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§ 38 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.                                                
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§ 39 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Ljungkvist (-) 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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§ 40 Dnr 2020-000207  

Glasriket på Tillväxt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen.                  

Sammanfattning av ärendet 

 administrativ chef i Emmaboda kommun och 

projektansvarig för Glasriket på Tillväxt presenterar projektet hos glasrikets 

kommuner.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna 

informationen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                     
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§ 41 Dnr 2020-000117  

Årsredovisning 2019 för Asta och Balduin Hansens 
stiftelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 

årsredovisning 2019 för Asta och Balduin Hansens Stiftelse.               

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente, fastställt av kommunstyrelsen den 13 augusti 1996, §80, 

skall avkastningen användas till trivselbefrämjande åtgärder för 

omsorgstagare vid dagcenter och gruppboende i Lenhovda. 

Stiftelsen har ingen anställd personal.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 

Tjänsteskrivelse, ekonom 2020-03-17         

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen   

Kommunrevisionen 
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§ 42 Dnr 2020-000116  

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Augusta 
Johanssons och Aina Holmers fond  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Godkänna årsredovisning 2019 för Augusta Johansson och Aina 

Holmers fond. 

2. Överlämna årsredovisningen till kommunrevisorerna.            

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente för stiftelsen ska stiftelsens medel användas för ett 

långsiktigt och målinriktat arbete med att utveckla och förbättra kulturlivet 

i Åseda. Alla personer boende i Åseda har rätt att lämna förslag till 

användningsområden för stiftelsen. Från den årliga avkastningen ska 10 % 

återföras kapitalet och resten fördelas till kulturprojekt och evenemang i 

Åseda. Fondkommittén har haft som målsättning att avsätta en summa 

varje år för större kulturella insatser såsom offentliga konstutsmyckningar 

och dokumentation av Åseda och dess omgivningar. Resten har fördelats 

till föreningar och institutioner i Åseda som förlustförteckningsbidrag för 

kulturprogram med mera.                         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonom 2020-03-17  

Årsredovisning 2019        

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Ekonomiavdelningen   
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§ 43 Dnr 2018-000238  

Hemställan hos kommunfullmäktige om utökad 
investeringsbudget och budgetram för inköp av 
elektroniskt låssystem 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen bevilja barn- 

och utbildningsnämnden 200 000 kronor i tilläggsbudget för investeringar 

under 2020 gällande säkerhet i skollokaler under förutsättning att nämnden 

finansierar ökade driftskostnader inom egen budgetram och att 

kommungemensamma riktlinjer för lås- och passagesystem följs. 

Budgetmedel anvisas från kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen uppmana barn- 

och utbildningsnämnden att inför kommande års behov av investering 

gällande säkerhet i skollokaler hantera ansökan om budgetmedel i ordinarie 

budgetprocess.                

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har i juni 2018 ansökt om budgetmedel för 

investeringar för installering av elektroniska låssystem samt för inköp av 

intern masskommunikationsutrustning. Ärendet har stannat av på grund av 

personalbyte inom berörda förvaltningar.  

Ekonomiavdelningen har i februari 2020 ställt frågan till barn- och 

utbildningsförvaltningen om behovet fortfarande kvarstår. Förvaltningen 

meddelar att behovet kvarstår, dock behöver utredning och beslut om typ 

av lås- och passagesystem uppdateras.  

I dagsläget saknas kommungemensamma riktlinjer för lås- och 

passagesystem. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 

samhällsserviceförvaltningen ansvarar för att gemensamma riktlinjer tas 

fram innan halvårsskiftet 2020.  

Kommunstyrelsen kan fördela budgetmedel inom beslutad 

investeringsram, därför behöver ärendet inte beslutas av 

Kommunfullmäktige.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel minskas från 10 miljoner 

kronor till 9,8 miljoner kronor.  Investering inom barn – och 

utbildningsnämnden genererar ökade årliga kapitalkostnader på 25 000 

kronor.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-03-23 

Protokollsutdrag BUN 2017, § 124 

Protokollsutdrag BUN 2018, § 34 

Protokoll från Barn- och utbildningsnämnden, 2018-06-05, § 53  

Utredning av kostnader gällande säkerhet      

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 44 Dnr 2019-000166  

Översyn av regler för investeringar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige fastställa Regler för investeringar.             

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över regler för 

investeringar. Den 30 april behandlades ärendet på kommunstyrelsens 

arbetsutskott, § 9. Arbetsutskottet beslutade då att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över regler för 

investeringar.  

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag på Regler för 

investeringar. Enligt definition om styrdokument i kommunen är Regler av 

den karaktären att de ska beslutas av Kommunfullmäktige.  

Reglerna syftar till att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen, 

beslutsprocessen samt hur redovisning av investeringar ska ske. Reglerna är 

ett komplement till befintlig kommunal reglering samt lagstiftning och 

normering som finns inom området.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-03-30 

Regler för investeringar, 2020-03-30    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 45 Dnr 2019-000418  

Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om 

utskick av Översiktsplan 2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–2016, 

för samråd.  

Centerpartiets synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet med 

översiktsplanen.               

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens uppdrag har utarbetats ett förslag till Översiktsplan 

2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–2016, enligt plan- och bygglagen. 

Översiktsplanen redovisas med text, kartor och bilder i fyra delar: 

Inledning, Utvecklingsstrategi, Hänsyn och Konsekvenser och 

miljöbedömning. Samrådstiden varar i minst 2 månader då allmänheten och 

berörda har möjlighet att inkomma med synpunkter. 

I ett flertal kapitel redovisas Uppvidinge kommuns ställningstagande med 

målbilder eller rekommendationer samt i vissa fall förslag för mark- och 

vattenanvändningen. Översiktsplanen är juridiskt inte bindande men 

rådgivande för efterföljande beslut (Plan och bygglagen kap 4) och enligt 

rättspraxis och i praktiken starkt styrande.  

Översiktsplanen har arbetats fram av en arbetsgrupp och en styrgrupp. 

Dialogmöten har hållits på samtliga bibliotek i kommunen, under hösten 

2019.  

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari år 2020, § 33, att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott samt att översiktsplanen skulle 

skickas på remiss till partigrupperna samt ledamöter i kommunstyrelsen 

utan partitillhörighet. Samrådshandlingen har skickats ut enligt uppdraget.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar på att Centerpartiets synpunkter beaktas i det 

fortsatta arbetet med översiktsplanen.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut med tillägg för Ingrid 

Hugossons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-25 

Samrådsunderlag Översiktsplan 2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–

2016. 

Sändlista       

Beslutet skickas till 

Berörda av översiktsplan 
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§ 46 Dnr 2020-000147  

Upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta den reviderade upphandlingspolicyn.           

Sammanfattning av ärendet 

Som en följd av översynen av kommunens inköpsorganisation har ny 

styrdokumentation tagits fram som reglerar inköps- och 

upphandlingsverksamheten. För att dokumenten inte ska överlappa 

varandra har kommunens upphandlingspolicy reviderats.  

Som en del av att arbeta med styrdokumentationen reviderades 

kommunens upphandlingspolicy.  

I den reviderade upphandlingspolicyn finns inte en beskrivning av LOU:s 

principer, inte delarna för avtalstrohet, direktupphandling eller 

dokumentation. Dessa delar finns i andra delar av styrdokumentationen.  

I den reviderade upphandlingspolicyn finns några tillägg under rubriken 

”Allmänt”. Tilläggen är strecksatserna ”kommunen ska, av leverantörer, 

uppfattas som en attraktiv kund” och ”upphandlingar där leverantören 

hamnar i beroendeställning till kommunen bör undvikas i den mån det 

går”.                     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med IT- och upphandlingsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så                   

Beslutsunderlag 

Förslag till Upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun 2020-03-04 

Tjänsteskrivelse 2020-03-09     

Beslutet skickas till 

Upphandlare 

Kommunledning 
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§ 47 Dnr 2020-000177  

Förutsättningsskapande för lokal upphandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 

informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

I samband med revidering av upphandlingspolicyn i Uppvidinge kommun, 

ärende 2020-000147, har kommunstyrelsens ordförande gett IT- och 

upphandlingsavdelningen i uppdrag att ta fram en rapport om 

förutsättningar för upphandling utifrån ett lokalt perspektiv.  

Rapporten beskriver hur Uppvidinge kommun kan arbeta med strecksatsen 

”När det är möjligt ska förfrågningsunderlaget i en upphandling utformas 

på ett sätt som möjliggör för små och medelstora företag att vara med och 

konkurrera i upphandlingen” i Upphandlingspolicyn.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med IT- och upphandlingsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                    

Beslutsunderlag 

Rapport förutsättningar för upphandling 

Tjänsteskrivelse 2020-03-13      

Beslutet skickas till 

Upphandlare 
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§ 48 Dnr 2020-000146  

Regler för inköps- och upphandlingsverksamheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige anta regler för inköps- och 

upphandlingsverksamheten.                  

Sammanfattning av ärendet 

En översyn gjordes av kommunens inköpsorganisation under senhösten år 

2019. I dagsläget finns inga tydliga roller kring inköp ute i verksamheten 

vilket försvårar arbetet med inköp på ett strategiskt sätt. Översynen visade 

på behov av framtagandet av tydliga styrdokument.  

Syftet med regler för inköps- och upphandlingsverksamheten är att 

tydliggöra hur inköps- och upphandlingsverksamheten är tänkt att fungera 

i kommunen samt att tydliggöra olika roller och rollers ansvar kopplat till 

inköpsverksamheten. Med tydliga roller och ansvar kopplat till rollerna 

bidrar det också till att samarbete inom kommunen kopplat till 

inköp/upphandling blir lättare.                  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med IT- och upphandlingsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Regler för inköps- och upphandlingsverksamheten 

Tjänsteskrivelse 2020-03-09               

Beslutet skickas till 

Upphandlare 

Kommunledning 
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§ 49 Dnr 2020-000145  

Riktlinjer för direktupphandling, inköp och 
upphandlingar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta riktlinjer för inköp och upphandlingar 

2. Anta riktlinje för direktupphandling                     

Sammanfattning av ärendet 

Som en följd av översynen av kommunens inköpsorganisation har ny 

styrdokumentation tagits fram som reglerar inköps- och 

upphandlingsverksamheten. I riktlinjen för inköp och upphandlingar samt i 

riktlinjen för direktupphandling får verksamheten mer detaljerat 

information kring de olika typer av upphandlingar vi gör samt en 

detaljerad instruktion hur direktupphandlingar ska göras.  

Ekonomiska konsekvenser 

Görs inte upphandlingar på korrekt sätt, riskerar kommunen vite och 

skadestånd. Med dessa riktlinjer minskar risken för att göra fel.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med IT- och upphandlingsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Riktlinje för direktupphandling 

Riktlinjer för inköp och upphandlingar 

Tjänsteskrivelse 2020-03-09     

Beslutet skickas till 

Upphandlare 

Kommunledning 
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§ 50 Dnr 2020-000152  

Skafferiavtal  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge IT- och 

upphandlingsavdelningen i uppdrag att upphandla ett skafferiavtal.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har idag ett upphandlat grossistavtal när det gäller livsmedel. 

Kommunen har också andra leverantörer när det gäller livsmedel, såsom 

kött, charkuteri, färskt bröd och färsk fisk. Beställning behöver göras till 

våra livsmedelsleverantörer. Olika leverantörer kan ha olika leveransdagar 

och olika förutsättningar att leverera till flera delar av kommunen vilket 

påverkar flexibiliteten. 

I en granskning som gjordes i december kunde vi konstatera att kommunen 

gjorde många inköp i kommunens närbutiker för betydande belopp. Många 

av inköpen borde aldrig ha gjorts utifrån våra nuvarande ramavtal. Men vi 

kunde också konstatera att det finns behov i verksamheten som inte täcks 

av våra befintliga avtal. Sådana behov är exempelvis pedagogiska inköp 

som görs inom socialförvaltningen och köp av vara i 

konsumentförpackning. Dessa behov skulle kunna täckas av ett s.k. 

skafferiavtal. 

Ekonomiska konsekvenser 

Med avtal kan vi lättare styra inköpsrutiner och samtidigt minska de 

onödiga inköpen.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med IT- och upphandlingsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Kort sammanfattning av inköp 2019 

Tjänsteskrivelse 2020-03-09    
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Beslutet skickas till 

Upphandlare  
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§ 51 Dnr 2019-000390  

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende 
och ekoby i centrum av Uppvidinge och döp området 
till Uppvidinge 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.                 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag framställs förslaget om att bygga klimatsmart skola, 

äldreboende och ekoby i centrum av Uppvidinge och döpa området till 

Uppvidinge. 

Klimatsmart byggnation ingår som en naturlig del i Uppvidinge kommuns 

arbete med nybyggnation samt underhållsinsatser. Det finns politiska beslut 

på att möjligheterna till solenergi ska beaktas vid nybyggnation och 

befintliga byggnader.  

Förskolan Björkåkra ska miljöcertifieras med anledning av att valt material 

utgått från särskild miljöhänsyn. På förskolans tak finns solceller som driver 

köket samt bergvärmepumpen. Byggnaden har ett större dagsljusinsläpp 

med syftet att minska användandet av lampor som ljuskälla.   

Vid renoveringen av Olofsgården inrättades uppvärmning via bergvärme 

som drivs av solceller. Solcellerna kyls ner av vatten och på så sätt får en 

högre kapacitet. 

Ett av kommunens gruppboenden har fått solceller som driver dess 

bergvärmepump. 

Trots Uppvidinge kommuns insatser mot klimatsmart byggnation finns ett 

omfattande renoverings- och utvecklingsbehov på befintliga lokaler. 

Underhållsbudgeten som ska täcka hela kommunens samlade underhåll 

uppgår till 2,4 miljoner kronor. Möjligheten till klimatsmart byggnation 

måste ses i förhållande till befintliga budgetmedel och underhållsbehov. 

Detta är en långsiktig process där möjligheterna till klimatsmart byggnation 

sker i de fall det är möjligt och aktuellt. 

En ekoby drivs många gånger av näringsidkare eller samhällsförening som 

engagerar och driver frågan. Ekobyn förutsätter hänsyn till exempelvis nära 

tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelväg mellan bostadsområde 
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och närliggande samhälle. Det finns inom Uppvidinge kommuns 

geografiska område möjlighet till upprättandet av en ekoby. Däremot är 

Uppvidinge kommun inte en ensam aktör. Det går i detta läget inte att ta 

ställning till en ekoby i centrum av Uppvidinge. 

Kommunledningsförvaltningen hänvisar till möjligheterna för mark och 

exploatering med eventuell initiativtagare. 

Ekonomiska konsekvenser 

Klimatsmarta skolor och äldreboenden samt ekoby i centrum av 

Uppvidinge ställer krav på investering och innebär höjda kostnader.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Underlag till medborgarförslag 

Protokollsutdrag KSAU  

Tjänsteskrivelse 2020-03-25      

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
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§ 52 Dnr 2020-000033  

Hemställan om medel för ombyggnation och 
fastighetsunderhåll  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Inleda förhandling med RÖK angående förhöjd hyra som täcker 

kostnader för ombyggnation i Lenhovda. Ställningstagande om 

ombyggnation av lokalen i Lenhovda tas efter förhandling avslutats. 

2. Skjuta på underhåll av slangtorn och rivning av garage i Alstermo, 

då andra underhållsbehov i Uppvidinge kommun bedöms viktigare.             

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten i Östra Kronoberg (RÖK) har hemställt ekonomiska 

medel av Uppvidinge kommun för ombyggnation och fastighetsunderhåll. 

Det är en ombyggnation av lokalen i Lenhovda. (se sammanträdesprotokoll, 

Förbundsdirektionen § 50 Dnr. 2019/161-280) för att göra lokalen 

ändamålsenlig och fräsch. Kostnaden för ombyggnationen är beräknad till 

ca 700 000 kr. 

I Alstermo vill RÖK ansöka om ekonomiska medel för att dels åtgärda 

slangtornet som har ett eftersatt underhåll och dels riva ett gammalt 

fuktangripet och mögelskadat garage (se sammanträdesprotokoll, 

Förbundsdirektionen § 51 Dnr. 2019/164-280) 

Samhällsserviceförvaltningen gör bedömningen att lokalen i Lenhovda 

behöver byggas om, så att RÖK kan erbjuda sina anställda ändamålsenliga 

och fräscha lokaler. 

Då Uppvidinge kommun har en mycket avgränsad budget för underhåll, så 

gör Samhällsserviceförvaltningen bedömningen att kommunen har 

viktigare underhållsbehov än slangtornet ca 125 000 kr och rivning av 

garage i Alstermo ca 500 000 kr. 

Ekonomiska konsekvenser 

Initialt 700 000 kr kronor , som sedan tas in genom utökad  hyra av RÖK.         
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så           

Beslutsunderlag 

Hemställan om medel för ombyggnation och fastighetsunderhåll 202-00033 

Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen §§ 50-51Dnr. 2019/164-280     

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg  

Uppvidingehus 
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§ 53 Dnr 2020-000181  

Försäljning av fastigheten Rörmokaren 3 samt 
markområde vid Hammarvägen Åseda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Återremittera ärendet till samhällsserviceförvaltningen för att inhämta 

ytterligare information i ärendet och sedan återkomma så snart som möjligt.            

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen har mottagit förfrågan angående att sälja 

kommunal mark för uppförande av bilverkstad samt en tvätthall för 

lastbilar i Åseda tätort. Förvaltningen har i samråd med miljö och 

byggnadsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen tittat på olika 

alternativ för att tillmötesgå intressenterna. 

Området vid Hammarvägen behöver styckas av från stamfastigheten och 

den kostnaden tas av köparen. 

I köpebrevet kommer ett förbehåll om att bygglov skall sökas inom två år. 

Områdena säljs avverkade utan träd och avverkningsrester. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, fastställd 2017-11-14 § 204, 

punkt 3.7 har kommunstyrelsens arbetsutskott delegerats följande rätt: 

Besluta och teckna kommunens köp avseende köp, försäljning, byte, 

fastighetsreglering, avstyckningar, anläggningsförrättningar, expropriation 

eller inlösen med stöd av gällande detaljplaner av fastighet eller 

fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och 

andra villkor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Områdena är totalt 18 194 m² taxan är 15 kr/m² vilket ger ett pris på 272 194 

kr.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att återremittera ärendet till 

samhällsserviceförvaltningen för att inhämta ytterligare information i 

ärendet och sedan återkomma så snart som möjligt.       
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott kan besluta så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-16       

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Tekniska avdelningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 54 Dnr 2020-000215  

Arkeologisk förundersökning Lenhovda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta offerten på 890 000 kr för arkeologisk förundersökning på Lenhovda 

industriområde L1954:5745 och L1954:5744.  

2. Finansiera den arkeologiska undersökningen med kommunstyrelsens 

disponibla investeringsmedel.                          

Sammanfattning av ärendet 

Under många år har det arbetats med Södra industriområdet i Lenhovda. 

Industriområdet är detaljplanerat för industriändamål.  

Vid Tekniska utskottet beslutade 2017-01-31, § 178, att uppdra åt tekniska 

avdelningen att genomföra byggnation på industriområdet. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2017-08-29, § 25, föreslå 

kommunstyrelsen att anvisa investeringsmedel till byggnation om södra 

industriområdet. 2017-10-17, § 178, beslutade kommunstyrelsen att anvisa 

investeringsmedel till byggnation om Södra industriområdet i Lenhovda. 

Enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta 

bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat 

sätt ändra eller skada en fornlämning. Rekommendationen i inventeringen 

är därför att dessa fornlämningar bör undantas från exploatering. 

Samhällsserviceförvaltningen anser att vi bör göra denna arkeologiska 

förundersökning, för annars har Uppvidinge kommun industrimark som vi 

inte kan använda.  

Ekonomiska konsekvenser 

Arkeologisk förundersökning på 890 000 kr.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att fastighetsbeteckning L1954:5745 och 

L1954:5744 inkluderas i beslutsformuleringen.      
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Undersökningsplan och kostnadsberäkning L 1954:5745 och L 1954:5744 

Tjänsteskrivelse 2020-04-06   

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 55 Dnr 2020-000216  

Arkeologisk förundersökning Kållehylte 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Anta offerten på 723 490 kr för arkeologisk förundersökning på Kållehylte 

industriområde L1953:6898 och L1951:175.  

2. Finansiera den arkeologiska undersökningen med kommunstyrelsens 

disponibla investeringsmedel.              

Sammanfattning av ärendet 

Inför detaljplaneläggningen av det nya industriområdet på fastigheten 

Kållehylte 1:6 söder om riksväg 23 genomfördes ett antal utredningar för att 

säkerställa markens lämplighet i enligt med 2 kap. 2 § plan- och bygglagen. 

Bland annat genomfördes i november 2017 en så kallad frivillig arkeologisk 

inventering i syfte att utreda de arkeologiska förutsättningarna för området. 

Vid inventeringen hittades tre tidigare okända fornlämningar i den södra 

delen av området samt ett antal övriga kulturhistoriska lämningar i de 

övriga delarna av området. Enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen är det 

förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 

bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 

Rekommendationen i inventeringen är därför att dessa fornlämningar bör 

undantas från exploatering. 

Arbetet med detaljplanen beslutades av olika skäl att delas upp i två 

etapper. Den första etappen, som avser ett område i den nordöstra delen av 

fastigheten, antogs i oktober 2019. För att färdigställa hela det tilltänkta 

industriområdet har det därför blivit aktuellt att planlägga den andra 

etappen. För att säkerställa att inga okända fornlämningar, utöver de som 

påträffades vid inventeringen, påverkas av en framtida exploatering har 

Länsstyrelsen, på inrådan från kommunen, tagit fram en 

undersökningsplan med tillhörande kostnadsberäkning för en arkeologisk 

förundersökning samt en mindre arkeologisk utredning.     

Ekonomiska konsekvenser 

Arkeologisk förundersökning på 723 490 kr   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att fastighetsbeteckning L1953:6898 och 

L1951:175 inkluderas i beslutsformuleringen.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Undersökningsplan med kostnadsberäkning     

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och byggförvaltningen 

     




