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Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 13 augusti 2019 klockan 13:30 

i Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop

 Val av justerare

Ärende Anteckningar

1. Val av justerare

Dnr 2019-000065

2. Godkännande av dagordning

Dnr 2019-000001

3. Förslag till nytt reglemente för revisionen

Dnr 2019-000221

4. Översyn av regler för exploatering av mark

Dnr 2019-000167

5. Projektering för ombyggnation av Smedjan i

Lenhovda

Dnr 2017-000409

6. Renovering av Änghultasjöns dämme och

Klavreströms regleringsdamm

Dnr 2017-000295

7. Förfogande över bankräkning och bankfack

Dnr 2018-000198

8. Firmatecknare för mandatperiod 2019-2022

Dnr 2019-000021

9. Medarbetarundersökning utförd 2018

Dnr 2018-000186

10. Motion om införande av yrkeskategorin

vårdbiträde

Dnr 2018-000265
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§ 69 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för 

exploatering av mark.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 

kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över regler för 

exploatering av mark och återkomma till kommunstyrelsen hösten 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 april 2019, § 10, att 

föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för exploatering av mark.       

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2019-05-07, § 112, att föreslå 

kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler 

för exploatering av mark.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-05-07 § 112 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 112 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att se över regler för exploatering av mark.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 

kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över regler för 

exploatering av mark och återkomma till kommunstyrelsen hösten 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 april 2019, § 10, att 

föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för exploatering av mark.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag 2019-04-30 § 10 Översyn 

av regler för exploatering av mark 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef 
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Uppvidinge 
Sammanträdesdatum 

2019-07-02 

Socialnämndens presidie SN 2019-000186 

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017 § 224, att påbörja 

projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda. 

Under maj månad 2019 inkom offerter angående rivning av befintlig 

lokat samt uppbyggnad av ny ändamålsenlig lokal. 

På grund av att det gått några år sedan beslutet fattades och att det 

ekonomiska läget är mycket försämrat för Uppvidinge kommun, så 

är det viktigt att socialnämnden ser övre ärendet "Smedjan" igen och 

återkommer till kommunstyrelsen med svar på de frågorna: 

1. Vill socialnämnden gå vidare med nybyggnation enligt offert?

2. Om ja, redovisa om och i så fall hur mycket nämnden

driftskostnader ökar till följd av nybyggnationen och i så fall

hur den eventuella ökningen finansieras?

3. Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboendet de

närmaste fem åren?

Genomlysning och svar på ovanstående frågeställningar bifogas. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadsökningen blir 988 tkr/år, vilken reduceras med 132 tkr när 

kontraktet för Videbo och vaktmästargruppen försvinner 1/1 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschet 2019-07-01 

I 
Utdrnssbestv,kande 







Uppvidinge 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(7) 

Sammanträdesdatum 
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Socialnämndens presidie SN 2019-000186 

Svar på frågeställningarna från kommunstyrelsen 

1. Vill socialnämnden gå vidare m.ed nybyggnation enligt offerten

Svar: JA 

2. Om ja, redovisa om och i så fall hur mycket nämndens

driftskostnader ökar till följd av nybyggnationen och i så fall hur

den eventuella ökningen finansieras?

Svar: Kostnadsökningen blir därmed 988 tkr/år, vilken reduceras 

med 132 tkr när kontraktet för Videbo försvinner 1/1 2022. 

3. Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboendet och daglig

verksamhet de närmaste fem åren?

Svar: En uträkning av antalet barn och unga som kommer att bli 18 

år mellan 2020-2030 som idag har beslut inom LSS hamnar på 14 

barn som när de fyller 18 år kan ha rätt till daglig verksamhet. Man 

behöver även ta med i beräkning att vuxna som vi tidigare inte har 

kännedom. om kan ha rätt till daglig verksamhet, ex. nyanlända med 

funktionsnedsättningar eller människor som flyttar till kommunen 

och vi har under perioden från hösten 2018 till idag tagit emot 3 

personer. Vi tittade också på hur många som väntas gå i pension 

inom 10 år som idag är på Vaktmästargruppen och kom fram till att 

det kan röra sig om 1 deltagare. Utspritt över alla dagliga 

verksamheter handlar det om ca 6 stycken deltagare som väntas gå i 

pension inom 10 år där vi börjar se pensionsavgångar först om ca 4-

5 år. Vi har alltså många som kan tänkas söka och ha rätt till daglig 

verksamhet och inte så många som kan väntas komma att sluta 

under 2020-2030. 

Antalet barn som. kan ansöka om korttids är svårare att beräkna, vi 

vet idag om 3 barn med beslut om kontaktperson som kan bli 

aktuella, vi har bara i år fått beslut om 2 nya barn för 

korttidsboende. Vi vet om att det finns ytterligare minst 3 barn i 

kommunen med CP-skada. Så vi kan med bara den begränsade 

informationen se att det finns minst 6 barn som kan komma att 

ansöka om korttids och som. skulle kunna göra det nu eller när som 

helst, vi vet om. 1 nytt barn som har frågat kring insatsen nyligen. 

Vi har i nuläget 6 barn på Videbo och då plus 1 barn som snart 

kommer att ha en speciallösning. 

I 

Utdcagsbestv,kande 





 

Fel! Dokumentvariabel saknas. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-13 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 115 Dnr 2019-000186  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger socialnämndens presidie befogenhet att ta beslut 

gällande kommunstyrelsens frågeställningar.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017, §224, att påbörja 

projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda.  

Under maj månad 2019 inkom offerter angående rivning av befintlig lokal, 

samt uppbyggnad av ny ändamålsenlig lokal.  

På grund av att det gått några år sedan beslut fattades och att det 

ekonomiska läget är mycket försämrat för Uppvidinge kommun, så är det 

viktigt att socialnämnden ser över ärendet ”Smedjan” igen och återkommer 

till kommunstyrelsen med svar på följande frågor.   

Vill nämnden gå vidare med nybyggnationen enligt offerten? 

Om ja, redovisa om och i så fall hur mycket nämndens driftskostnader ökar 

till följd av nybyggnationen och i så fall hur den eventuella ökningen 

finansieras.  

Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboende de närmsta fem åren? 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsen vill få en genomlysning om vilka merkostnader Smedjan 

ger socialnämnden och hur socialnämnden kommer att finansiera dessa.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-11 

Tjänsteskrivelse, 2019-06-13 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 125 Dnr 2017-000409  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera projekteringen av Smedjan till 

Socialnämnden för besvarande av följande frågor:  

1. Vill nämnden gå vidare med nybyggnation enligt offerten? 

2. Om ja, redovisa om och i så fall hur mycket nämndens driftskostnader 

ökar till följd av nybyggnationen och i så fall hur den eventuella ökningen 

finansieras 

3. Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboende de närmaste fem åren? 

Kommunstyrelsen begär svar på frågorna under augusti månad 2019.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017, § 224, att påbörja 

projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda.  

Under maj månad 2019 inkom offerter angående rivning av befintlig lokal, 

samt uppbyggnad av ny ändamålsenlig lokal. 

På grund av att det gått några år sedan beslut fattades och att det 

ekonomiska läget är mycket försämrat för Uppvidinge kommun, så är det 

viktigt att socialnämnden ser över ärendet ”Smedjan ” igen och återkommer 

till kommunstyrelsen med svar på de två ovanstående frågorna. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsen vill få en genomlysning vilka merkostnader Smedjan ger 

socialnämnden och hur socialnämnden kommer att finansiera dessa.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på omedelbar justering samt ändrar 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut så kommunstyrelsen begär 

svar istället för önskar svar.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande. 
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Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande.                

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammaträdesprotokoll 2017-12-05 § 224 

Offert korttidsboende, Smedjan  

Tjänsteskrivelse 2019-05-29    

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 85 Dnr 2017-000409  

Information om projektering för ombyggnation av 
Smedjan i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

beslut uppdra åt Samhällsserviceförvaltningen att fortsätta arbetet med 

alternativ 1 och att beakta väktmästargruppens utrymmet.                  

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Karlsson, byggnadsingenjör från Uppvidingehus AB redogör 4 olika 

alternativ i ärendet.         

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson(S): Socialdemokraterna föreslår beslut uppdra åt 

Samhällsserviceförvaltningen att fortsätta arbetet med alternativ 1 och att 

beakta väktmästargruppens utrymmer.  

Kent Helgesson(-): Bifall till Niklas.  

Lennart Lundahl (LPU): Bifall till Niklas  

Anders Ljungkvist (SD): Bifall till Niklas.  

Torbjörna: Bifall till alternativ 2 med motivering att det finns intresse för 

annan verksamhet i Smedjan och att det möjliggör lägenhetersbyggnation 

framöver.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta uppdra åt 

samhällsserviceförvaltningen att fortsätta utredning med alternativ 1 eller 

alternativ 2.  

Finner att kommunstyrelsen beslutar om aternativ 1, i enlighet med Niklas 

Jonsson (S) yrkande.                                    

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

UppvidingeHus AB 
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§ 74 Dnr 2017-000409  

Information gällande projektering för ombyggnation av 
Smedjan i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra åt UppvidingeHus AB att utreda en annan plats för nybyggnation i 

Lenhovda.                   

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsingenjör från UppvidingeHus AB redogör för kommunstyrelsen 

om ärendet.           

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Davidsson (C): Uppdra åt UppvidingeHus AB att utreda en annan 

plats för nybyggnation i Lenhovda.   

Björn Bodén (S): Bifall till Patrik Davidssons förslag till beslut.   

Ajournera mötet 3 minuter för överläggning.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i informationsärendet och 

därmed vara eniga och finner styrelsen besluta så. 

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med Patrik 

Davidssons (C) förslag till beslut, med bifall från Björn Bodén (S) att uppdra 

åt UppvidingeHus AB att utreda en annan lämplig plats för nybyggnation i 

Lenhovda och finner styrelsen besluta så.                         

Beslutsunderlag 

 -     

Beslutet skickas till 

UppvidingeHus AB 

Byggnadsingenjör, UppvidingeHus 
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§ 38 Dnr 2017-000409  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017, § 224, att påbörja 

projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda. Kommunstyrelsen 

beslutade också att ärendet skulle återredovisas på kommunstyrelsens 

sammanträde i februari. 

Eftersom dagens möte inte hållit det utskickade tidsschemat finns inte de 

tjänstepersoner som skulle informera om ärendet längre på plats i 

kommunhuset för att informera kommunstyrelsen.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Ymer (S) yrkar bordläggning.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Camilla 

Ymers (S) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Camilla Ymers (S) yrkande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 224/2017 – Projektering för ombyggnation av Smedjan i 

Lenhovda 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen  

Socialnämnden 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomichefen 
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§ 224 Dnr 2017-000409  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja projektering av ombyggnation av 

Smedjan. Ärendet ska återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde i 

februari.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har låtit genomföra en boendeutredning som innehåller en 

plan för särskilt boende, gruppbostäder samt övriga lokaler för 

socialnämndens verksamheter. Med planen som grund äskade 

socialnämnden medel från Kommunstyrelsen om totalt 7,575 miljoner 

kronor inklusive ombyggnad av Smedjan till en uppskattad kostnad av 6,5 

miljoner kronor.  Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade äskandet 

om anpassning av lokalerna på socialkontoret och ombyggnation av 

Smedjan till kommunstyrelsens beredning den 7 augusti. På denna 

beredning beslöts att uppdra till tf förvaltningschef för 

Kommunledningsförvaltningen att se över möjligheten att köpa fastigheten 

där Socialförvaltningen sitter idag och se över hur det totala lokalbehovet 

för Socialförvaltningens verksamheter i Lenhovda kan lösas på bästa sätt. 

Uppvidingehus VD har förhandlat fram ett pris för köp av fastigheten 

Uppvidinge Lenhovda 72:1 och tagit fram ett förslag till överlåtelseavtal. 

Samtidigt har Socialförvaltningen tillsammans med Uppvidingehus 

studerat alternativen för Smedjan och gjort en mer detaljerad utredning 

kring ombyggnationen av Smedjan med en ny kostnadsberäkning.  

Ombyggnad av Smedjan 

Utredningarna kring Smedjan har resulterat i att föreslå att Smedjan byggs 

om till korttidsboende och lokaler för vaktmästargruppen. Idag finns 

korttidsboende på Långgatan 26 i Lenhovda på en yta av ca 200 m2. 

Vaktmästargruppen är idag i det gamla centralköket på Ekängen i 

Lenhovda. Att bygga om Smedjan till korttidsboende och lokaler för 

vaktmästargruppen innebär att korttidsboendet får en yta på ca 420 m2 och 

vaktmästargruppen ca 155 m2. Ombyggnaden innebär att byggnaden får ett 

nytt yttertak sadeltak, ytterväggar tilläggsisoleras. Invändigt måste allt 

byggas om och en helt ny ventilationsanläggning monteras. Troligtvis 

måste byggnaden sprinklas. Kostnaden uppskattas till ca 10 miljoner 

kronor.  

Alternativet nybyggnation har studerats men blir betydligt dyrare samt 

svårt att hitta lämplig tomt i Lenhovda.  
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Ombyggnad av Smedjan till en kostnad av ca 10 miljoner kronor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Ymer (S) och Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg att ärendet 

redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i februari. 

Åke Carlson (C) yrkar på ajournering av punkten för att återuppta den 

senare i eftermiddag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Åke 

Carlsons (C) yrkande.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Åke Carlsons (C) yrkande och ärendet ajourneras mellan 

11:50–13:15. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Camilla 

Ymer (S) med fleras yrkande.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Camilla Ymer (S) med fleras yrkande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse för projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda, 

2017-11-24 

Planritning för vaktmästargruppen, 2017-11-06 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen  

Socialnämnden 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomichefen 

Uppvidingehus AB 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 87 Dnr 2017-000295  

Renovering av Änghultasjöns dämme och 
Klavreströms regleringsdamm  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av det akuta läget 

påbörja renovering av dämmet vid Änghultasjön senast i augusti 

månad 2019 samt att vattennivån ska sänkas till en lägre nivå för att 

minska trycket mot dämmet.  

2. Invånare ska bjudas in till en informationsträff angående situationen 

kring Änghultasjöns dämmet och Klavreströms regleringsdamm senast 

i maj. 

Sammanfattning av ärendet 

Diskussioner angående dämmet i Änghultasjön har pågått i många år. 

Dämmet är i mycket dåligt skick och riskerar att haverera med 

konsekvenser som risk för människors liv, materiella skador samt 

miljöförstöring. Två av varandra oberoende konsultfirmor (Sweco och 

Blueorbis) anser att dämmet bör renoveras skyndsamt. 

Det finns en fiskodling (EM lax) i nära anslutning till dämmet vid 

Änghultasjön som under våren och sommaren har sin mest intensiva 

period. EM lax har ett stort vattenuttag ur Änghultasjön (220 liter/ sek.). 

Risken är mycket stor att EM lax fiskyngel inte skulle överleva ifall 

renoveringen av dämmet skulle påbörjas tidigare. Detta beror på att vattnet 

i Änghultasjön skulle grumlas upp och inte kunna användas av 

fiskodlingen. 

Uppvidinge kommun har under våren försökt att hålla en lågvattennivå i 

Änghultasjön för att minska trycket på dämmet. Vattennivån i 

Änghultasjön kommer fortsättningsvis hållas lågt till renovering av dämmet 

gjorts. 

Ekonomiska konsekvenser   

Väntan på offert 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att med anledning 

av det akuta läget påbörja renovering av dämmet vid Änghultasjön senast i 

augusti månad 2019 samt att vattennivån ska sänkas till en lägre nivå för att 

minska trycket mot dämmet.  
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Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till Niklas Jonssons (S) yrkande. 

Anders Ljungqvist (SD) yrkar att invånare ska bjudas in till en 

informationsträff angående situationen kring Änghultasjöns dämmet och 

Klavreströms regleringsdamm senast i maj.  

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anders 

Ljungqvists (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2019-04-08 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Tekniska avdelningen 
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§ 17 Dnr 2017-000295  

Renovering av Änghultasjöns dämme och 
Klavreströms regleringsdamm  

Kommunstyrelsens beslut 

Anta SWECOS offert angående ansökan till Mark- och miljödomstolen, 

samt SWECOS medverkan under själva domstolsprocessen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under flera år har vattennivån och dämmena i Ängshultasjön och 

Bruksdammen varit föremål för diskussion i Uppvidinge kommun. Ärendet 

har varit uppe för politiska diskussioner. Även länsstyrelsen har haft och 

har synpunkter i ärendet. Även för allmänheten i norra kommundelen är 

detta en viktig fråga.  

För att komma vidare i frågan anlitade Uppvidinge kommun SWECO, till 

att göra en samrådsutredning.  

På undertecknads begäran har SWECO tagit fram en offert som innehåller 

ansökan till Mark- och miljö domstolen, medverkan under 

domstolsprocessen och samrådsträffar med Uppvidinge kommun.  

Med stöd av SWECO kommer Uppvidinge kommun fortsätta att driva 

ovanstående frågor i rätt riktning, så att ombyggnation av dämmena blir 

restaurerade, samt att en god vattennivå hålls i Ängshultasjön  

Ekonomiska konsekvenser 

Offertkostnaden på 283 000 kronor.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslut i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.    

Beslutsunderlag 

Offert från SWECO, 2019-02-01 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2019-02-05  

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Samhällservicechef 
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§ 192 Dnr 2018-000198  

Förfogande över bankräkning och bankfack 

Kommunstyrelsens beslut 

Behörigheter enligt upprättad sammanställning fastställs att gälla från och 

med 2018-11-13. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-12, § 100 upphävs.        

Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar behöver förteckningen över behörigheter 

av förfogande över bankräkning och bankfack revideras. Behörigheterna 

enligt upprättad sammanställning föreslås gälla från och med 2018-11-13.  

Sammanställning över behörigheter:  

Rätt att, två i förening, utfärda utbetalningar och teckna kommunens och av 

kommunen förvaltade fonders/stiftelsers bank- och plusgirokonton 

Redovisningsassistent Viveca Svensson 

Redovisningsekonom Therese Petersson 

Ekonomiassistent Marijana Kisic 

Ekonom Lovisa Nilsson 

Ekonomichef Silja Savela 

 

Rätt att, två i förening, kvittera till kommun utfärdade värdeförsändelser 

och dylikt Redovisningsassistent Viveca Svensson 

Redovisningsekonom Therese Petersson 

Ekonomiassistent Marijana Kisic 

Ekonomiassistent Desiré Engdahl 

Ekonom Lovisa Nilsson 

Ekonomichef Silja Savela 

 

Rätt att inneha administratörsrättigheter och att, två i förening, göra 

ändringar över användarna på kommunens och av kommunen förvaltade 

fonders/stiftelsers internetbank 

Redovisningsassistent Viveca Svensson 

Redovisningsekonom Therese Petersson 
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Ekonom Lovisa Nilsson 

Ekonomichef Silja Savela 

 

Tillträde, två i förening, till kommunens bankfack  

Redovisningsassistent Viveca Svensson 

Redovisningsekonom Therese Petersson 

Ekonomiassistent Marijana Kisic 

Ekonomiassistent Desiré Engdahl 

Ekonom Lovisa Nilsson 

Ekonomichef Silja Savela                   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-11-02  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

  

 





 

Fel! Dokumentvariabel saknas. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-13 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 101 Dnr 2019-000131  

Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner utredningen av motionen avseende införande av 

yrkeskategori vårdbiträde och överlämnar informationen till 

kommunstyrelsen. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta 

arbetet med att ändra befattningsbenämningen vårdbiträde.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 augusti 2018, § 93 beslutade fullmäktige att till kommunstyrelsen 

överlämna, för beredning, motion om införandet av yrkeskategorin 

vårdbiträde. 

Kommunstyrelsen beslutade 9 april 2019, § 81 att ge socialnämnden i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med 

svar senast augusti 2019. 

Inom avdelningen för Vård- och omsorg pågår ett arbete som startats under 

våren 2019 tillsammans med personalavdelningen för att se över en 

förändring av yrkeskategorier inom hemtjänst och särskilt boende. För att 

kunna möta rekryteringsbehoven finns behov av att renodla uppgifter för 

utbildade undersköterskor och möjliggöra anställning av andra 

yrkeskategorier som kan arbeta mer riktat mot så kallade serviceinsatser. 

Serviceinsatser kan innebära städning, tvätt, inköp samt promenader. 

Ett samarbete med Uppvidinge Gymnasieskola pågår för att möjliggöra 

utbildningsinsatser för bland annat nyanlända och personer som av olika 

anledningar inte deltagit i eller avslutat någon gymnasieutbildning. Denna 

utbildningsinsats är en så kallad Orienteringskurs inom vård och omsorg. 

Efter orienteringskursen ska det vara möjligt att anställas för att kunna 

utföra serviceinsatser och delta i omvårdnadsarbetet vid dubbelbemanning. 

Genom att delta i omvårdnadsarbetet ges möjlighet att få en inblick i yrket 

som förhoppningsvis väcker intresse för vidareutbildning. Nästa 

utbildningssteg kommer att vara Vårdbiträdesutbildning som gör det 

möjligt att anställas som vårdbiträde. Ytterligare utbildningssteg är 

Omvårdnadsprogrammet som leder till yrkestitel undersköterska. 

Vidareutbildning kan därefter även ske till specialistundersköterska. 
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Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner utredningen av 

motionen avseende införande av yrkeskategori vårdbiträde och överlämnar 

informationen till kommunstyrelse.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Palmqvist (C) yrkar bifall till motionen samt att förvaltningen arbetar 

vidare med att ändra befattningsbenämningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Eva 

Palmqvists (C) yrkande och finner att socialnämnden beslutar så.        

Beslutsunderlag 

Motion Inför yrkeskategorin vårdbiträde, Moderaterna 

Sammanträdesprotokoll 9 april 2019, § 81, Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 2019-05-28  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 81 Dnr 2018-000265  

Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar senast augusti 2019.     

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 augusti 2018, § 93, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om införande av 

yrkeskategorin vårdbiträde.           

Förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att 

utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast 

augusti 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-08-28 § 93 Motion om införande 

av yrkeskategorin vårdbiträde     

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 93 Dnr 2018-000265  

Anmälan om motion om införande av yrkeskategorin 
vårdbiträde 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

En motion har kommit in från Margareta Schlee (M). I motionen yrkas att 

yrkeskategorin vårdbiträde införs i den kommunala äldreomsorgen.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



Motion:  

Inför yrkeskategorin Vårdbiträde 

 

Återinför yrkeskategorin vårdbiträde inom den kommunala äldreomsorgen.  

Vårdbiträden är en yrkesgrupp som det senaste decenniet i stort sett försvunnit. Med de 

utmaningar vård och omsorg står inför finns behov av denna yrkesgrupp för att avlasta mer 

kvalificerade yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.  

 

Detta skapar möjligheter för arbetslösa, ungdomar och nyanlända att få en väg in i vårdyrket. 

Det kan handla om allt från att servera lunchbrickor, ta ut brukare på promenader, bädda 

sängar och tvätta kläder, till vaktmästeriuppgifter och enklare städning. Andra vanligt 

förekommande uppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning, linda ben, 

dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet. Kort sagt fokuserar 

vårdbiträdet på det praktiska arbetet, inte på det medicinska. 

 

Vårdbiträden kommer därmed att avlasta undersköterskorna som får mer tid till 

omvårdnad och i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna. Vården blir mer effektiv. 

Det skulle dessutom ge undersköterskorna inom äldrevården möjlighet att utföra liknande 

arbetsuppgifter som kollegorna på sjukhusen. Det skulle leda till en statushöjning och få fler 

att utbilda sig inom yrket. Dessutom skapas fler enklare jobb utan större yrkeserfarenhet. 

 

Det kan i många fall vara en merit att kunna prata flera språk än svenska, för att lättare kunna 

kommunicera med vårdtagare som har andra modersmål. 

 

Uppvidingemoderaterna föreslår att: 

 

Uppvidinge kommun inför yrkeskategorin vårdbiträde för att arbetsuppgifter ska kunna 

omfördelas och frigöra tid för undersköterskor och sjuksköterskor och därigenom även skapa 

fler enklare jobb. 

 

För Uppvidingemoderaterna 

Margareta Schlee 

2018-08-07 




