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Plats och tid Storasjö, Åseda, tisdagen den 13 augusti 2019 kl 13:30-16:07 

Sammanträdet ajourneras 13:52-14:05, 14:47-14:57 

Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande 

Anders Käll (M), 1:e vice ordförande 

Peter Skog Lindman (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Tony Johansson (S) 

Jerker Blomqvist (M), § 156-166 

Patrik Davidsson (C) 

Viktoria Birgersson (C), som tjänstgörande ersättare för Ingrid Hugosson (C) 

Christina Lindqvist (KD) 

Anders Ljungkvist (-) 

Kerstin Ljungkvist (-) 

 

Ersättare Robert  Fredriksson (SD) 

Tjänstepersoner Lars Engqvist, t.f. kommunchef 

Alexander Arbman, nämndsekreterare 

Anna Johansson-Tigerström, kommunikationsansvarig 

Patrik Ivarsson, samhällsservicechef § 160-162 

Silja Savela, ekonomichef § 160-163 

Cecilia Bülow, personalchef § 164 

Övriga närvarande Per Ragnarsson, revisor 

Justerare Anders Käll 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, måndagen den 19 augusti 2019 kl 11:00  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 156-167 

 Alexander Arbman  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 156 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Skog Lindman (S) yrkar på att Anders Käll (M) väljs som justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Anders Käll (M) som 

justerare och finner att kommunstyrelsen beslutat så.               
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§ 157 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med tillägg för § 167 

informationspunkt om försäljning av industrimark dnr 2019-000207.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar på att informationspunkt om försäljning av 

industrimark, dnr 2019-000207 läggs till på dagordningen.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna dagordningen med 

tillägg för Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.                  
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§ 158 Dnr 2019-000221  

Förslag till nytt reglemente för revisionen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta bifogat förslag till nytt reglemente för revisionen. 

2. Upphäva gällande reglemente för revisionen, antaget av fullmäktige i § 

117, 2006-11-28.           

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare 

föreskrifter om revisionen. Det sker genom att fullmäktige antar ett 

revisionsreglemente. Ett revisionsreglemente kompletterar lagstiftningens 

reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation, 

sammankomster, förvaltning mm. 

Gällande reglemente för revisionen i Uppvidinge kommun antogs av 

fullmäktige år 2006. Reglementet är i behov av omfattande uppdatering, 

dels med anledning av kommunen från och med år 2019 har utökat antalet 

revisorer från fem till sex, dels utifrån förändringar i nya kommunallagen 

från år 2018. 

Förslaget till nytt reglemente har tagits fram av revisorerna i samråd med 

kommunfullmäktiges presidium. 

Revisionens förslag till beslut 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår revisorerna kommunfullmäktige 

besluta att 

1. Anta bifogat förslag till nytt reglemente för revisionen 

2. Upphäva gällande reglemente för revisionen, antaget av fullmäktige 

i § 117, 2006-11-28 

Kommunstyrelsen 2019-08-13 

Ordförande i revisionen, Per Ragnarsson, presenterar för kommunstyrelsen 

det nya reglementet för revisionen.            
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

revisionens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente för revisionen 

Förslag nytt reglemente för revisionen     
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§ 159 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen 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 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige ge 

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

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

kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för 

exploatering av mark.  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj år 2019, § 69, att ge 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ger 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över regler för exploatering 

av mark.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-28 § 69 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-07 § 112     

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 160 Dnr 2017-000409  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja rivning av gamla Smedjan och 

uppbyggnad av nya Smedjan i Lenhovda. 

2. Uppdra åt socialnämnden att finansiera utökad driftskostnad inom 

beslutad budgetram, kommunfullmäktige 2019-07-30 § 95. 

3. Avsätta 16,8 mnkr av kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel 

för projektering och genomförande av projektet, 2 mnkr för år 2019 och 

14,8 mnkr för år 2020.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-05 § 224, att påbörja projektering för 

ombyggnation av Smedjan i Lenhovda. 

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

samt uppbyggnad av en ändamålsenlig lokal. 

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

ekonomiska läget är betydligt försämrat för Uppvidinge kommun, ställde 

kommunstyrelsen tre frågor till socialnämnden under kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-06-11. 

Dessa frågor var: 

Vill socialnämnden gå vidare med nybyggnation enligt offert? 

Om ja, redovisa hur mycket socialnämndens driftkostnader ökar och hur 

den eventuella ökningen skall finansieras  

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

Socialnämnden har nu svarat kommunstyrelsen på dessa tre frågor                 

( socialnämndens sammanträdesprotokoll 2019-07-02). 

 Socialnämnden vill gå vidare med rivning och uppförande av ny 

verksamhetslokal. 

 Den ökade driftkostnaden är 988 000 kr/ år. Från 2022-01-01 sjunker 

driftkostnaden med 132 000 kr/ år, då hyreskontraktet med ett av de 
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nuvarande korttidsboende går ut. Socialnämnden har dock inte svarat på 

hur de skall finansiera kostnadsökningen 

Socialnämnden uppger att prognosen för brukare till korttidsboende är i fas 

med uppförande av nya Smedjan. Skulle det bli någon plats ledig, så kan 

socialnämnden kunna erbjuda försäljning av plats till någon av våra 

grannkommuner.  

Samhällsserviceförvaltningen anser med grund av dessa svar att påbörja 

rivning och uppförande av nya Smedjan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Offertkostnad på 16 850 000 kr 

Ökad driftkostnad 988 000 kr/ år   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Karlsson (S) yrkar bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag 

till beslut. 

Patrik Davidsson (C) yrkar på ajournering. 

Christina Lindqvist (KD) yrkar på återremiss med komplettering på 

uppgifter i underlaget med ritning på byggnationen samt finansiering av 

ökade kostnader.        

Beslutsgång 

Proposition 1. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ajournera sammanträdet och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Ajourneringen varar 14:47-14:57. 

Proposition 2. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Votering begärd. 
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Ordförande tydliggör beslutsgången till JA-röst innebär röst på 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och NEJ-röst innebär röst 

på Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

 Ja Nej Avstår 

Peter Skog Lindman (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Viktoria Birgersson (C)  X  

Patrik Davidsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-)  X  

Kerstin Ljungqvist (-)  X  

Niklas Jonsson (S) X   

Ordförande finner, genom röstantalet JA-röst 6 stycken och NEJ-röst 5 

stycken, att kommunstyrelsen beslutat enligt samhällsserviceförvaltningens 

förslag till beslut.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-12-05 § 224 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-13 § 38 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-05-08 § 74 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-12 § 85 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-11 § 125 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-06-13 § 115 

Skrivelse från socialnämndens presidie 2019-07-02 

Offert, nybyggnation av korttidsboende 

Tjänsteskrivelse 2019-08-05   
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Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Uppvidingehus 

Socialnämnden 
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§ 161 Dnr 2017-000295  

Renovering av Änghultasjöns dämme och 
Klavreströms regleringsdamm  

Kommunstyrelsens beslut 

• Anta Blueorbis offert för renovering av dämmet vid Änghultasjön, i 

Klaveström. 

• Avsätta åtta miljoner kronor ur kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel för projektering och genomförande av renovering av 

Änghultasjöns dämme och Klavreströms regleringsdamm.               

Reservation 

Viktoria Birgersson (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar 

reservationsmotivering nedan. 

Christina Lindqvist (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar 

reservationsmotivering nedan. 

Patrik Davidsson (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar 

reservationsmotivering nedan. 

Reservationsmotivering 

Då underlagen för beslut är bristfälliga eller saknas helt, kan inte vi bedöma 

och säkerställa att beslutets ekonomiska konsekvenser är skäliga. I den 

viktiga frågan att restaurera dämmet i Klavreström ska vi använda våra 

skattemedel så bra som möjligt. Vi reserverar oss därför mot den otydliga 

ekonomiska redovisningen.       

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. 

Uppvidinge kommun har nu fått en offert från Blueorbis som 

kommunstyrelsen kan ta ställning till  
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Ekonomiska konsekvenser 

Den totala offertkostnaden på 7 380 000 kr, samt Swecos kostnader. Det kan 

också tillkomma kostnader för ÄTA arbeten.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-12 § 17 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-09 § 87 

Tjänsteskrivelse 2019-07-31     

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Tekniska avdelningen 

Uppvidingehus 
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§ 162 Dnr 2018-000198  

Förfogande över bankräkning och bankfack 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer behörigheter enligt upprättad 

sammanställning, att gälla från och med 2019-08-13 

2. Kommunstyrelsen upphäver kommunstyrelsens beslut 2018-11-13, § 192       

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 2019-08-13.  

Sammanställning över behörigheter:  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser           
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-13 § 192 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-07-01      

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 163 Dnr 2019-000021  

Firmatecknare för mandatperiod 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avtal, kontrakt, skrivelser och andra handlingar som beslutas av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott ska 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) eller 

vid dennes förfall av kommunstyrelsens vice ordförande Anders Käll 

(M) och kontrasigneras av kommunchef Anne Hallberg eller vid dennes 

förfall av ekonomichef Silja Savela. 

2. Kommunstyrelsen kan i varje enskilt ärende besluta om andra 

firmatecknare. 

3. Ovanstående beslut gäller från och med 1 september år 2019 och ersätter 

kommunstyrelsens beslut om firmatecknare från den 12 februari år 2019 

§ 26.              

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari år 2019 § 26 om firmatecknare 

för mandatperioden 2019-2022. Nytt beslut behöver tas med anledning av 

ny kommunchef.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-12 § 26 

Tjänsteskrivelse 2019-08-05   
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§ 164 Dnr 2018-000186  

Medarbetarundersökning utförd 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner utfört uppdrag.           

Sammanfattning av ärendet 

Våren 2018 genomfördes en medarbetarundersökning i Uppvidinge 

kommun.  

Vid redovisning av medarbetarundersökningens resultat vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-11 gavs uppdrag till 

personalchefen att fördjupa/granska kommunledningsförvaltningen och 

samhällsserviceförvaltningen vad gäller kränkande särbehandling. 

Återrapportering skulle ske vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 

2019. Anledningen till att återrapportering blivit förskjuten är att en större 

förvaltningsövergripande arbetsmiljökartläggning genomförts av Previa på 

kommunledningsförvaltningen. Intervjuer genomfördes av Previa med 

samtliga medarbetare på förvaltningen under januari och februari 2019. 

Resultatet presenterades för medarbetarna i maj. Ett arbete med 

utgångspunkt i Previas förslag på åtgärder har påbörjats. 

På samhällsserviceförvaltningen har en djupare analys genomförts för den 

avdelning där högst andel medarbetare hade upplevt kränkande 

särbehandling en eller flera gånger under senaste året fram till den tidpunkt 

då medarbetarundersökningen besvarades (mars-april 2018). Analysen har 

genomförts genom samtal.  

Ekonomiska konsekvenser 

-          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-06-13 
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Rapport psykosocial arbetsmiljökartläggning på 

kommunledningsförvaltningen, 2019-05-08 

Utredning kränkande särbehandling samhällsserviceförvaltningen, 2019-01-

18     

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Personalchef 

Förvaltningschef samhällsserviceförvaltningen 
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§ 165 Dnr 2018-000265  

Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.           

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om införande av 

yrkeskategorin vårdbiträde. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april år 2019, § 81, att ge socialnämnden 

i uppdrag att utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med 

svar senast augusti år 2019. 

Socialnämnden beslutade den 13 juni år 2019, § 101, att godkänna 

utredningen av motionen avseende införande av yrkeskategori vårdbiträde 

och överlämna informationen kommunstyrelsen. Socialnämnden gav 

förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ändra 

befattningsbenämningen vårdbiträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

bifalla motionen.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Motion vårdbiträde 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-08-28 § 28 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-09 § 81 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-06-13 § 101 
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§ 166 Dnr 2019-000043  

Återrapportering av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delgivningen.           

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska beslut som fattas på 

delegation återrapporteras till kommunstyrelsen. Anmälda delegationer 

finns i kommunhuset Åseda.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna delgivningen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut 2019-07-30, personalavdelningen 

Förteckning av delegationsbeslut augusti, kommunstyrelsens ordförande 

Förteckning av delegationsbeslut april-juli, tekniska avdelningen     

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(22) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-13 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 167 Dnr 2019-000207  

Information om försäljning av industrimark           

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Jerker Blomqvist (S) i handläggningen av 

ärendet.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens dagordning utökades med informationspunkt om 

försäljning av industrimark. Ledamot i kommunstyrelsen önskar få 

redogörelse om beslut som fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ordförande för kommunstyrelsen tillika kommunstyrelsens arbetsutskott 

redogör för ärendet och bakgrunden till arbetsutskottets beslut.                              

  

 


