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Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 10 juni 2020 klockan 13:30 i 

Uppvidinge gymnasieskola, Åseda för att behandla följande ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

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

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. 

 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Dialog med barn- och utbildningsnämnden 

om budget och verksamhet 2020 

Dnr 2020-000267  

Information på sammanträdet. 

4.  Information om socialnämndens åtgärds- och 

handlingsplan kostnadseffektiviseringar 

2020-2024 

Dnr 2020-000195  

Information på sammanträdet.  

5.  Lokal överenskommelse om nyanländas 

etablering 

Dnr 2020-000264  

./. 

6.  Strukturella förändringar inom 

socialförvaltningen 

Dnr 2020-000179  

 

7.  Utredning om trygghetsboende i Norrhult 

Dnr 2020-000296  

./. 

8.  Granskning av upphandling och inköp 

Dnr 2020-000217  

./. 

9.  Försäljning av fastigheten Rörmokaren 3  

Dnr 2020-000234  

./. 
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Ärende Anteckningar 

10.  Rivning av fastighet Boskvarn 1:80 

Dnr 2019-000217  

./. 

11.  Förskolelokaler 

Dnr 2020-000295  

./. 

12.  Försäljning av fastigheterna Hohult 58:3, 58:4, 

58:5, 58:6 

Dnr 2020-000304  

./. 

13.  Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 

friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen 

Viken till Singeltorps by 

Dnr 2018-000284  

./. 

14.  Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens 

verksamhetsområden 2020 

Dnr 2020-000162  

 

15.  Ekonomiska rapporter juni 2020 

Dnr 2020-000299  

 

16.  Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Dnr 2020-000159  

 

17.  Översyn av regler för exploatering av mark 

Dnr 2019-000167  

./. 

18.  Interkommunal samverkan inom 

avfallsområdet 

Dnr 2018-000269  

./. 

19.  Granskning av verkställande av 

kommunfullmäktiges beslut 

Dnr 2020-000218  

./. 

20.  Motion om firandet av Uppvidinge kommun 

50 år 1971-2021 

Dnr 2020-000126  

 

./. 

21.  Återrapportering av delegationsbeslut 

kommunstyrelsen 

Dnr 2020-000009  

Redovisas i pärm. 

22.  Meddelanden till Kommunstyrelsen 

Dnr 2020-000010  

Redovisas i pärm. 
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Niklas Jonsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

Nämndsekreterare 
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§ 120 Dnr 2020-000267  

Dialog med barn- och utbildningsnämnden om budget 
och verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in Barn- och 

utbildningsnämndens presidium till kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde.                

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har bjudits in till kommunstyrelsens 

sammanträde med anledning av kvalitetsarbetet inom skolan samt 

budgetarbetet. 

På sammanträdet redogör barn- och utbildningsnämndens presidium och 

förvaltningschef för resultatet från rapporten.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

och bjuder in Barn- och utbildningsnämndens 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.                
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§ 121 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 22 april år 2020, § 83, att bjuda in 

socialnämndens presidium till dagens sammanträde. 

På sammanträdet redogör socialnämndens presidium och förvaltningschef 

för åtgärds- och handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020-2024.     

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.                  
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§ 100 Dnr 2020-000179  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att ur 

fastighetsteknisk och verksamhetsmässig synpunkt utreda möjlighet att 

samlokalisera förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för 

hemtjänst och hälso- och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler i 

Norrhult. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att 

utreda former och huvudman för trygghetsboende i delar av 

Solgårdens lokaler. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att utreda 

vilka fastighetsrelaterade förändringar som behöver göras på 

Storgården inför omvandling till demenscentrum 

4. Kommunstyrelsen avsätter maximalt trehundratusen kronor för 

projektering i de fastighetsrelaterade utredningarna. Medel anvisas från 

de kommunstyrelsens investeringsmedel för omstrukturering.  

5. Utredningarna ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har den 9 mars 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 

ett antal förändringar inom särskilt boende i Norrhult och i Älghult. Barn- 

och utbildningsnämnden har den 12 februari föreslagit nybyggnad av 

förskola i Norrhult. För att Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i 

ärendena behöver de beredas av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen föreslås ge ett antal utredningsuppdrag till 

förvaltningsorganisationen inför fortsatt hantering. Eftersom 

socialnämndens förslag innebär att kommunala lokaler frigörs i Norrhult 

föreslår kommunstyrelsens presidium en utredning om samlokalisering av 

förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- 

och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler.   

Utredningarna ska visa på möjliga lösningar, både ur verksamhetsmässig 

och fastighetsteknisk synpunkt samt en möjlig tidplan. Utredningarna ska 

också visa på en kostnadsuppskattning för både investeringar och drift.    

Kommunstyrelsens presidiums förslag 
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1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att ur 

fastighetsteknisk och verksamhetsmässig synpunkt utreda möjlighet att 

samlokalisera förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för 

hemtjänst och hälso- och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler i 

Norrhult. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda 

former och huvudman för trygghetsboende i delar av Solgårdens lokaler 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att utreda 

vilka fastighetsrelaterade förändringar som behöver göras på Storgården 

inför omvandling till demenscentrum 

4. Kommunstyrelsen avsätter maximalt trehundratusen kronor för 

projektering i de fastighetsrelaterade utredningarna. Medel anvisas från 

de kommunstyrelsens investeringsmedel för omstrukturering.  

5. Utredningarna ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2020.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkar tillägg att kommunstyrelsen 

uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att se över hur 

behovet/efterfrågan ser ut för trygghetsboende i Uppvidinge. 

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Kristdemokraterna och Centerpartiets yrkande och finner att 

kommunstyrelsen avslagit Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkande. 

Votering begärd. 

Ordförande redogör för kommunstyrelsen att en Nej-röst innebär bifall till 

Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkande, en Ja-röst innebär avslag. 

Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen avslagit 

Kristdemokraternas och Centerpartiets yrkande.  

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 
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Peter Danielsson (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Kerstin Ljungqvist (-) X   

Niklas Jonsson (S) X   

Resultat 7 4 0 

     

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse 2020-04-15 

Risk- och konsekvensanalys 2020-02-10 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-09 § 35 

Utredning särskilda boenden i Uppvidinge kommun 

Överklagan socialnämndens beslut 2020-03-09, § 35, för kännedom till 

kommunstyrelsen 

Skrivelse till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om 

socialnämndens beslut 2020-03-09 § 35 

Namninsamling gällande Solgården 

Namninsamling angående socialnämndens beslut om strukturella 

förändringar 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 191 Dnr 2018-000284  

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 
friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till 
Singeltorps by 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att utreda 

medborgarförslaget vidare. 

Att återkomma till kommunstyrelsen efter kontakt med berörda markägare 

är genomförd senast maj 2020.                          

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 september år 2018, § 108, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag 

förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken 

till Singeltorps. 

Den 9 april år 2019, § 66 beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 

friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till Singeltorps och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar senast oktober år 2019.  

Den 6 maj år 2019, § 14, beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott att ge 

tekniska avdelningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma till tekniska utskottet med svar senast september år 2019. 

Tekniska utskottet beslutade den 24 september år 2019 § 26 att ge 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar i oktober år 2019. 

Medborgarförslaget föreslår följande: 

 belysning utmed järnvägsbanken från viken till Singelstorps by,  

 bänk utmed spåret,  

 papperskorg,  

 hundavfallskorg, samt  

 tydliga skyltar runt spåret.  

Medborgarförslaget sammanfattar att en komplett friskvårdsslinga runt 

Lenhovdasjön även mot Singelstorps by skulle bidra till hela området. 
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”Friskvårdsslingan” är 5,4 kilometer lång och följer gång- och cykelvägar, 

enskilda vägar och samfällighetsvägar runt Lenhovdasjön. 3,6 kilometer av 

slingan har belysning, det finns flera bänkar och papperskorgar längs 

gångvägen i tätorten och en bänk ute på rakan på den gamla banvallen. 

Slingar snöröjs under vintern. 

Uppvidinge kommun äger järnvägsbanken mellan Lenhovda och 

Sävsjöström och marken där slingan går inne i tätorten. Sveaskog äger en 

del, ett privat bolag en del och resterande delen av marken där slingan går 

ägs av privatpersoner. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att anlägga belysning på delen som idag saknar belysning beräknas kosta 

400 000 kr. Belysningen byggs gles och behöver kopplas till anläggningen i 

Singelstorp.       

Bänkar, papperskorgar/hundlatriner och tydlig belysning beräknas kosta 

35 000 kr. 

Driftkostnaderna för abonnemang och elström beräknas öka med 10 000 kr 

och investeringen genererar årliga kapitalkostnader om 20 000 kr under 

avskrivningsperioden. 

För att arbetena ska gå att genomföras behövs avtal med berörda 

markägare.               

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Karlsson (S) yrkar på att återkomma till kommunstyrelsen efter 

kontakt med berörda markägare är genomförd senast maj 2020.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

tekniska avdelningens förslag till beslut med tillägg för Susanne Karlssons 

(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-07 

Protokollsutdrag Tekniska utskottet 2019-09-24 § 26 

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt 

Lenhovdasjön, delen Viken till Singelstorps by 2018-09-03             

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren av medborgarförslaget 
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§ 21 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till 

kommunstyrelsen återkomma med förslag på Regler för exploatering av 

mark senast juni 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.  

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 

iordningsställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller 

industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga 

kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, 

vatten- och avloppsanläggningar med mera.  

Som en del i översynen ingår prissättning av mark som har iordningställts 

för exploateringsändamål. Kommunfullmäktige har i november 2005, § 136, 

fastställt taxa för oplanerad mark att gälla från och med januari 2006. 

Därmed saknas fastställd taxa för mark som iordningsställts.  

Prissättningen är en komplex fråga och behöver utredas ordentligt. Olika 

delar som behöver vägas in är bland annat marknadsvärde, kostnader för 

framtagande och iordningsställande av mark, politiska ambitioner och så 

vidare.  

Kommunledningsförvaltningen föreslog att under tiden översynen av 

reglerna för exploatering pågår, ska varje enskilt markexploateringsområde 

prissättas utifrån en kalkyl som visar kommunens kostnad för 

exploateringen. Kommunfullmäktige ska utifrån kalkylen fastställa taxa för 

varje enskilt markexploateringsområde.  

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019, § 285, att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att taxa för exploaterad mark ska fastställas av 

kommunfullmäktige för varje enskilt exploateringsområde.      

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2019, § 204, att 

återemittera ärendet för fortsatt utredning.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen ger 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 

återkomma med förslag på Regler för exploatering av mark senast juni 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslut i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-17 § 204 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Chef för samhällsserviceförvaltningen 

Kommunchef 
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§ 211 Dnr 2018-000269  

Interkommunal samverkan inom avfallsområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

• 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. 

• att kontinuerligt också redovisa till kommunstyrelsen.             

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) 

- Belysa konsekvenser i befintliga organisationer och närliggande 

kommunala verksamheter 
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- 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.  

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.  
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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 inkl 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 inkl KSRR.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kontinuerligt också redovisa till 

kommunstyrelsen. 

Tony Johansson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag 

till beslut.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Christina 

Lindqvists (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08 § 24 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
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§ 16 Dnr 2018-000269  

Avsiktsförklaring mellan Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge 
samt KSRR 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 

och KSRR ta fram beslutsunderlag för bildande av ett nytt 

kommunalförbund mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 

Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.  

2. i huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1.              

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. 

Utredning utmynnade i att samgående med Kalmarsundsregionens 

renhållare (KSRR) var det sammantaget bästa alternativet. KSRR bildades 

2006 och består av medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 

Torsås och Oskarshamn.  

Kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun beslutade, i likhet med Vetlanda 

och Sävsjö kommuner, den 15 oktober år 2019 § 211 att ta fram 

avsiktsförklaring för ett eventuellt bildande av ett nytt kommunalförbund. 

Motiven till att bilda ett nytt kommunalförbund mellan berörda parter är 

främst bättre möjligheter att utveckla avfallshanteringen avseende 

miljönytta och service i syfte att uppnå EU:s avfallshierarki och nationella, 

regionala och lokala miljömål inom ramen för 15 kapitlet miljöbalken 

(hushållsavfall) Nedlagda deponier ingår ej.   

Utöver detta erhålls synergier i form av samutnyttjande av 

behandlingsanläggningar och samordning av administration och drift.  

Sammantaget kan vi uppnå bättre miljö och service till lägre kostnader än 

vad var och en skulle kunna klara.   

Målet med samgåendet är att erbjuda den bästa avfallstjänsten till våra 

medborgare, vilket kräver att vi långsiktigt; 

 har kompetens och resurser för utveckling 
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 kan delta i utvecklingen av väl fungerande fastighetsnära insamling 

(förpackningar och returpapper) 

 kan ge den service hushållen efterfrågar 

 är kostnadseffektiva 

 kan arbeta för att matavfall omhändertas så att dess nyttoeffekter bidrar 

till regional utveckling och återspeglas till medborgare som utför 

källsortering 

 kan bidra till kommunernas strävan att utveckla avfallsförebyggande 

och källsortering i kommunala verksamheter och samhället i övrigt  

Kommunstyrelsens beslut den 21 januari 2020, § 11: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

1. att i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge och KSRR ta fram beslutsunderlag för bildande av ett 

nytt kommunalförbund mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 

Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.  

2. att i huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1.          

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige 

beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-01-21 § 11 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-10-15 § 211 

Bilaga 1. Program framtagande av beslutsunderlag            

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunchef 

      



































 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-18 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 76 Dnr 2020-000126  

Motion om firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971-
2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen uppdrag att utreda 

motionen och återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i 

juni 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2020 § 34 att lämna motion om 

firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971-2021 till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger 

kommunledningsförvaltningen uppdrag att utreda motionen och 

återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Motion om firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971-2021 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-03-03 § 34 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

  

 




