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Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 19 augusti 2020 klockan 

13:30 i Uppvidinge Lärcenter, Åseda för att behandla följande ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Information om socialnämndens åtgärds- och 

handlingsplan kostnadseffektiviseringar 

2020-2024 

Dnr 2020-000195  

Information på sammanträdet. 

4.  Dialog med barn- och utbildningsnämnden 

om budget och verksamhet 2020 

Dnr 2020-000267  

Information på sammanträdet. 

5.  Vindpark Hökanäs-Hovgård 

Dnr 2020-000333  

./. 

6.  Samhällsservicechef informerar om 

investeringsprojekt 

Dnr 2020-000358  

./. 

7.  Förfrågan gällande exponering på 

matchställens framsida AMO Handboll 

Dnr 2020-000339  

./. 

8.  Ansökan om medel för kompetensutveckling 

Dnr 2020-000355  

./. 
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Ärende Anteckningar 

9.  Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2020 

Idé- och kunskapscentrum 

Dnr 2020-000277  

./. 

10.  Årsredovisning och revisionsberättelse VoB 

Kronoberg år 2019 

Dnr 2020-000315  

./. 

11.  Servicemått för erhållande av skolskjuts för 

gymnasieelever 

Dnr 2020-000320  

./. 

12.  Riktlinjer för taxor och avgifter inom 

omsorgen 2021 

Dnr 2020-000346  

./. 

13.  Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt 

framtidsanpassat bolag 

Dnr 2020-000270  

./. 

14.  Motion om Språkkrav i svenska för 

vårdrelaterade sysslor 

Dnr 2020-000307  

./. 

15.  Återrapportering av delegationsbeslut 

kommunstyrelsen 

Dnr 2020-000009  

./. 

16.  Meddelanden till Kommunstyrelsen 

Dnr 2020-000010  

./. 

 

Niklas Jonsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

kommunsekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 152 Dnr 2020-000195  

Information om socialnämndens åtgärds- och 
handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in socialnämndens 

presidium till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj att bjuda in socialnämndens 

presidium till dagens sammanträde. 

På sammanträdet redogör socialnämndens presidium och förvaltningschef 

för aktuellt läge gällande Corona samt åtgärds- och handlingsplan 

kostnadseffektiviseringar 2020-2024.           

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

och bjuder in socialnämndens presidium till kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.              
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§ 151 Dnr 2020-000267  

Dialog med barn- och utbildningsnämnden om budget 
och verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in Barn-och 

utbildningsnämndens presidium till kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde samt ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag se över 

skolstrukturen i Uppvidinge kommun.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj att bjuda in barn- och 

utbildningsnämndens presidium till kommunstyrelsen den 10 juni. 

På sammanträdet redogör barn- och utbildningsnämndens presidium och 

utvecklingsledare Katja Schönbeck om nämndens kvalitetsarbete inom 

skolan samt budgetarbetet. 

Barn- och utbildningsnämndens presidium uttalar behov av genomförandet 

av en översyn av skolstrukturen i Uppvidinge kommun.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

och bjuder in Barn-och utbildningsnämndens presidium till 

kommunstyrelsens nästkommande sammanträde samt ger barn- och 

utbildningsnämnden i uppdrag se över skolstrukturen i Uppvidinge 

kommun.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.              
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§ 68 Dnr 2020-000005  

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt framtidsanpassat bolag får 

ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Motion om Språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor får ställas och 

lämnas till kommunstyrelsen för beredning.            

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna motioner:  

Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt framtidsanpassat bolag, dnr 

2020-000270. 

Motion om Språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor, dnr 2020-000307.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Motion om att bilda ett 

kommunalt tekniskt framtidsanpassat bolag får ställas och överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordförande finner att 

kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Motion om Språkkrav i svenska 

för vårdrelaterade sysslor får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-15    
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§ 68 Dnr 2020-000005  

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt framtidsanpassat bolag får 

ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Motion om Språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor får ställas och 

lämnas till kommunstyrelsen för beredning.            

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna motioner:  

Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt framtidsanpassat bolag, dnr 

2020-000270. 

Motion om Språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor, dnr 2020-000307.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Motion om att bilda ett 

kommunalt tekniskt framtidsanpassat bolag får ställas och överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordförande finner att 

kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Motion om Språkkrav i svenska 

för vårdrelaterade sysslor får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-15    

  

 



Språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor
För att kunna vårda människor så är god språkkunskap en så fundamental kunskap att frånvaron är 
en direkt risk för de människor som är i behov av vård eller omsorg. Oavsett om det handlar om att 
kunna tillgodogöra sig rutiner och säkerhetsföreskrifter eller kunna kommunicera med den 
vårdbehövande så är språket en nödvändighet för att kunna erbjuda vårdtagaren den trygghet som 
de har rätt till. Detta gäller alla vårdrelaterade sysslor.

Förslag till beslut:
Att Uppvidinge kommun utformar och inför ett språkkrav i Svenska för alla vårdrelaterade 
sysslor i kommunal regi

Sverigedemokraterna Uppvidinge
Simon Bring




