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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 7 april 2020 klockan 08:30 i 

Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Glasriket på Tillväxt 

Dnr 2020-000207  

Besök på sammanträdet. 

4.  Årsredovisning 2019 för Asta och Balduin 

Hansens stiftelse 

Dnr 2020-000117  

./. 

5.  Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Augusta 

Johanssons och Aina Holmers fond  

Dnr 2020-000116  

./. 

6.  Hemställan hos kommunfullmäktige om 

utökad investeringsbudget och budgetram för 

inköp av elektroniskt låssystem 

Dnr 2018-000238  

./. 

7.  Översyn av regler för investeringar 

Dnr 2019-000166  

./. 

8.  Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Dnr 2019-000418  

./. 

9.  Upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun 

Dnr 2020-000147  

./. 

10.  Förutsättningsskapande för lokal 

upphandling 

Dnr 2020-000177  

./. 
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Ärende Anteckningar 

11.  Regler för inköps- och 

upphandlingsverksamheten 

Dnr 2020-000146  

./. 

12.  Riktlinjer för direktupphandling, inköp och 

upphandlingar 

Dnr 2020-000145  

./. 

13.  Skafferiavtal  

Dnr 2020-000152  

./. 

14.  Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, 

äldreboende och ekoby i centrum av 

Uppvidinge och döp området till Uppvidinge 

Dnr 2019-000390  

./. 

15.  Hemställan om medel för ombyggnation och 

fastighetsunderhåll  

Dnr 2020-000033  

./. 

16.  Försäljning av fastigheten Rörmokaren 3 samt 

markområde vid Hammarvägen Åseda 

Dnr 2020-000181  

./. 

17.  Arkeologisk förundersökning Lenhovda 

Dnr 2020-000215  

 

18.  Arkeologisk förundersökning Kållehylte 

Dnr 2020-000216  

 

 

Niklas Jonsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

nämndsekreterare 
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§ 124 Dnr 2017-000170  

Långsiktig investeringsplan gällande säkerhet 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med 

Uppvidingehus utreda kostnaderna för att se till att samtliga lokaler som 
används av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter får 
elektroniska låssystem, 

2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att föreslå en plan för 
snabbast möjliga genomförande av införandet av elektroniska låssystem 
inkl. ett förslag på i vilken ordning införandet på enheterna skall ske, 

 3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna 
för att förse alla enheter inom barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter någon form av intern kommunikationsutrustning, som 
medger snabb masskommunikation med all personal på respektive 
enhet, 

4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att föreslå en plan för 
snabbast möjliga genomförande av införandet av intern 
kommunikationsutrustning inkl. ett förslag på i vilken ordning 
införandet på enheterna skall ske, 

5 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa uppdragen 
vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har under höstterminen 
2017, i samarbete med lokala BRÅ, beredskapssamordnaren Charlott Åberg 
och polisen, genomfört två workshops på temat "säkerhet i skolan" samt 
"pågående dödligt våld". Arbetet kommer fortsätta, bland annat genom en 
studiedag den 23 april 2018 på temat "pågående dödligt våld", med all 
förvaltningens personal. I arbetet har hittills identifierats två risker för 
säkerheten på enheterna, nämligen avsaknaden på enheterna av 
elektroniska låssystem och intern kommunikationsutrustning, som medger 
snabb masskommunikation med all personal på respektive enhet på 
enheterna. 

De ekonomiska konsekvenserna kommer behöva utredas.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut. 
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Ordförande finner genom acklamation att barn- och utbildningsnämnden 
beslutat i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen, 2017-12-06 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
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§ 34 Dnr 2017-000170  

Långsiktig investeringsplan gällande säkerhet 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Ärendet återremiteras och rapporteras vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i juni.     

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har under höstterminen 
2017, i samarbete med lokala BRÅ, säkerhets- och beredskapssamordnaren 
Charlott Åberg och polisen, genomfört två workshops på temat "säkerhet i 
skolan" samt "pågående dödligt våld". Arbetet kommer fortsätta, bland 
annat genom en studiedag den 23 april 2018 på temat "grovt våld i skolan", 
med all personal från barn- och utbildningsförvaltningen. I arbetet har 
hittills identifierats två risker för säkerheten på enheterna, nämligen 
avsaknaden på enheterna av elektroniska låssystem och intern 
kommunikationsutrustning, som medger snabb masskommunikation med 
all personal på respektive enhet på enheterna.  

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017 § 124 fick barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i april 2018 redovisa de uppdrag barn- och 
utbildningsförvaltningen fick i ärendet långsiktig investeringsplan gällande 
säkerhet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Ärendet återremiteras och rapporteras vid barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde i juni.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämndens kan fatta beslut i 
enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) förslag till beslut och finner 
nämnden besluta så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fanni Nilsson, förvaltningskoordinator, 2018-03-20 
Protokollsutdrag BUN 2017 § 124     

Beslutet skickas till 
Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 53 Dnr 2017-000170  

Långsiktig investeringsplan gällande säkerhet 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  

• att hemställa hos Kommunfullmäktige om utökad 
investeringsbudget om 200 000 tkr årligen för 2019, 2020 och 2021 för 
installering av elektroniskt låssystem 

• att hemställa hos Kommunfullmäktige om utökad budgetram om 
200 000 tkr årligen för 2019, 2020 och 2021 för inköp av intern 
masskommunikationsutrustning 

• att driftskostnaden för den interna 
masskommunikationsutrustningen finansieras inom ramen för 
enheternas driftsbudget    

Sammanfattning av ärendet 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017 § 124 fick barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa de uppdrag barn- och 
utbildningsförvaltningen fick i ärendet långsiktig investeringsplan gällande 
säkerhet.   

Barn- och utbildningsförvaltningen fick följande uppdrag: 

• att utreda kostnaderna för att se till att samtliga lokaler som används 
av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter får 
elektroniska låssystem 

• att utreda kostnaderna för att förse alla enheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter någon form av intern 
kommunikationsutrustning, som medger snabb 
masskommunikation med all personal på respektive enhet 

• att föreslå en plan och prioriteringsordning för snabbast möjliga 
genomförande av införandet av elektroniska låssystem och intern 
kommunikationsutrustning 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att införandet av elektroniska 
låssystem på verksamhetens enheter och intern kommunikationsutrustning 
sker under år 2019, 2020 och 2021. Prioriteringsordningen som föreslås 
framkommer i beslutsunderlaget ”Utredning av kostnader gällande 
säkerhet”. Högstadieskolorna föreslås prioritera först och sedan prioriteras 
grundskolan och förskolan i storleksordning. Därefter prioriteras 
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Kulturskolan, elevhälsan och Uppvidinge gymnasieskola och 
vuxenutbildning.  

Införande under 2019: Åsedaskolan 7-9, Älghultskolan, Åsedaskolan F-6.  

Införande under 2020: Lenhovdaskolan och Grundsärskolan, 
Alstermoskolan, Nottebäckskolan.  

Införande under 2021: Björkåkra, Gläntan, Vintergatan, Svalan, Junibacken, 
Älghult förskola och fritidshem, Uven, Kulturskolan och Uppvidinge 
gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna presenteras i beslutsunderlaget ”Utredning 
av kostnader gällande säkerhet”. Kostnaderna för elektroniskt låssystem 
utgår ifrån tidigare offererade priser från Certego AB. Kostnaderna för 
intern kommunikationsutrustning utgår ifrån priser från UppCom för 
Samsung J3.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och 
finner nämnden besluta så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fanni Nilsson, förvaltningskoordinator, 2018-05-16 

Utredning av kostnader gällande säkerhet 

Protokollsutdrag BUN 2017 § 124  

Protokollsutdrag BUN 2018 § 34   

Beslutet skickas till 
Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Ledningsgruppen barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

  

 



Utredning av kostnader gällande säkerhet – Enheterna är kategoriserade utifrån prioriteringsordning.  

  

Enhet Dörr Pris/dörr 
3728:-  

Totalt  Personal Pris/Mobil 
1800:-  

Totalt  Totalt 

Åsedaskolan 7-9 32 119 296 119 296 22 39 600 158 896 158 896 
Älghultskolan 14 52 192 171 488 X X 52 192 211 088 
Åsedaskolan F-6 18 67 104 238 592 39 70 200 137 304 348 392 
Lenhovdaskolan och Grundsärskolan 28 104 384 342 976 48 86 400 190 784 539 176 
Alstermoskolan 12 44 736 387 712 30 54 000 98 736 637 912 
Nottebäckskolan 8 29 824 417 536 17 30 600 60 424 698 336 
Björkåkra 6 22 368 439 904 24 43 200 65 568 763 904 
Gläntan 6  22 368  462 272 22 39 600 61 968 825 872 
Vintergatan 7 26 096 488 368 20 36 000 62 096 887 968 
Svalan 6 22 368 510 736 17 30 600 52 968 940 936 
Junibacken 5 18 640 529 376 13 23 400 42 040 982 976 
Älghult förskola och fritidshem 5 18 640 548 016 5 9 000 27 640 1 010 616 
Uven 2 7 456 555 472 4 7 200 14 656 1 025 272 
Elevhälsan X X 555 472 X X X 1 025 272 
Kulturskolan X X 555 472 7 12 600 12 600 1 037 872 
Uppvidinge gymnasieskola och 
vuxenutbildning 

X X 555 472 36 64 800 64 800 1 102 672 

Totalt 149 555 472 555 472 304 547 200 1 102 672 1 102 672 
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Sändlista 

 

Berörda 

Grannkommuner 

Föreningar, sammanslutningar 

 

Myndigheter 

Länsstyrelsen kronoberg@lansstyrelsen.se 

Lantmäterimyndigheten registrator@lm.se 

Region Kronoberg region@kronoberg.se 

Trafikverket diariecenter.region@trafikverket.se 

Polismyndigheten registrator.syd@polisen.se 

Kulturparken Småland info@kulturparkensmåland.se 

 

El och tele 

Telia skanova-remisser-malmo@teliasonera.se 

 

Berörd eldistributör E.ON, PBL@eon.se 

 

UppCom info@uppcom.se 

 

 

Kommunen 

 

Kommunstyrelsen ledningskontoret@uppvidinge.se 

 

Kultur- och fritidsnämnden per.gjorloff@uppvidinge.se 

 

Socialnämnden socialkontoret@uppvidinge.se 

 

Barn- och utbildningsnämnden niclas.bjalkenborn@uppvidinge.se 

 

Tekniska avdelningen staffan.aberg@uppvidinge.se 

 

Samhällsserviceförvaltningen patrik.ivarsson@uppvidinge.se 

 

Räddningschefen per.pettersson@rok.lessebo.se 

 

Kommunala handikapprådet anders.kall@uppvidinge.se 
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Föreningar 
 

Berörd hembygdsförening  

 

Berört sockenråd e.d.  

 

Lantbrukarnas Riksförbund sydost.rf@lrf.se 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 

Ordf. MBN marie.hammstrom-linner@uppvidinge.se 

 

Vice ordf. MBN mikael.thelander@uppvidinge.se 

 

 

Miljö- och byggnadskontoret  

 

Förvaltningschef karin.holst@uppvidinge.se 

 

Förvaltningssekreterare marcus.landley@uppvidinge.se 

 

Miljöhandläggare Norr: johanna.hermansson@uppvidinge.se 

 

Söder: per-ove.oscarsson@uppvidinge.se 

 

 

Övrigt 

 

Anslagstavlan 

 

Handlingar till utställningslokaler 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Annelie Martinsson 

Planerare 
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§ 36 Dnr 2019-000418  

Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar översiktsplanen på remiss till 

partigrupperna samt ledamöter i kommunstyrelsen utan partitillhörighet. 

Ärendet presenteras åter till kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april år 

2020.            

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. Arbetsutskottet fick i uppdrag 

att skicka översiktsplanen på remiss till partigrupperna samt ledamöter i 

kommunstyrelsen utan partitillhörighet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

förväntas fatta verkställande beslut utifrån kommunstyrelsens uppdrag.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott skickar 

översiktsplanen på remiss till partigrupperna samt ledamöter i 

kommunstyrelsen utan partitillhörighet. Ärendet presenteras åter till 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april år 2020.        
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

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

arbetsutskott beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-09 

Samrådsunderlag Översiktsplan 2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–

2016. 

Sändlista            

Beslutet skickas till 

Berörda av översiktsplan 
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§ 24 Dnr 2019-000390  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar medborgarförslaget till 

kommunledningsförvaltningen för beredning och att 

kommunledningsförvaltningen återkommer till kommunstyrelsens 

arbetsutskott senast i april.             

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 november 2019 inkom Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, 

äldreboende och ekoby i centrum av Uppvidinge och döp området till 

Uppvidinge. 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2019, § 201, att 

medborgarförslaget får ställas och att lämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsens för beredning. 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 januari år 2020 § 24 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsens arbetsutskott, för utredning, och 

återkomma till kommunstyrelsen i april år 2020.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunledningsförvaltningen återkommer 

till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i april.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med presidiets förslag till beslut med tillägg för Niklas Jonssons (S) 

yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-17 § 201 

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 

centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge, 2019-11-25 

Bilagor Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 

centrum av Uppvidinge och döp området till Uppviding     
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Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunchef 
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§ 23 Dnr 2020-000033  

Hemställan om medel för ombyggnation och 
fastighetsunderhåll  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar hemställan till 

lokalförsörjningsgruppen för utredning och att 

kommunledningsförvaltningen återkommer till kommunstyrelsens 

arbetsutskott senast i april.           

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har inkommit med hemställan om 

beviljande av pengar för ombyggnad och anpassning inom station 

Lenhovda samt underhåll av brandstationen i Alstermo.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunledningsförvaltningen återkommer 

till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i april.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med presidiets förslag till beslut med tillägg för Niklas Jonssons (S) 

yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Förbundsdirektionen 2019-11-27 § 50 

Protokollsutdrag Förbundsdirektionen 2019-11-27 § 51   

Hemställan om medel för ombyggnation och fastighetsunderhåll, 2020-01-

07 

Presidieskrivelse 2020-01-27   

Beslutet skickas till 

Lokalförsörjningsgruppen 

Kommunledningsförvaltningen 

      




