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Tjänstepersoner Silja Savela, ekonomichef, deltar på distans 
Nathalie Gunnarsson, nämndsekreterare, deltar på 
distans 
Annika Ström, utredare 
samhällsserviceförvaltningen, deltar på distans, §§ 
65–68 

, fastighetschef AB Uppvidingehus, 
deltar på distans, § 69  
Per Gjörloff, kultur- och fritidschef, deltar på 
distans, §§ 71–73 
Annica Carlsson, utredare avfall och renhållning 
tekniska avdelningen, deltar på distans, § 74 
Alexander Arbman, kommunsekreterare, deltar på 
distans, §§ 74–77 
Anders Linnér, skogssamordnare, deltar på distans, 
§§ 75–76 
Therese Petersson, redovisningsekonom, deltar på 
distans, §§ 78 
Hannah Bengtsson, digitaliseringsledare, deltar på 
distans, § 81 
Charlott Åberg, beredskapssamordnare, deltar på 
distans, § 82 

 

Övriga närvarande Marie Hammarström Linnér, ordförande miljö- och 
byggnadsnämnden, deltar på distans, §§ 65–67 

, Åseda IF, deltar på distans, §§ 71 
, Unisport, deltar på distans, §§ 

71 
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§ 65 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga till ärende 
Markundersökning gamla järnvägsområdet i Åseda, diarienummer 2021–
000302, som ny punkt 12 på dagordningen och i övrigt godkänna 
dagordningen.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på att lägga till ärende Markundersökning gamla 
järnvägsområdet i Åseda, diarienummer 2021–000302, som ny punkt 12 på 
dagordningen och i övrigt godkänna dagordningen.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så.                 
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§ 66 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ljungqvist (-) yrkar på att välja Anders Käll (M) som justerare.  

Tony Johansson (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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§ 67 Dnr 2020-000439  

Klimat- och energistrategi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utredaren kommer tillbaka till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i oktober 2021 för att 
redovisa samrådshandlingar och beviljar uppskov med slutrapporteringen 
av ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i februari 
2022.            

Sammanfattning av ärendet 
Annika Ström, utredare på samhällsserviceförvaltningen, informerar på 
punkten om arbetet med framtagandet av en ny klimat- och energistrategi. 
Det övergripande målet i klimat- och energistrategin ämnar vara minskade 
klimatutsläpp. Fokusområdena för strategin föreslås vara minskad 
energianvändning, förnybar energi, hållbara transporter och tryggad 
elförsörjning. Strategin kommer att beröra Uppvidinge kommun som 
geografiskt område och som kommunkoncern. 

Kommunen kommer genomföra samråd av klimat- och energistrategin 
under hösten 2021. Därmed behöver man begära uppskov med 
slutrapporteringen till februari 2022.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på att utredaren kommer tillbaka till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i oktober 2021 för att 
redovisa samrådshandlingar och beviljar uppskov med slutrapporteringen 
av ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i februari 
2022.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Niklas Jonsson (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så.             

 Beslutet skickas till 
Utredare samhällsserviceförvaltningen     
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§ 68 Dnr 2021-000143  

Kostpolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna den nya kostpolicyn och upphäva den 
tidigare kostpolicyn.            

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommuns kostpolicy ska revideras varje mandatperiod. 
Målsättningen var att revidera policyn under 2020 vilket sköts fram på 
grund av att pandemin medförde stor arbetsbelastning för kostavdelningen.  

Arbetet återupptogs i början av 2021. Den nuvarande policyn är i flera 
avseenden detaljerad och nere på verksamhetsnivå istället för att vara ett 
vägledande dokument som anger allmänna mål som ska eftersträvas 
eller/och värden som ska beaktas. Samhällsserviceförvaltningen fick därför i 
uppdrag att ta fram ett nytt förslag och redovisa det till Kommunstyrelsen 
på försommaren 2021.  

Förslaget har skickats ut på kontorsremiss till Socialförvaltningen, Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen samt 
Upphandlare för att inhämta eventuella synpunkter.  

Konsekvenser 
Den nya policyn ger en bra grund för kostavdelningens arbete men även för 
Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt respektive 
förvaltningar genom att den kommunicerar en gemensam normativ 
ståndpunkt när det gäller kosten (miljö och förhållningssätt) i kommunens 
verksamheter.  

Policyn tydliggör också bland annat organisation samt kommunens fokus 
på hållbarhet, näring och säkerhet.   

Inga kända ekonomiska konsekvenser.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-04 

Förslag till ny Kostpolicy  

Kostpolicy för Uppvidinge kommun, Barn, ungdomar, personer med 
funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet (utgående) 

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Ekonomiavdelningen, chef samt upphandlare 

Miljö- och byggnadsförvaltningen      
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§ 69 Dnr 2021-000234  

Underhållsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.          

Sammanfattning av ärendet 
Den 28 april 2021 § 14 beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott att 
informationen om Uppvidinge kommuns fastighetsunderhåll skulle delges 
kommunstyrelsens arbetsutskott. AB Uppvidingehus och 
samhällsserviceförvaltningen har försökt utreda vad som behöver göras de 
närmaste fem åren och specificera kostnaden för underhållsbehovet. De 
konstaterar att det behövs ett ekonomiskt tillskott på cirka fem miljoner 
kronor årligen de närmaste fem åren.   

, fastighetschef på AB Uppvidingehus, informerar på punkten 
om hur AB Uppvidingehus arbetar med underhållet av fastigheter i 
kommuner och om strävan efter ett proaktivt arbetssätt avseende 
kommunens fastighetsunderhåll.   

Konsekvenser 
Ekonomiskt tillskott på fem miljoner kronor årligen i fem år.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-04-28 § 14 
Information om underhåll, 2021-05-21  
Tjänsteskrivelse, 2021-05-25  

Beslutet skickas till 
Uppvidingehus AB 
Samhällsserviceförvaltningen    
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§ 70 Dnr 2021-000152  

Belysning på gång- och cykelväg längs Klockarevägen, 
Åseda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja 
samhällsserviceförvaltningen uppskov med återrapporteringen till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i september 2021.            

Sammanfattning av ärendet 
Den 9 mars 2021 § 36 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra 
åt samhällsserviceförvaltningen att ta fram kostnadsförslag om belysning 
på en bit av Klockarevägen i Åseda och återrapportera det till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2021. Underlaget är inte redo att 
presenteras på sammanträdet i juni 2021 och samhällsserviceförvaltningen 
begär därmed om uppskov med återrapporteringen.             

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09 § 36  

Tjänsteskrivelse 2021-05-25 

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 71 Dnr 2021-000088  

Förfrågan om ekonomiska medel för upprustning av b-
plan samt Åseda IF:s verksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och beslutar  

• Att ge Åseda IF i uppdrag att inkomma med en 
miljökonsekvensbeskrivning inför beslut om tillstånd att anlägga 
konstgräsplan på Åseda Idrottsplats/Stenaparkens B-plan. Ärendet 
ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde i september 2021. 

• Att ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att ta fram färdigt 
förslag på upprustning av b-planen samt ge uppdrag att ta fram 
förslag på finansiering av densamma och återkomma till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i det fall konstgräs inte kan 
anläggas.             

Sammanfattning av ärendet 
Gräsplanen, benämnd b-planen, är belägen mellan ishallen och A-planen, 
med Badebodaån som skiljelinje. B-planen är ospelbart skick och är i behov 
av upprustning, vilket inte täcks av Åseda IF:s driftsbidrag för fastigheten.  

Åseda IF vill på denna yta i första hand anlägga en konstgräsplan, dessa 
planer kommer föreningen att redogöra för i en presentation tillsammans 
med föreslagen leverantör. I det fallet kommunstyrelsen inte beviljar 
tillstånd, i egenskap av fastighetsägare, för detta anläggande behöver 
planen rustas upp. Föreningen uppskattar kostnaden till cirka 200 000 
kronor. Medlen finns inte omedelbart tillgängliga i kultur- och 
fritidsavdelningens driftsbudget utan ska detta göras behöver annan 
planerad verksamhet att stå tillbaka, det vill säga att omprioritering av 
budgetmedel behöver göras. Upprustningen bör dock ses i ljuset av en 
övertagandeförhandling, där man i tidigare övertagande gjort 
kvalitetshöjande insatser inför övertagande. Förhandlingen bör ha politisk 
representation, vilket man haft i tidigare fall (undantaget pågående 
förhandling med Lenhovda IF).  
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Konsekvenser 
Beslutet innebär i dagsläget inga kostnader, men kan i förlängningen få 
både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för kommunen. Dessa 
konsekvenser kommer särskilt redogöras för i kommande beslut i ärendet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i första beslutspunkten med att ärendet 
ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i 
september 2021.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut med tillägg 
för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Förfrågan om Stenaparken och Åseda IF:s verksamhet, 2021-01-13 

Offert Unisport konstgräs, 2021-02-23 

Översiktlig genomförandebeskrivning av dränerade system på befintlig 
naturgräsplan inklusive kartor, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-17  

Beslutet skickas till 
Åseda IF 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 72 Dnr 2021-000254  

Förändring av driftsavtal med Åseda IF avseende 
Åseda idrottsplats 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
kultur- och fritidsavdelning i uppdrag att inleda övertagandeförhandling 
med Åseda idrottsförening.             

Sammanfattning av ärendet 
Åseda IF (ÅIF) har lyft frågan om framtiden för Åseda Idrottsplats, kallad 
Stenaparken, dels avseende B-planen, och dels grusplanen där det bedrivs 
vinterträning samt driftsavtalet som kommunen har med Åseda IF är från 
1994 och är i behov av översyn avseende barn- och 
utbildningsförvaltningens rätt att begagna idrottsplatsen under dagtid. 
Kommunen är fastighetsägare. Gällande B-planen hanteras den frågan 
separat i ärende 2021-000088. 

Grusplanen 

Åseda IF har ett driftsavtal med kommunen avseende grusplanen bakom 
Åsedaskolan. Planer från andra delar av kommunorganisationen gör 
gällande att marken kan komma att nyttjas för byggande av en ny 
skolbyggnad. I avtalet finns en klausul om att kommunen har rätt att 
exploatera och då förbinder sig kommunen att ordna med en ersättningsyta 
för föreningen. Lokalförsörjningsgruppen är informerade om detta och har 
en beredskap, varför vi inte föreslår några åtgärder med anledning av detta. 
Emellertid bör detta ses i ljuset av kommande ärende rörande anläggandet 
av konstgräs på b-planen.  

Driftsavtal  

I det nuvarande driftsavtalet med Åseda IF stipuleras att barn- och 
utbildningsförvaltningen äger rätt att nyttja anläggningen vardagar under 
dagtid. När avtalet skrevs 1994 var Åsedaskolans verksamhet betydligt 
mindre och idag anser föreningen att nyttjandet är så pass stort att det 
driftsbidrag föreningen idag har inte täcker kostnaderna för Åsedaskolans 
nyttjande av anläggningen. De har muntligen tagit upp frågan om höjning 
av driftsbidraget. Avdelningen har dock ett annat beslut från samma tid att 
förhålla sig till, och det är beslutet om övertagande av idrottsanläggningar, 
något som inte gjordes med Åseda IF:s anläggning. För 
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likabehandlingsprincipens skull bör frågan om övertagande behandlas före 
en eventuell justering av driftsbidrag samt omförhandling av driftsbidrag. I 
en övertagandeförhandling kan skolans fortsatta tillgång till idrottsplatsen 
tryggas i avtal.  

Konsekvenser 
Besluten innebär inte i sig några konsekvenser ur ekonomiskt perspektiv.  

Konsekvens ur barnrättsligt perspektiv (barnkonventionen) är att barn och 
unga skall ha tillgång till kultur- och fritidsmiljöer. Åseda IF har en stor 
barn- och ungdomsverksamhet och det är viktigt att barnens behov blir 
tillgodosedda av det offentliga. Därför är frågan om lämpliga och 
ändamålsenliga idrottsytor av största vikt, både för barnen och föreningen.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Beslut om övertagande av kommunala idrottsplatser  

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 1994-04-26 § 30 fritidsanläggningar 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 1993-11-30 § 107 budgetbeslut 

Förvaltningarnas förslag i jämförelse med tilldelade ramar, 1993-09-21 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 73 Dnr 2021-000266  

Regional kulturplan 2022-2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
remissvaret som sitt.            

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun har bjudits in av Region Kronoberg att svara på 
remissutgåvan för förslaget till regional kulturplan 2022–2024. Uppdraget 
att utarbeta förslag på remissvar har delegerats kultur- och 
fritidsavdelningen. I vårt svar bejakar vi till stora delar innehållet i planen, 
och lyfter särskilt fram behovet av en kulturell infrastruktur som bättre 
adresserar den glesbygdsutmaning som råder i Kronobergs län och inte 
koncentrerar exempelvis alla länsinstitutioners arbete till de två största 
orterna Växjö och Ljungby. Vidare lyfter vi i vårt svar vikten av fortsatt 
digital transformation som ett sätt att skapa bättre kulturell infrastruktur 
och att bejaka digital kultur i större omfattning. Sist tar vi upp 
barnperspektivet där vi anser att länsinstitutionerna har ett särskilt uppdrag 
att hjälpa framförallt kommunerna att trygga barnens rätt till tillgång till 
kultur och fritid.  

Konsekvenser 
Beslutet får inga konsekvenser av ekonomisk, social eller miljömässig art.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-24 
Remissvar regional kulturplan 2022-2024, 2021-05-24 

Remissutgåva kulturplan Kronoberg 2022-2024, 2021-04-29 

Brev angående kulturplan Kronoberg 2022-2024 på remiss, 2021-04-29 

Bilaga nulägesanalys kulturplan Kronoberg 2022-2024, 2021-04-29 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 74 Dnr 2021-000141  

Avfallsplan för Kretslopp Sydost - Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna de 
kommungemensamma målen som kommunen ansvarar för och som 
kommer utgöra en del av Avfallsplan 2023-2030 för Kretslopp Sydost.           

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Kretslopp Sydost bildades 1 januari 2021. I Kretslopp 
Sydost är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, 
Torsås, Uppvidinge och Vetlanda medlemmar. 

Kretslopp Sydost ansvarar för insamling och behandling av kommunalt 
avfall inom de åtta medlemskommunerna. 

Förbundsordningen ger Kretslopp Sydost uppdraget att ta fram en ny 
avfallsplan vilken ska vara gemensam för de åtta medlemskommunerna. 
Avfallsplanen ska gälla från och med 2023 till och med 2030.  

Avfallsplanen är en del av kommunalförbundets renhållningsordning och 
innehåller avsnitt som respektive medlemskommun ansvarar för.  

Kretslopp Sydost ansvarar för målsättningar för: 

• Avfallsminimering hushåll 

• Avfallsminimering återbruk 

• Öka återvinning 

• Minska farligheten 

• Användarfokus 

Medlemskommunerna ansvarar för målsättningar för: 

• Avfallsminimering inom de kommunala verksamheterna 

• Förbygga och begränsa nedskräpningen 

• Fysisk planering 

Workshops har under våren 2021 hållits med en rad funktioner inom 
medlemskommunernas förvaltningar och bolag. Diskussioner omkring 
målen och målens inriktning och formulering - för att nå acceptans för 
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arbetet på ett tidigt stadie, har ägt rum inom den kommunala 
organisationen och mellan samtliga medlemskommuner.  

Arbetet har utmynnat i ett gemensamt visionärt mål, 
kommungemensamma mål samt måluppföljningar. Målen har kopplats till 
exempel på aktiviteter vilka kan utgöra en inspiration till framtagandet av 
handlingsplan. Aktiviteterna kan vara specifika för respektive kommun.  

De kommungemensamma målen utgör en del av avfallsplanen. 
Avfallsplanen sammanställs av Kretslopp Sydost och kommer att ställas ut i 
sin helhet för samråd. Inkomna synpunkter implementeras och tillsammans 
med avfallsföreskrifterna utgör de sedan den renhållningsordning som 
styrelsen i Kretslopp Sydost och därefter medlemskommunernas respektive 
kommunfullmäktige antar.  

Renhållningsordningen utgör sedan medlemskommunernas styrdokument 
för avfallshanteringen. 

Konsekvenser 
Behov av att avsätta tid och resurser inom samtliga förvaltningar och bolag 
för att gemensamt arbeta fram en handlingsplan.  

Utse samt avsätta tid och resurser för den funktion inom kommunen som 
ska driva det övergripande arbetet med de mål i avfallsplanen som 
kommunen ansvarar för.            

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-14  

Kommungemensamma mål, Avfallsplan Kretslopp Sydost 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2021-02-24 § 10 

Beslutet skickas till 
Kretslopp Sydost, Moskogen 101, 395 91 Kalmar  

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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Kommunledningsförvaltningen  

Samhällsserviceförvaltningen  

Socialförvaltningen  

AB Uppvidingehus  

UppCom AB   
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§ 75 Dnr 2021-000284  

Utbyggnad industriområde Vagnvägen Lenhovda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.            

Sammanfattning av ärendet 
Industriområde Vagnvägen i Lenhovda detaljplanelades 1992. Cirka 50 % 
av den detaljplanelagda arealen har hittills blivit exploaterat och resterande 
mark har behållits som detaljplanelagd markreserv. Efter de senaste 
utbyggnaderna av industrier är området fullt och ny mark behöver 
iordningställas. Ett antal företag har anmält intresse för att köpa 
industrimark i området för att kunna expandera. 

En förkalkyl är upprättad och den totala kostnaden för att iordningställa 
mark samt utbyggnad av infrastruktur kalkyleras bli cirka 6,8 miljoner 
kronor. 

Konsekvenser 
Kostnaden för investeringen föreslås tas från kommunstyrelsens disponibla 
investeringsmedel.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Hugosson (C) yrkar på att då befintligt företag inom industriområdet 
anser sig behöva mer mark än man erbjudits yrkar Centerpartiet  

• att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 
Samhällsserviceförvaltningen att undersöka möjligheten att utöka 
området, för detaljplanering och på så sätt möjliggöra önskad 
expansion för befintligt företag på såväl kort som på lång sikt, samt 
också säkrar mark för de företag som anmält intresse att köpa 
industrimark i området.  

• att snarast uppstarta en arkeologisk förundersökning för det 
utökade området inom Skarpåsen ( totalt ca 30 ha), för att få flyt i 
processen.     

Anders Ljungqvist (-) yrkar på att ärendet återremitteras till 
samhällsserviceförvaltningen.  

Tony Johansson (S) yrkar bifall till Anders Ljungqvists (-) yrkande.      
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Beslutsgång 
Ordförande beskriver beslutsgången.  

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att 
återremittera ärendet.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12  

Förkalkyl Vagnvägen, 2021-05-12  

Brev från markägare angående planer på industrimark, 2021-05-21 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen    

     



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(38) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-01 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 76 Dnr 2021-000302  

Markundersökning gamla järnvägsområdet i Åseda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
uppdra åt kommunledningsförvaltningen att beställa markundersökning av 
järnvägsområdet i Åseda i syfte att säkerställa kunskap om vilka eventuella 
föroreningar som finns i området och finansiera markundersökningen 
genom kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel.          

Sammanfattning av ärendet 
Vid diskussioner mellan Uppvidinge kommun och Trafikverket har frågan 
kring normalspåret mellan Åseda och Vetlanda diskuterats. 

Trafikverket har vid dessa diskussioner ställt sig positiv till att överlåta 
marken till Uppvidinge kommun. Kommunen vill nu undersöka området 
med en fördjupad markundersökning. En översiktlig undersökning har 
visat att det finns föroreningar i marken, frågan är hur stora och utspridda 
de är, samt om området, hela eller delar av det behöver saneras för att 
kunna användas till olika utvecklingsprojekt.  

Konsekvenser 
En fördjupad markundersökning uppskattas kunna kosta cirka 200 000 kr. 

Medel för undersökningen föreslås tas ur kommunstyrelsens disponibla 
investeringsmedel.          

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-27 

Karta över gamla järnvägsområdet i Åseda  

Beslutet skickas till 
Skogssamordnare 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(38) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-01 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Ekonomiavdelningen     
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§ 77 Dnr 2021-000240  

Kommunstyrelsens dataskyddsrutin för hantering av 
personuppgifter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta förslag till 
kommunstyrelsens dataskyddsrutin för hantering av personuppgifter.            

Sammanfattning av ärendet 
I dataskyddsgruppen närvarar representanter från förvaltningarna och de 
kommunala bolagen för att diskutera och utveckla arbetet med 
dataskyddsfrågor i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 
Gruppen vägleds av dataskyddsombudet som har tagit fram förslag på 
dataskyddsrutin som kan användas av respektive myndighet.  

Dataskyddsrutinen syftar till att förklara hur myndighetens arbete med 
personuppgifter ska bedrivas och uppfyllandet av Dataskyddsförordningen 
(GDPR). Avsikten är att respektive myndighet ska ha en egen 
dataskyddsrutin.  

Med anledning av att rutinen kan behöva revideras regelbundet föreslås 
delegationsrätten att revidera rutinen till kommunchefen.           

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

Beslutsunderlag 
Förslag till dataskyddsrutin, kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 2021-05-11 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 

Dataskyddsombud     
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§ 78 Dnr 2021-000281  

Placering av stiftelsemedel 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
placering av stiftelsemedel kan avvika från kommunens finanspolicy med 
syftet att uppnå en ändamålsenlig avkastning.           

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun är förvaltare av ett antal stiftelser. I uppdraget som 
förvaltare ingår att säkerställa att det blir avkastning på stiftelsernas kapital.  

Av finanspolicyn, antagen av kommunfullmäktige 1998-08-25 § 65, framgår 
bland annat att risktagandet skall vara lågt och de spekulativa inslagen 
minimeras.  

För att säkerställa avkastning på stiftelsernas medel kan det behövas 
placeringar med något högre risk än vad som är inom ramen för 
kommunens finanspolicy.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegationsrätt att placera 
donationsmedel i kommunstyrelsens delegationsordning.           

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-12 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen   
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§ 79 Dnr 2021-000277  

Upphandling av e-handelssystem 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till 
kommunledningsförvaltningen att upphandla systemstöd för e-handel.          

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 5.2, framgår att det är 
kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar i upphandlingsärenden som 
avser nya produkt- eller tjänsteområden där avtal tidigare ej förlegat.  

Uppvidinge kommun saknar idag ett system för e-handel. Detta innebär att 
vi i dagsläget beställer olika varor hos olika leverantörer med många olika 
typer av beställningssätt. Det innebär vidare att varje enskild faktura 
behöver kopplas till varje enskild order. Vidare att kommunen saknar en 
tydlig möjlighet att styra inköpen mot avtalade produkter hos avtalade 
leverantörer.  

Syftet med att upphandla ett e-handelssystem är att: 

• Styra inköpsprocessen genom att en stor del av inköpen genomförs 
med stöd av systemet 

• Handla rätt vara hos rätt leverantör 

• Effektivisera inköpen 

• Effektivisera fakturahanteringen 

I en rapport från ekonomistyrningsverket finns det uppgift om att styra sina 
inköp genom e-handel kan minska de totala inköpen med 4 %, spara 10–20 
minuter per faktura samt 5–10 minuter per beställning.  

Konsekvenser 
Kostnad för systemet tillkommer, men kommer på sikt att kompenseras 
genom effektivare inköpsprocess och lägre kostnader för inköpen.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2021-05-12  

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Upphandlare   
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§ 80 Dnr 2021-000015  

Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige: 

• Godkänna förbundets årsredovisning för 2020 

• Bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.           

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun är tillsammans med Lessebo och Tingsryds 
kommuner medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 
Kronoberg. Direktionen för kommunalförbundet har lämnat över 
årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Verksamhetens nettokostnader 
uppgår till 42,8 miljoner kronor och årets resultat uppgår till 1,6 miljoner 
kronor. Resultatet innebär att förbundets egna kapital har återställts.   

Revisionen har granskat kommunalförbundets verksamhet och 
årsredovisning för 2020 och tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020 samt att förbundets årsredovisning för år 2020 
godkänns.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med ekonomiavdelningens beslut och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Räddningstjänst Östra Kronoberg 

Protokollsutdrag RÖK 2021-03-19, §9 

Granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsberättelse år 2020 RÖK  

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2021-05-17 
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Beslutet skickas till 
Räddningstjänst Östra Kronoberg   
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§ 81 Dnr 2021-000219  

Remiss om kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om en gemensam digital ingång 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslaget remissvar.            

Sammanfattning av ärendet 
Infrastrukturdepartementet har skickat en promemoria till kommunen med 
förslag på kompletterande bestämmelser till Europeiska unionens (EU) 
förordning om en gemensam digital ingång. Bland annat vill de att 
Myndigheten för digital förvaltning ska kunna agera nationell samordnare 
samt reglera vilka myndigheter och instanser som kommer påverkas av 
förordningen.  

Konsekvenser 
Kompletteringarna ska inte ha några ekonomiska konsekvenser utan 
bedöms av Infrastrukturdepartementet rymmas inom befintliga 
budgetramar. Inga övriga konsekvenser lyfts fram.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Remissvar på kompletterande bestämmelser 

Tjänsteskrivelse 2021-05-18 

Promemoria kompletterande bestämmelser till EU:s förordning o men 
gemensam digital ingång, 2021-03-30  

Beslutet skickas till 
Hannah Bengtsson, Digitaliseringsledare   
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§ 82 Dnr 2021-000259  

Delegering av kommunens rätt att meddela föreskrifter 
enligt Förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att  

• delegera till kommunstyrelsen att utfärda föreskrift enligt lagen 
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19.  

• uppdra åt kommunstyrelsen att återrapportera beslut, fattade enligt 
denna delegation, till kommunfullmäktiges nästkommande 
ordinarie sammanträde.          

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
av sjukdomen covid-19 får regeringen, eller den kommun som regeringen 
bestämmer, meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på platser där det 
finns risk för trängsel. Sedan den 11 mars har kommuner, enligt 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, möjlighet att utfärda föreskrifter som 
förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats. Förbud får endast införas om det på platsen finns 
påtaglig risk för trängsel. Möjligheten för kommuner att utfärda föreskrift 
är tillfällig och kopplad till covid-19-lagen, som gäller till den 30 september 
2021, med föreslagen förlängning till den 31 januari 2022.  

En föreskrift får endast meddelas under vissa särskilt angivna 
förutsättningar och efter yttrande från andra myndigheter. Beslut om 
begränsningar i att vistas på viss plats, fattas av ”kommunen”, alltså av 
kommunfullmäktige. Men då beslut med kort varsel kan bli nödvändiga, 
utifrån att påtaglig risk för trängsel kan relateras till väder, enskildas 
initiativ och oförutsedda händelser, föreslås att kommunstyrelsen delegeras 
rätten att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna 
platser.  
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Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om förbud mot att vistas på 
en geografiskt avgränsad plats i kommunen är att  

• det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel 

• föreskriften inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket 
och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas 
frihet.  

Risk för påtaglig trängsel innebär att det måste finnas konkreta 
omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. Sådan risk 
kan finnas i samband med till exempel olika högtider och årstider. 
Kommunen måste, vid varje enskilt övervägande inför utfärdande av 
eventuell föreskrift, göra en noggrann bedömning av om det finns risk för 
påtaglig trängsel. Hänsyn ska tas till både tidigare erfarenhet och till 
folkhälsa, särskilt till barns. Innan beslut om vistelseförbud övervägs och 
fattas, ska i första hand andra åtgärder prövas och användas. Information 
och dialog med allmänhet och berörda föregår ett beslut.  

En föreskrift ska gälla endast under den tid som påtaglig risk för trängsel 
kan förekomma, till exempel under vissa dagar och/eller tider på dygnet. 
Beslut om vistelseförbud ska inte gälla längre än en månad. Innan föreskrift 
meddelas ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att 
yttra sig över kommunens förslag. Begäran om yttrande över beslut ska 
komma in till Folkhälsomyndigheten minst två arbetsdagar innan 
föreskriften beslutas. Efter beslut ska kopia av föreskriften sändas 
Folkhälsomyndigheten, som även ska informeras när föreskriften upphävs 
eller avslutas i förtid. Överträdelse av kommunens föreskrift kan leda till 
penningböter. Polismyndigheten följer upp föreskriften och kommunen 
kommunicerar därför beslut om vistelseförbud även med polisen. Vid ett 
beslut om att förbjuda vistelse på plats där risk för påtaglig trängsel finns, 
ska invånare och berörda i kommunen informeras. Samverkan med andra 
aktörer ska ske: ovanstående myndigheter, kringliggande kommuner och 
ordinarie samverkansaktörer i länet. 

Mer information om kommuners möjlighet att meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser finns på SKR:s hemsida. 

Konsekvenser 
Beslutet beräknas ha ringa ekonomiska konsekvenser kopplade till 
exempelvis praktiskt arbete på den plats vistelseförbudet gäller.            
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-14 

Beslutet skickas till 
Alla nämnder    
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§ 83 Dnr 2021-000265  

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2021 till Idé och 
kunskapscentrum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens att bevilja 
ansökan och att de ekonomiska medlen tas ur kommunstyrelsens 
förfogandemedel.           

Sammanfattning av ärendet 
Organisationen Idé och kunskapscentrum Kronoberg har under våren 2021 
inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för år 2021 på 40 325 
kronor. Organisationen är en regional ideell samordningsorganisation för 
funktionsrättsföreningar i Kronobergs län.   

Konsekvenser 
Det ansökta beloppen på 40 325 kronor föreslås finansieras genom 
kommunstyrelsens förfogandemedel.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2021, inkom 2021-04-29 

Tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Årsbokslut för Idé- och kunskapscentrum Kronoberg 2020, inkom 2021-05-
21  

Beslutet skickas till 
Idé och kunskapscentrum  

Ekonomiavdelningen  
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§ 84 Dnr 2021-000235  

Information om kostverksamheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar förslaget till uppdrag till 
kommunstyrelsens tekniska utskott för vidare hantering.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 28 april 2021 § 15 att 
föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att ge samhällsserviceförvaltningen 
i uppdrag att utreda måltidsabonnemangen och möjligheten att ha en 
kontaktperson för kosten på barn- och utbildningsförvaltningen samt 
socialförvaltningen.  

Vid beredningen inför kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att ärendet 
skickas tillbaka till kommunstyrelsens tekniska utskott utan vidare 
hantering. Anledningen är att kommunstyrelsens tekniska utskott har 
befogenhet till att fatta beslutet som överlämnats till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Utskotten kan skicka ärenden mellan varandra men 
hanteringen ska så långt som möjligt hanteras i det första beslutsorganet 
som har befogenhet till det, vilket i det här fallet var kommunstyrelsens 
tekniska utskott.    

Konsekvenser 
Förslaget till beslut innebär ökad tidsåtgång i ärendeprocessen.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-04-28 § 15  

Tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens tekniska utskott   
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§ 85 Dnr 2021-000285  

Avtal om löneadministration mellan AB Uppvidingehus 
och lönesamverkan HUL 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtalet, under förutsättning att de andra 
parterna godkänner avtalet.             

Sammanfattning av ärendet 
Den gemensamma nämnden för lönesamverkan för Högsby kommun, 
Uppvidinge kommun och Lessebo kommun, även kallad HUL, har under 
våren ingått avtal med AB Uppvidingehus. Avtalet mellan AB 
Uppvidingehus och lönesamverkan HUL gäller löneadministration. För att 
avtalet ska bli giltigt behöver avtalet godkännas av kommunfullmäktige i 
de tre kommuner som utgör HUL enligt avtalets § 4.  

Konsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga direkta konsekvenser för Uppvidinge 
kommun, utöver en närmare samverkan kring löneadministration mellan 
dotterbolaget AB Uppvidingehus och lönesamverkan HUL.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Avtal om löneadministration mellan AB Uppvidingehus och 
lönesamverkan HUL 

Tjänsteskrivelse 2021-05-14 

Beslutet skickas till 
Lönesamverkan HUL   
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§ 86 Dnr 2021-000286  

Avtal om löneadministration mellan Högsby Bostads 
AB och lönesamverkan HUL 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtalet, under förutsättning att samtliga 
andra parter godkänner avtalet.            

Sammanfattning av ärendet 
Den gemensamma nämnden för lönesamverkan för Högsby kommun, 
Uppvidinge kommun och Lessebo kommun, även kallad HUL, har under 
våren ingått avtal med AB Uppvidingehus. Avtalet mellan AB 
Uppvidingehus och lönesamverkan HUL gäller löneadministration. För att 
avtalet ska bli giltigt behöver avtalet godkännas av kommunfullmäktige i 
de tre kommuner som utgör HUL enligt avtalets § 4.   

Konsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga direkta konsekvenser för Uppvidinge 
kommun.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Avtal om löneadministration mellan Högsby Bostads AB och 
lönesamverkan HUL 

Tjänsteskrivelse 2021-05-14  

Beslutet skickas till 
Lönesamverkan HUL   

     




