
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Alexander Arbman,  
alexander.arbman@uppvidinge.se 

KALLELSE 
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Datum 

2021-01-12 
 

  

 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 19 januari 2021 klockan 08:30 

i Storasjö, 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. Ledamöter och tjänstepersoner 

uppmanas närvara på distans. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2021-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2021-000002  

 

3.  Uppföljning och information om 

trygghetsmätning 2020 

Dnr 2020-000522  

Information på sammanträdet. 

4.  Information om projektet Glasriket - En 

attraktiv destination för husbilsturisten 

Dnr 2021-000074  

Information på sammanträdet. 

5.  Beslutsattestantförteckning kommunstyrelsen 

2021 

Dnr 2020-000485  

./. 

6.  Plan för ekonomisk rapportering 2021 

Dnr 2021-000073  

./. 

7.  Motion om Språkkrav i svenska för 

vårdrelaterade sysslor 

Dnr 2020-000307  

./. 

8.  Upphörande av regler och riktlinjer för 

introduktionsersättning 

Dnr 2020-000517  

./. 
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Ärende Anteckningar 

9.  Revisionsrapport rekryteringsprocesser i 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2020-000433  

./. 

10.  Överklagan av kommunalt partistöd 2020, mål 

nr 5893-19 

Dnr 2019-000422  

./. 

11.  Medborgarförslag belysning av banvallen i 

Norrhult/Klavreström 

Dnr 2020-000502  

./. 

12.  Medborgarförslag om bilparkering vid 

Floragatan Åseda 

Dnr 2020-000483  

./. 

13.  Motion gällande anpassningar och flexibilitet 

i rådande pandemiläge 

Dnr 2020-000508  

./. 

14.  Trygghetsboende i Norrhult 

Dnr 2020-000468  

./. 

15.  Nya lokaler för biblioteket i Lenhovda 

Dnr 2020-000464  

./. 

16.  Ansökan om statligt bidrag och uppsättning 

av publika laddningsstationer 

Dnr 2021-000067  

./. 

17.  Återrapportering av delegationsbeslut 

kommunstyrelsen 

Dnr 2021-000035  

./. 

18.  Meddelanden till kommunstyrelsen 

Dnr 2021-000011  

./. 

 

Niklas Jonsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

kommunsekreterare 
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§ 187 Dnr 2020-000307  

Motion om Språkkrav i svenska för vårdrelaterade 
sysslor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda 

motionen och inhämta yttrande från Socialnämnden. Utredningen ska 

återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde i januari.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni år 2020 § 68 att motionen om 

språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor får ställas och överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

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

Protokollsutdrag KF 2020-06-23 § 68 

Presidieskrivelse 2020-08-10     

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Socialnämnden 

  

 



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
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§ 28 Dnr 2020-000433  

Revisionsrapport rekryteringsprocesser i Uppvidinge 
kommun 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen att 

överlämna yttrandet till kommunens revisorer.  

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 Att ge HR-avdelningen i uppdrag att samordna framtagande av en 

strategi för kommunens långsiktiga rekrytering.  

 Att ge HR-avdelningen i uppdrag att utbilda kommunens chefer i 

rekrytering och öka kompetensen i ämnet.  

 Att ge HR-avdelningen i uppdrag att utveckla personal- och 

hälsoredovisningen enligt granskningens rekommendationer.  

 Att ge samtliga förvaltningar i uppdrag att kontrollera efterlevnad 

av rekryteringsrutinen inom ramen för arbetet med intern kontroll.             

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av revisorerna i Uppvidinge kommun har PwC gjort en 

granskning av kommunens rekryteringsprocesser. Revisorernas bedömning 

är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt har säkerställt en 

ändamålsenlig rekryteringsprocess. Det grundas på att det saknas styrande 

dokument för kommunens långsiktiga rekrytering och 

kompetensförsörjning och att ansvariga chefer delvis har ett tillräckligt stöd 

i sitt rekryteringsarbete. Det konstateras dock att det finns ändamålsenliga 

riktlinjer och rutiner för rekryteringsarbetet, men att det inte sker en 

tillräcklig uppföljning av kommunstyrelsens och nämndernas 

rekryteringsarbete utifrån gällande riktlinjer och rutiner.  

 

Ett antal rekommendationer har lyfts fram: 

 Kommunstyrelsen rekommenderas att ta fram en strategi för 

Uppvidinge kommuns kompetensförsörjning för att säkerställa den 

långsiktigt. Samtliga nämnder rekommenderas att engageras i 

arbetet för att säkerställa en bred förankring av strategin i 

kommunen. Arbetet bör även inkludera hur kommunens ska arbeta 

med att stärka sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare.  
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Med utgångspunkt i ovanstående ger Kommunstyrelsen HR-avdelningen i 

uppdrag att samordna framtagandet av en strategi för kommunens 

långsiktiga rekrytering.  

 

 Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att säkerställa att 

rekryteringsrutinen görs känd och tillämpas av förvaltningens 

samtliga chefer.  

 

Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att utbilda kommunens 

chefer i rekrytering. 

 

 Kommunstyrelsen och samtliga nämnder rekommenderas att 

säkerställa efterlevnaden av gällande riktlinjer och rutiner för 

rekrytering inom ramen för styrelsens och nämndernas 

internkontrollarbete. 

 

Kommunstyrelsen ger samtliga förvaltningar i uppdrag att kontrollera 

efterlevnad av rekryteringsrutinen inom ramen för internkontrollarbetet. 

 

 Kommunstyrelsen rekommenderas att utvärdera om det stöd som 

idag ges till chefer i rekryteringsprocesser fördelas optimalt utifrån 

tillgängliga resurser. 

 

Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att utbilda kommunens 

chefer i rekrytering i syfte att öka kompetensen i ämnet.  

 

 Statistiken avseende personalomsättning i personal- och 

hälsoredovisningen rekommenderas att brytas ner per nämnd samt 

åtföljas av en analys för att kunna utgöra ett underlag i arbetet med 

kommunens attraktivitet som arbetsgivaren och i det långsiktiga 

personalförsörjningsarbetet. 
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Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att utveckla personal- och 

hälsoredovisningen i enlighet med rekommendationen.  

 

 Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att införa 

systematiska avslutningssamtal.  

 

Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att utbilda kommunens 

chefer i rekrytering i syfte att öka kompetensen gällande rekrytering, där 

avslutningssamtal utgör en viktig del för att arbeta fram relevanta behovs- 

och kompetensanalyser.                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

enlighet med HR-avdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens personalutskott kan besluta så.            

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport ”Granskning av rekryteringsprocesser”, september 

2020.  

Missiv från revisorerna, 2020-09-18 

Tjänsteskrivelse HR-chef, 2020-11-16  

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen     
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§ 132 Dnr 2020-000003  

Anmälan av medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag om bilparkering vid Floragatan Åseda får ställas och 

lämnas till kommunstyrelsen för svar.  

Medborgarförslag belysning av banvallen i Norrhult/Klavreström får ställas 

och lämnas till kommunstyrelsen för svar.         

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna medborgarförslag:  

Medborgarförslag om bilparkering vid Floragatan Åseda, dnr. 2020-000483  

Medborgarförslag belysning av banvallen i Norrhult/Klavreström, dnr. 

2020-000502            

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslagen får ställas 

samt lämnas till kommunstyrelsen för svar och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om bilparkering vid Floragatan Åseda, 2020-10-29, dnr. 

2020-000483  

Medborgarförslag belysning av banvallen i Norrhult/Klavreström, 2020-11-

13, dnr. 2020-000502            
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§ 132 Dnr 2020-000003  

Anmälan av medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag om bilparkering vid Floragatan Åseda får ställas och 

lämnas till kommunstyrelsen för svar.  

Medborgarförslag belysning av banvallen i Norrhult/Klavreström får ställas 

och lämnas till kommunstyrelsen för svar.         

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna medborgarförslag:  

Medborgarförslag om bilparkering vid Floragatan Åseda, dnr. 2020-000483  

Medborgarförslag belysning av banvallen i Norrhult/Klavreström, dnr. 

2020-000502            

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslagen får ställas 

samt lämnas till kommunstyrelsen för svar och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om bilparkering vid Floragatan Åseda, 2020-10-29, dnr. 

2020-000483  

Medborgarförslag belysning av banvallen i Norrhult/Klavreström, 2020-11-

13, dnr. 2020-000502            
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§ 134 Dnr 2020-000005  

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen gällande anpassningar och flexibilitet i rådande pandemiläge får 

ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning.             

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna motioner:  

Motion gällande anpassningar och flexibilitet i rådande pandemiläge, 

diarienummer 2020–000508              

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om motion gällande anpassningar 

och flexibilitet i rådande pandemiläge får ställas och lämnas till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-11-27 

Motion gällande anpassningar och flexibilitet i rådande pandemiläge, 

diarienummer 2020–000508         
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§ 139 Dnr 2020-000468  

Trygghetsboende i Norrhult 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om minoritetsåterremiss med motiveringen: 

Då det saknas dialog med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om 

att ha en dialog med SN.              

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 april 2020, §100 Dnr 2020–000179, beslutade Kommunstyrelsen att 

uppdra åt Samhällsserviceförvaltningen att utreda att inrätta ett 

trygghetsboende i Solgårdens lokaler i Norrhult.  

Den 10 juni 2020, § 154 gavs en muntlig redogörelse om uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen med uppdrag att ta fram alternativa förslag.  

Lokalförsörjningsgruppen presenterade två alternativ för den politiska 

ledningen den 23 oktober 2020. Alternativ 1, ombyggnation av delar av 

Solgårdens lokaler till trygghetsboende, tio tvårumslägenheter (47–55 kvm) 

på plan två till en grovt uppskattad kostnad av 11 miljoner kronor. 

Alternativ två är att AB Uppvidingehus bygger nio marklägenheter, två 

rum och kök, på 55 kvm till en grovt uppskattad kostnad av 15 miljoner 

kronor. I båda alternativen ingår en gemensamhetslokal. Hyresnivån för 

båda alternativen hamnar på maximalt 7000 kronor per månad. Ärendet 

föreslås skickas till Socialnämnden för inhämtande av synpunkter. Slutligt 

beslut i ärendet fattas av Kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen arbetar 

vidare med alternativ ett: omvandla av delar av Solgårdens lokaler 

till trygghetsboende. 

 översända förslaget till socialnämnden för att inhämta synpunkter 

och återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsens 

sammanträde i februari 2021.   

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Vid nybyggnation (alternativ två) 

uppstår tomma lokaler på Solgården plan två. Driftsformer är oklara för 

båda alternativen.      
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) och Margareta Schlee (M) och Mikaela Gross (V), Marie 

Hammarström Linnér (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremiss, Då det saknas 

dialog med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om att ha en dialog 

med SN. 

Matthias Sjöberg (V) och Robert Fredriksson (SD), Kent Helgesson (LPo), 

Frida Sundqvist Hall (-) yrkar bifall till Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan gå direkt till öppen 

omröstning och finner att kommunfullmäktige godkänt beslutsgången.  

Ordförande tydliggör att JA-röst innebär röst på kommunstyrelsens förslag 

till beslut och NEJ-röst innebär röst på Centerpartiet och 

Kristdemokraternas yrkande om återremiss. 

JA: Niklas Jonsson (S), Bodil Fager Bergqvist (S), Birger Johansson (S), Marie 

Hammarström Linnér (S), Susanne Karlsson (S), Jan Wernström (S), Kent 

Bergqvist (S), Jim Johansson (S), Peter Ekman (S), Lars-Erik Hammarström 

(S), Bjarne Svensson (S), Mikaela Gross (-), Jerker Blomqvist (M), Anders 

Käll (M), Margareta Schlee (M), Carl Krekola (M), Kerstin Ljungkvist (-), 

Peter Danielsson (S) 

NEJ: Matthias Sjöberg (V), Ingrid Hugosson (C), Viktoria Birgersson (C), 

Eva Palmqvist (C), Thomas Lindberg (C), Sadiq Sahal (C), Ingemar 

Hugosson (C), Christina Lindqvist (KD), Billy Lindvall (SD), Simon Bring 

(SD), Rickard Revelj (SD), Hanne Geiger (SD), Robert Fredriksson (SD), 

Kent Helgesson (LPo), Roger Karlsson (LPo), Frida Sundqvist Hall (-) 

Antal JA 18 st, NEJ 16 st. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat om 

minoritetsåterremiss.              

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-18 § 268 

Idéskiss Solgården översikt mbl 2020-10-02 

Utredningskommentar Trygghetsboende      
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Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

AB Uppvidingehus 
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§ 268 Dnr 2020-000468  

Trygghetsboende i Norrhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen arbetar 

vidare med alternativ ett: omvandla av delar av Solgårdens lokaler 

till trygghetsboende. 

 översända förslaget till socialnämnden för att inhämta synpunkter 

och återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsens 

sammanträde i februari 2021.               

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar oss, Då det saknas dialog 

med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om att ha en dialog med 

SN.    

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 april 2020, §100 Dnr 2020–000179, beslutade Kommunstyrelsen att 

uppdra åt Samhällsserviceförvaltningen att utreda att inrätta ett 

trygghetsboende i Solgårdens lokaler i Norrhult.  

Den 10 juni 2020, § 154 gavs en muntlig redogörelse om uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen med uppdrag att ta fram alternativa förslag.  

Lokalförsörjningsgruppen presenterade två alternativ för den politiska 

ledningen den 23 oktober 2020. Alternativ 1, ombyggnation av delar av 

Solgårdens lokaler till trygghetsboende, tio tvårumslägenheter (47–55 kvm) 

på plan två till en grovt uppskattad kostnad av 11 miljoner kronor. 

Alternativ två är att AB Uppvidingehus bygger nio marklägenheter, två 

rum och kök, på 55 kvm till en grovt uppskattad kostnad av 15 miljoner 

kronor. I båda alternativen ingår en gemensamhetslokal. Hyresnivån för 

båda alternativen hamnar på maximalt 7000 kronor per månad. Ärendet 

föreslås skickas till Socialnämnden för inhämtande av synpunkter. Slutligt 

beslut i ärendet fattas av Kommunfullmäktige.  
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Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Vid nybyggnation (alternativ två) 

uppstår tomma lokaler på Solgården plan två. Driftsformer är oklara för 

båda alternativen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på ändring punkt 1 till att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen arbetar vidare 

med alternativ ett: ombyggnation av delar av Solgårdens lokaler till 

trygghetsboende. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremiss, Då det saknas 

dialog med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om att ha en dialog 

med SN.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 

enlighet med Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande. Ordförande 

finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med ändring för Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 126 

Idéskiss Solgården översikt mbl 2020-10-02 

Utredningskommentar Trygghetsboende    

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

AB Uppvidingehus 
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§ 140 Dnr 2020-000464  

Nya lokaler för biblioteket i Lenhovda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om minoritetsåterremiss med motiveringen: 

Att undersöka mer ekonomiska möjligheter för att nyttja annan fastighet i 

närheten som bibliotek och som alternativ fortsätta använda befintligt 

bibliotek med utbyggnad av skolan.               

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, § 132 Dnr 2020–000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda flytt av bibliotekslokalen 

från Lenhovdaskolan till Sockenstugan i Lenhovda. 

Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och presenterat ett förslag 

för den politiska ledningen i kommunen den 23 oktober, 2020.  

Utredningen visar att en flytt kräver en till- och ombyggnation av plan ett 

av Sockenstugan till en grovt uppskattad kostnad av 7,5 miljoner kronor. 

Driftskostnaderna beräknas att öka med 500 000 kronor per år. Kostnader 

för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår inte. Slutligt beslut i 

ärendet fattas av kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt 

Samhällsserviceförvaltningen att: 

- genomföra ombyggnation enligt upprättat förslag. 

- avsätta 7,5 miljoner kronor för ärendet i investeringsbudget 2021. 

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Tid för färdigställande efter slutligt 

beslut, ca 12 månader.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) och Jim Johansson (S) och Jan Wernström (S) och Anders 

Käll (M) och Susanne Karlsson (S) och Mikaela Gross (-) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sverigedemokraterna yrkar på yrkar på återremiss med motiveringen att 

undersöka mer ekonomiska möjligheter för att nyttja annan fastighet i 
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närheten som bibliotek och som alternativ fortsätta använda befintligt 

bibliotek med utbyggnad av skolan. 

Christina Lindqvist (KD) och Sadiq Sahal (C), Matthias Sjöberg (V) och 

Frida Sundqvist Hall (-), Kent Helgesson (LPo), Robert Fredriksson (SD) 

yrkar bifall till Sverigedemokraternas yrkande.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan gå direkt till öppen 

omröstning och finner att kommunfullmäktige godkänt beslutsgången.  

Ordförande tydliggör att JA-röst innebär röst på kommunstyrelsens förslag 

till beslut och NEJ-röst innebär röst på Sverigedemokraternas yrkande om 

återremiss. 

JA: Niklas Jonsson (S), Bodil Fager Bergqvist (S), Birger Johansson (S), Marie 

Hammarström Linnér (S), Susanne Karlsson (S), Jan Wernström (S), Kent 

Bergqvist (S), Jim Johansson (S), Peter Ekman (S), Lars-Erik Hammarström 

(S), Bjarne Svensson (S), Mikaela Gross (-), Jerker Blomqvist (M), Anders 

Käll (M), Margareta Schlee (M), Carl Krekola (M), Kerstin Ljungkvist (-), 

Peter Danielsson (S) 

NEJ: Matthias Sjöberg (V), Ingrid Hugosson (C), Viktoria Birgersson (C), 

Eva Palmqvist (C), Thomas Lindberg (C), Sadiq Sahal (C), Ingemar 

Hugosson (C), Christina Lindqvist (KD), Billy Lindvall (SD), Simon Bring 

(SD), Rickard Revelj (SD), Hanne Geiger (SD), Robert Fredriksson (SD), 

Kent Helgesson (LPo), Roger Karlsson (LPo), Frida Sundqvist Hall (-) 

Antal JA 18 st och NEJ 16 st.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat om 

minoritetsåterremiss.              

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 122 

Perspektivskiss_201002 

A3050110 SOCKENSTUGAN-BIBLIOTEK PLAN 1 

Utredningskommentarer Sockenstugan bibliotek       

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus 
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§ 270 Dnr 2020-000464  

Nya lokaler för biblioteket i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt 

Samhällsserviceförvaltningen att: 

- genomföra ombyggnation enligt upprättat förslag. 

- avsätta 7,5 miljoner kronor för ärendet i investeringsbudget 2021.      

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar oss, Då målet för 

Uppvidinge kommun är att vi har en hållbar investeringstakt, vilket betyder 

att investeringarna ska täckas av avskrivningar och årets resultat under en 

sjuårsperiod och då behöver investeringsnivåerna sänkas samtidigt som 

resultatnivåerna behöver ökas.             

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, § 132 Dnr 2020–000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda flytt av bibliotekslokalen 

från Lenhovdaskolan till Sockenstugan i Lenhovda. 

Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och presenterat ett förslag 

för den politiska ledningen i kommunen den 23 oktober, 2020.  

Utredningen visar att en flytt kräver en till- och ombyggnation av plan ett 

av Sockenstugan till en grovt uppskattad kostnad av 7,5 miljoner kronor. 

Driftskostnaderna beräknas att öka med 500 000 kronor per år. Kostnader 

för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår inte. Slutligt beslut i 

ärendet fattas av kommunfullmäktige.  

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Tid för färdigställande efter slutligt 

beslut, ca 12 månader.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar avslag då vi inte ser några 

behov av nya bibliotekslokaler och det löser inte skolans problem. 
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Susanne Karlsson (S) och Anders Käll (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 122 

Perspektivskiss_201002 

A3050110 SOCKENSTUGAN-BIBLIOTEK PLAN 1 

Utredningskommentarer Sockenstugan bibliotek     

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus 
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Förteckning över delegationsbeslut – Kansliavdelning 

Alla hänvisningar utifrån delegation är från kommunstyrelsens delegationsordning om inte 

annat anges. 

 

Delegat Kommunchef, Anne Hallberg 

Punkt Beslut Beslutsdatum Dnr 

1.5 Undertecknade av avtal angående ny 

projektledare för TUFFO 

2021-01-12 2021-000078 

 

3.6 

Beslut om ställföreträdande 

kommunchef, december och januari 

2020-12-07 2020-000328 

3.6 Beslut om ställföreträdande 

kommunchef, oktober 

2020-09-30 2020-000328 

3.6 Beslut om ställföreträdande 

kommunchef, augusti 

2020-08-06 2020-000328 

3.6 Beslut om ställföreträdande 

kommunchef, juli och augusti 

2020-06-26 2020-000328 

3.6 Beslut om ställföreträdande 

kommunchef, juni och juli 

2020-06-26 2020-000328 

 

KS 2020-000009 

2021-01-12 
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Förteckning över delegationsbeslut – Kommunstyrelsens utskott 

Alla hänvisningar utifrån delegation är från kommunstyrelsens delegationsordning om inte 

annat anges. 

 

Delegat Arbetsutskottet, KSAU 

Punkt Beslut Beslutsdatum Dnr 

- - - - 

 

 

Delegat Personalutskottet, KSPU 

Punkt Beslut Beslutsdatum Dnr 

3.3 Löneöversyn 2020 2020-12-03  2019-000388 

3.4 Ansökan om 

kompetensutvecklingsmedel till Signs 

of Safety 

2020-12-03 2020-000507 

 

 

Delegat Kultur- och föreningsutskottet, KSKFU 

Punkt Beslut Beslutsdatum Dnr 

- - - - 

 

 

 

Delegat Tekniska utskottet, KSTU 

Punkt Beslut Beslutsdatum Dnr 

- - - - 

 

KS 2020-000009 

2020-12-09 
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Förteckning över delegationsbeslut – Kommunstyrelsens ordförande 

Alla hänvisningar utifrån delegation är från kommunstyrelsens delegationsordning om inte 

annat anges. 

 

Delegat  

Punkt Beslut Beslutsdatum Dnr 

1.8 Ordförandebeslut i brådskande ärende 

Att inom ramen för Kommunstyrelsens 

disponibla investeringsmedel utbetala 

femhundra åttiotusen två 

hundrafemtio kronor (585 250kr) enligt 

avtal uppdragsnummer 13004903. 

2020-12-18 2017-000295 

 

 

 

KS 2021-000035 

2021-01-05 
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Förteckning över delegationsbeslut 

 

Alla hänvisningar utifrån delegation är från kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Cecilia Bülow, HR-chef  

 

 

Beslut Tidpunkt Delegation - 

punkt 

Uppsägning från arbetsgivarens sida 2020-12-03 3.22 

 

Anta centralt tecknad överenskommelse, Lokalt 

kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor 

mm. – LOK 20, som lokalt kollektivavtal på 

rekommendation av SKR (Vision).  

 

Anta centralt tecknad överenskommelse, Lokalt 

kollektivavtal om BEA, som lokalt kollektivavtal på 

rekommendation av SKR (Vision). 

2020-12-30 

 

 

 

 

2020-12-30 

3.11 

 

 

 

 

3.11 

   

 

2020-12-30 
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Förteckning över delegationsbeslut 

Alla hänvisningar utifrån delegation är från kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Carina Lindau, handläggare abonnentfrågor tekniska avdelningen 

 

Vad? När? Delegation? 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20001 

2020-01-15 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20002 

2020-01-15 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20003 

2020-01-15 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20004 

2020-01-20 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20005 

2020-01-20 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20006 

2020-01-20 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20007 

2020-02-12 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20008 

2020-02-19 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20009 

2020-02-19 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20010 

2020-03-03 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20011 

2020-03-17 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20012 

2020-03-25 3.4 

2021-01-11 
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Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20013 

2020-03-30 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20014 

2020-05-14 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20015 

2020-05-25 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20016 

2020-06-08 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20017 

2020-08-31 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20018 

2020-09-04 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20019 

2020-10-02 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20020 

2020-10-13 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20021 

2020-11-03 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,dnr 23 

20022 

2020-11-13 3.4 

 

 




