultat för sjätte året i rad, även kommunstyrelsen redovisar ett 
underskott för 2018.   

Årets investeringar uppgår till 19,6 miljoner kronor, vilket är 40,9 miljoner 
kronor lägre än den budgeterade nivån, många planerade 
investeringsprojekt har försenats och kommer att genomföras för under 
2019.   

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 
tre år. I samband med budgetarbetet för 2020-2022 kommer plan för 
återställande av årets negativa balanskravsresultat att tas fram.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-03-01 

Årsredovisning 2018    

Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige 
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§ 35 Dnr 2019-000041  

Ekonomisk rapport 2019 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Bjuda in samtliga nämnders presidier till kommunstyrelsens 
sammanträde i april. 

2. Uppdra åt kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019 
redovisa åtgärdsplan för att uppnå ett resultat inom nämndens 
budgetram för året. 

3. Uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde i 
maj redovisa anledning till ökade kostnader för försörjningsstöd.  

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för årets resultat är negativt med 19,7 miljoner kronor, 12,7 
miljoner kronor sämre än budgeterat. Nämnderna prognostiserar ett 
underskott på 9,4 miljoner kronor och finansieringen på 3,3 miljoner kronor.  

Nämndernas underskott på 9,4 miljoner kronor är fördelat på:  

Kommunstyrelsen   - 2,6 miljoner kronor 

Barn- och utbildningsnämnden  -0,6 miljoner kronor 

Socialnämnden   -6,2 miljoner kronor 

Kommunstyrelsens underskott beror på ökade kostnader för färdtjänst, 1 
miljon kronor samt kostverksamheten 1,6 miljoner kronor. Kostnaderna för 
färdtjänsten har ökat kraftigt den senaste tiden, utredning om orsak pågår. 
Inom kostverksamheten har både personalkostnaderna och 
livsmedelskostnaderna ökat samtidigt som taxan för 2019 är oförändrad i 
förhållande till 2018. En utredning om kostverksamheten pågår, resultatet 
kommer att redovisas till kommunstyrelsen i april.  

Inom barn- och utbildningsförvaltningen överskrider personalkostnaderna 
tilldelad budget inom vissa verksamheter. 

Inom socialnämnden är det fortsatt höga kostnader inom äldreomsorgen, 
förväntat underskott 3,8 miljoner kronor. Kostnaderna för försörjningsstöd 
har ökat genererar ett underskott på 2 miljoner kronor. Inom hälso- och 
sjukvårdsverksamheten är det högre personalkostnader än budgeterat, 
underskott 500 tusen kronor.  
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Försämrat skatteunderlag samt färre invånare 1:a november 2018 än 
budgeterat förklarar underskottet på 3,3 miljoner kronor inom 
finansieringen.   

Resultatprognosen för åren 2020 och 2021 har försämrats då 
skatteunderlagsutvecklingen prognostiseras bli sämre än tidigare prognoser 
till. För 2020 sjunker resultatnivån från 3,5 miljoner kronor till 150 tusen 
kronor och för 2021 från 14,6 miljoner kronor till 10 miljoner kronor.  

Ekonomiska konsekvenser 
Det prognostiserade budgetunderskottet, 12,7 miljoner kronor innebär ett 
negativt balanskravsresultat. Enligt kommunallagen ska negativt 
balanskravsresultat återställas inom tre år. Kommunen har sedan tidigare 
negativa balanskravsresultat att återställa, 1,1 miljoner kronor som ska vara 
återställt senast 2020-12-31 och 19,9 miljoner kronor som ska vara återställt 
senast 2021-12-31. Resultatnivåerna 2020 och 2021 enligt dagens prognos 
räcker inte till att återställa de negativa balanskravsresultaten.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Lindqvist (KD) yrkar tillägg till ekonomiavdelnings förslag till 
beslut med att bjuda in samtliga nämnders presidier till kommunstyrelsens 
sammanträde i april.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
ekonomiavdelnings förslag till med beslut med Christina Lindqvists (KD) 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-03-07  
Resultatplan 2019 - 2021  

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen 
Ekonomichef 
Socialnämnd 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 36 Dnr 2019-000062  

Tilläggsbudget, investeringsbudget 2019 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 
kommunstyrelsens investeringsbudget med 30 miljoner kronor för 2019.   

Sammanfattning av ärendet 
I bokslutet 2018 redovisar investeringsverksamheten ett överskott i 
förhållande till budgeterade medel på 40,8 miljoner kronor. En stor del av 
överskottet beror på att planerade investeringsprojekt har försenats och 
kommer att genomföras under 2019. I november 2018 beslutade 
Kommunfullmäktige om investeringsbudget på totalt 29,5 miljoner kronor 
för 2019.  

Kommunstyrelsen har i februari 2019 beslutat om genomförande av två 
projekt som fanns med i planeringen inför 2018, tillbyggnad av 
Åsedaskolan, 13 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor beräknas 
användas under 2019, samt renovering av stödmur för Badebodaån, 7 
miljoner kronor. Köp av socialkontorets lokaler i Lenhovda beslutades i 
december 2018, köpet genomfördes i februari 2019, köpeskilling 6,9 miljoner 
kronor. Budgetmedel för köpet fanns avsatt i 2018 års investeringsbudget.  

Övriga planerade projekt som fanns med i budget 2018 men som inte 
genomförts är bland annat nytt korttidsboende för barn och unga samt 
renovering av Änghultasjöns dämme och Klavreströms regleringsdamm.  

För att möjliggöra genomförande av planerade investeringar, föreslås 
kommunstyrelsens investeringsbudget för 2019 utökas med 30 miljoner 
kronor genom att budgetmedel från 2018 flyttas över till 2019.  

Nämnd/belopp, miljoner kronor 
Beslutad 

budget Tillägg Ny budget 

Kommunstyrelsen 25 150 30 000 55 150 

Barn- och utbildningsnämnden 1 706 0 1 706 

Socialnämnden 2 645 0 2 645 

Totalt, miljoner kronor 29 501 30 000 59 501 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
ekonomichefens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-02-27   

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Chef för samhällsserviceförvaltningen 
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§ 37 Dnr 2019-000063  

Representant till bolagsstämma i Uppmod AB 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Peter Skog Lindman (S) som representant till 
bolagsstämma med Uppmod AB     

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Bolagspolicyn för Uppvidinge kommun, fastställd av 
kommunfullmäktige 2014-04-29 § 44, ska kommunstyrelsen utse 
representanter till årsstämma med moderbolaget.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att Peter Skog Lindman (S) utses som representant.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Peter Skog Lindman (S) 
som representant och finner att kommunstyrelsen beslutat så.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-03-04   

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
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§ 38 Dnr 2019-000054  

Kommunstyrelsens instruktion till kommunchef 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer instruktion till kommunchef i enlighet med 
Kommunallagen 7 kap. 1-2 §§.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagens 7 kap. 1-2 §§ ska kommunstyrelsen i en instruktion 
till kommunchefen fastställa hur denne ska leda förvaltningen under 
kommunstyrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens 
övriga uppgifter. 

Med utgångspunkt i Kommunallagens krav har förslag till instruktion för 
kommunchef tagits fram. 

Ekonomiska konsekvenser 
-   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
personalavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-02-15 

Kommunstyrelsens instruktion till kommunchef – bilaga till 
anställningsavtal, 2019-02-21    

Beslutet skickas till 
Chef för personalavdelningen 
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§ 39 Dnr 2019-000060  

Riktlinjer för brottsförebyggande rådet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslagna riktlinjer för det lokala 
brottsförebyggande rådet.  

Sammanfattning av ärendet 
Det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, ska genom samverkan arbeta för 
minskad brottslighet och ökad trygghet i Uppvidinge kommun. Rådet är 
knutet till kommunstyrelsen. Kommunen har, tillsammans med andra 
aktörer, framför allt Polisen, sedan länge arbetat med trygghetsfrågor. 
Förhållanden i samhället ställer nu ökade krav på att kommunen samverkar 
och tar proaktiva och medvetna initiativ på det brottsförebyggande 
området.  

En förutsättning för rådets arbete är samverkan med Polisen, men också 
med andra aktörer i lokalsamhället. Arbetet i det brottsförebyggande rådet 
ska därför präglas av gemensam kartläggning och planering samt 
samordnade insatser och organiserad uppföljning. För att möjliggöra 
uthållighet, långsiktighet och tydlighet i arbetet reglerar riktlinjerna rådets 
syfte, organisation och arbetsuppgifter. Trygghetsskapande arbete 
förutsätter god kommunikation med kommuninvånarna, vilket också 
regleras i riktlinjerna.  

Ekonomiska konsekvenser 
I de fall rådet fattar beslut  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslut i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för det brottsförebyggande rådet, 2019-02-19  

Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-02-22  

Beslutet skickas till 
Kommunpolisen  
Nybro lokalpolisområde 
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Polisregion Syd 
Beredskapssamordnare   
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§ 40 Dnr 2019-000064  

Implementering av Agenda 2030 i Uppvidinge kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens presidium och 
förvaltningschefen för miljö och byggnadsförvaltningen att ta fram en plan 
för implementering av Agenda 2030 i Uppvidinge kommun och att i detta 
syfte tillsätta en eller flera arbetsgrupper där övriga förvaltningar ges 
möjlighet att delta.  

Reservation 
Christina Lindqvist (KD) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förenta Nationerna (FN) beslutade år 2015 om 17 globala hållbarhetsmål 
som benämns Agenda 2030 eller ”Globala mål för hållbar utveckling”. 
Målet är att dessa skall vara uppnådda år 2030. Målen är odelbara, vilket 
betyder att varje enskilt mål påverkas av de övriga 16 målen. Målen är 
globala, men lösningarna huvudsakligen lokala. De 17 målen skär tvärs 
igenom det kommunala uppdraget och innefattar samtliga tre 
hållbarhetsdimensioner: 

• Miljömässigt – det skall finnas goda förutsättningar för liv på jorden 
• Socialt – alla skall kunna ha ett gott liv 
• Ekonomiskt – god resurshantering 

På nationell nivå har regeringen tillsatt en Agenda 2030-delegation med 
uppgift att stödja och stimulera arbetet. I länet pågår ett gemensamt arbete 
mellan kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

För att i Uppvidinge kommun komma igång med implementering av 
Agenda 2030 i föreslås att en arbetsgrupp bildas med det uppdraget.   

Ekonomiska konsekvenser 
Uppdraget genomförs inom ordinarie uppdrag och budget   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Lindqvist (KD) yrkar att ärendet ska bordläggas till 
kommunstyrelsens sammanträde i april. 

Beslutsgång 
Proposition 1 
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Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras på 
sammanträdet och finner att kommunstyrlens beslutat så.  
Votering begärs 
Ordförande finner genom votering att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 
Proposition 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslut i enlighet med 
kommunledningsförvaltningsens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.  

Omröstningsresultat 
Ordförande förklarar att Ja-röst innebär att ärendet avgörs på 
sammanträdet och att Nej-röst innebär att ärendet bordläggs.  

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Patrik Davidsson (C) X   

Ingrid Hugosson (C) X   

Christina Lindqvist (KD)  X  

Mikaela Gross (V) X   

Anders Ljungkvist (SD) X   

Kerstin Ljungkvist (SD) X   

Peter Skog Lindman (S) X   

Totalt 10 1  

   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg, 2019-02-25 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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Förvaltningschef Miljö och byggnadsförvaltningen 
Kommunchef  
Utvecklingsstrateg 
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§ 41 Dnr 2019-000066  

Köp av del av Hohult 2:147 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen säljer del av Hohult 2:147 i Alstermo till Alstermo 
Entreprenad AB med organisationsnummer 556157-9540 

Sammanfattning av ärendet 
Alstermo Entreprenad AB har uttryckt önskemål om att förvärva 
industrimark från Uppvidninge kommun. Samhälls- och 
serviceförvaltningen ser positivt på förfrågan och har utarbetat ett utkast till 
köpekontrakt. Detta kontrakt innebär att Uppvidninge kommun säljer av  
cirka 28 330 kvadratmeter industrimark i Alstermo. 
Bolaget kommer att utöka sin verksamhet med skärmtak, kontor och 
verkstadsutrymme på den del av Hohult som inköps. 

Ekonomiska konsekvenser 
Försäljningsvärdet av industrimarken 15 kronor/ kvadratmeter.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag 
till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av tillförordnad samhällserviceförvaltningschef, 2019-02-27 
Köpekontrakt 
Kartbilaga 
Satellitfoto  

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 42 Dnr 2019-000067  

Fastighetsreglering mellan Älghult Fröseke 6:47 och 
12:161 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bilagd överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan Älghult- Fröseke 6:47 och Älghult- Fröseke 12:161 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till Älghult- Fröseke 6:47 vill köpa tomtmarken Älghult- Fröseke 
12:161 på cirka 3370 kvadratmeter. Köparen är ett dödsbo som ännu inte är 
reglerat. 

Ekonomiska konsekvenser 
Försäljningsvärdet av Älghult- Fröseke.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av tillförordnad samhällsserviceförvaltningschef, 2019-02-
27  
Överenskommelse av fastighetsreglering 
Kartbilaga   

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Miljö- och byggförvaltningen    
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§ 43 Dnr 2019-000069  

Nyttjande av Trasten som ledningshus för barn-och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Trasten som ledningshus för 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån en politisk viljeinriktning att samla förvaltningsledningarna i Åseda 
så har arbete med att hitta kostnadseffektiva lösningar pågått under en tid. 
Vid uthörande av verksamhet gällande etablering för nyanlända i Trasten 
så möjliggjordes lokaler för samlokalisering av Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i Trasten. Därutöver 
pågår även en genomlysning av lokalerna i kommunhuset och där behov av 
ytterligare kontorsutrymmen bidragit till att förslaget gällande Trasten 
uppkommit som en förstahandsval för Barn- och utbildningsförvaltningen 
och Socialförvaltningen. Båda förvaltningarna har också 
utvecklingsmöjligheter genom samlokaliseringen att arbeta gemensamt för 
barnens bästa och tidiga gemensamma insatser.  

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna för socialförvaltningen är ringa i relation 
till samarbetsfördelarna. Samhällsserviceförvaltningen slipper en tomhyra.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av tillförordnad samhällsserviceförvaltningschef 2019-02-28  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen     
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§ 44 Dnr 2019-000087  

Information avseende samhällsserviceförvaltningens 
Kostutredning och information om kommunens 
avfallshantering 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar information till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
På sammanträdet efterfrågar Christina Lindqvist (KD) information om 
samhällsserviceförvaltningens Kostutredning och information om 
kommunens avfallshantering. 

Samhällsserviceförvaltningens chef svarar att Kostutredning och 
avfallshanteringen kommer behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 
i maj. 
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§ 45 Dnr 2019-000043  

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Återrapportering av delegationsbeslut.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Förteckning av delegationsbeslut, 2019-02-25 
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§ 46 Dnr 2019-000070  

Information från kommunchef 2019 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över information till kommunstyrelsen:  

1. Uppföljning av kommunstyrelsens beslut.   

Underlag 
Tjänsteskrivelse av kommunchef, 2019-03-05    
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§ 47 Dnr 2018-000394  

Vision 2040 - Uppvidinge kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Projektorganisationen utökas med Anders Ljungqvist (SD) och Victoria 
Birgersson (C).   

Sammanfattning av ärendet 
Den 12 februari 2019, § 9, beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en 
projektorganisation bestående av kommunstyrelsens presidium, miljö- och 
byggnadsnämndens presidium, kommunchef och kvalitetstrateg för att ta 
fram ett förslag till ny vision för Uppvidinge kommun 

Det finns ett behov att utöka gruppen och komplettera 
projektorganisationen av representanter från tekniska utskottet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att projektorganisationen ska utökas med Anders 
Ljungqvist (SD) och Victoria Birgersson (C).        

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-02-12 § 9 Vision 2040 – Uppvidinge kommun      

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
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