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Ajournering kl 14:30-14:45, 15:21-15:30 

Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande 
Anders Käll (M), 1:e vice ordförande 
Peter Danielsson (S) 
Susanne Karlsson (S) 
Tony Johansson (S) 
Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare för Jerker Blomqvist (M) 
Viktoria Birgersson (C), tjänstgörande ersättare för Patrik Davidsson (C) 
Ingrid Hugosson (C) 
Christina Lindqvist (KD) 
Anders Ljungkvist (-) 
Kerstin Ljungkvist (-) 

Ersättare Simon Bring (SD) 
 

Tjänstepersoner Cecilia Bülow, personalchef, §§ 29-32 
Anneli Martinsson, planerare, § 33 
Silja Savela, ekonomichef, § 41 
Anne Hallberg, kommunchef, §§ 29-33, 41-50 
Tomas Vari, studentmedarbetare 
Emma Majlöv modig, kommunsekreterare 
 

Justerare Anders Käll 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Åseda 2020-02-24  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 29-50 
 Emma Majlöv Modig  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2020-02-25 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2020-03-19 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Åseda 
 

Underskrift 
  

 Emma Majlöv Modig  
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§ 29 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet angående Revisionens uppföljande granskning av 

socialnämndens rutiner för ekonomistyrning tas med till 
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde och 
kommunstyrelsen bjuder in socialnämndens presidium. 

2. Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Lindqvist (KD) yrkar att ärende angående Revisionens 
uppföljande granskning av socialnämndens rutiner för ekonomistyrning 
läggs till dagordningen. 

Niklas Jonsson (S) yrkar att ärendet angående Revisionens uppföljande 
granskning av socialnämndens rutiner för ekonomistyrning tas med till 
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde och att kommunstyrelsen 
bjuder in socialnämndens presidium.  

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Christina Lindqvists yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 
Jonssons (S) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Niklas 
Jonssons (S) yrkande. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna dagordningen och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutet skickas till 
Socialnämndens presidium 
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§ 30 Dnr 2020-000002  

 Val av justerare  

Kommunstyrelsens beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen välja Anders Käll (M) som 
justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Anders Käll (M) som 
justerare och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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§ 31 Dnr 2019-000426  

Digitalt personalarkiv 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 70 000 kronor för driftskostnad för digitalt 
personalarkiv 2020 samt 85 000 kronor för införandekostnad från centralt 
avsatta budgetmedel för digitalisering.  

Sammanfattning av ärendet 
Personalutskottet har den 15:e januari föreslagit kommunstyrelsen att 
fördela medel för drift- och införande av digitalt personalarkiv från centralt 
avsatta budgetmedel för digitalisering. Presidiet i kommunstyrelsen ser 
positivt på initiativet och föreslår kommunstyrelsen bevilja medel. Utökad 
driftskostnad från och med 2021 hanteras i budgetarbetet, 
personalavdelningen uppmanas att initiera fråga om fortsatt finansiering till 
budgetberedningen.   

Kommunstyrelsens presidium föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beviljar 70 000 kronor för driftskostnad för digitalt 
personalarkiv 2020 samt 85 000 kronor för införandekostnad från centralt 
avsatta budgetmedel för digitalisering. 

Ekonomiska konsekvenser 
I budget 2020 finns 500 000 kronor i centralt avsatta medel för digitalisering. 
Hittills i år har inga medel beviljats, kvarvarande medel efter beslut är 
345 000 kronor.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens presidiums förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Susanne Karlssons (S) yrkande förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Personalutskott, 2020-01-15, § 4  

Presidieskrivelse 2020-02-10 
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Beslutet skickas till 
Personalutskottet 

Personalavdelningen 

Ekonomiavdelningen   
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§ 32 Dnr 2020-000015  

Möjlighet till förlängd föräldraledighet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppvidinge kommun erbjuder medarbetare möjlighet att vara 

partiellt föräldraledig upp till det år barnet fyller 12 år.  

2. Personalavdelningen årligen ska redovisa nyttjandet utav den lokala 
möjligheten till förlängd föräldraledighet till personalutskottet 
senast utgången efterföljande år. 

Sammanfattning av ärendet 
Jämställdhetsfrågan är viktig för Uppvidinge kommun och arbetet med 
jämställdhet och mångfald behöver kontinuerligt undersökas, analyseras, 
åtgärdas och följas upp i enlighet med Diskrimineringslagens krav.  

Enligt Föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal 
arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta 
år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår.  

Möjligheten att vara partiellt föräldraledig upp till det år barnet fyller 12 år 
har tidigare funnits med i kommunens jämställdhetsplan. 
Jämställdhetsplanen gällde t o m 2018-12-31 och därefter finns inget beslut i 
frågan om partiell föräldraledighet upp till det år barnet fyller 12 år. Krav 
på jämställdhetsplan upphörde i Diskrimineringslagen 2017, istället åläggs 
arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder för att medarbetare ska kunna 
kombinera förvärvsarbete i Uppvidinge kommun med föräldraskap.  

I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare och att 
underlätta för medarbetare att förena förvärvsarbete och föräldraskap 
föreslås Uppvidinge kommun att fortsätta erbjuda möjlighet till förkortning 
av normal arbetstid med upp till en fjärdedel upp till det år barnet fyller 12 
år.  

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2020-01-15 § 5: 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att Uppvidinge kommun 
erbjuder medarbetare möjlighet att vara partiellt föräldraledig upp till det 
år barnet fyller 12 år.  
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Personalavdelningen årligen ska redovisa nyttjandet utav den lokala 
möjligheten till förlängd föräldraledighet till personalutskottet senast 
utgången efterföljande år.             

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
personalutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag personalutskottet 2020-01-15 § 5 

Beslutet skickas till 
Personalchef 

HUL 
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§ 33 Dnr 2019-000418  

Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återemitterar ärendet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att skicka 
översiktsplanen på remiss till partigrupperna samt ledamöter i 
kommunstyrelsen utan partitillhörighet.  

3. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i 
april 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.            

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-04 § 22: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om 
utskick av Översiktsplan 2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–2016, 
för samråd.           

Förslag till beslut på sammanträdet 
Victoria Birgersson (C) yrkar att: 
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1. Kommunstyrelsen återemitterar ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att skicka översiktsplanen 
på remiss till partigrupperna samt ledamöter i kommunstyrelsen utan 
partitillhörighet.  

3. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i april 
2020. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Victoria Birgerssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 22 

Översiktsplan för samråd 2020-01-28 

Sändlista Samråd 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Planerare 
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§ 34 Dnr 2019-000250  

Motion om måltider inom äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förlänger samhällsserviceförvaltningens uppdrag till och 
med april 2020.   

Sammanfattning av ärendet 
Den 27 augusti 2019, § 100, beslutade kommunfullmäktige att till 
kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om måltider inom 
äldreomsorgen.  

Den 10 september 2019, § 74, gav kommunstyrelsen 
samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda motionen och 
återkomma till kommunstyrelsen i februari 2020.       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef 2020-02-11  

Motion om måltider inom äldreomsorgen   

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 35 Dnr 2020-000062  

Scensommar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillför ej medel för kostnaden av Scensommar 2020. 
Finansiering sker inom kultur- och föreningsutskottets befintliga budget.   

Sammanfattning av ärendet 
Scensommar startades av Växjö kommun och har sedan spridits till först 
Alvesta och under 2019 till samtliga kommuner i Kronoberg. Evenemangen 
sker alltid under bar himmel, är gratis och utspridda på olika platser i 
kommunerna. På så sätt får fler möjlighet att delta oberoende av var i 
kommunen man bor eller av ekonomiska förutsättningar.   

Scensommar 2019 genomfördes i samarbete med Region Kronoberg och 
länets övriga kommuner, och slog besöksrekord med runt 45 000 besökare. I 
Uppvidinge fick vi under tre veckor i Åseda, Alstermo och Lenhovda ta del 
av tre föreställningar med nycirkus och magi. Eventen var välbesökta och 
mycket uppskattade av såväl förskolor som invånare. 

Kostnaden för Scensommar är 40 000 kronor. 2019 finansierades satsningen 
med de pengar för fria sommarlovsaktiviteter som avdelningen sökt från 
Socialstyrelsen. Inga sådana bidrag finns ännu att söka för 2020 och ännu 
finns ingen information från myndigheten. Syftet med detta äskande är att 
garantera att vi kan genomföra Scensommar även detta år. Skulle det vara 
så att Socialstyrelsen fördelar medel för sommarlovsaktiviteter även under 
2020, så faller detta äskande.  

Kultur- och fritidsutskottet beslutade den 6 februari 2020, § 7, att föreslå 
Kommunstyrelsen tillföra 40 000 kronor till barnkulturbudgeten 2020 för att 
täcka kostnader för Scensommar 2020.                          

Kommunstyrelsens presidium föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen tillför ej medel för kostnaden av Scensommar 2020. 
Finansiering sker inom kultur- och föreningsutskottets befintliga budget.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens presidiums förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  
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Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse 2020-02-11   

Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2020-02-06 § 7 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen 

Kultur- och föreningsutskottet 
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§ 36 Dnr 2019-000299  

Motion matkulturpris 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Uppvidinge har skrivit en motion om att instifta ett 
pris för matkultur. Syftet är att lyfta fram våra lokala matproducenter. 
Priset ska kunna gå till en enskild vara, en person eller ett företag eller ett 
värv. Motionen pekar också ut ett antal bedömningskriterier;  

• Lokal särprägel 

• Varans kvalitet 

• Aktören har bidragit till bygdens kultur på ett varaktigt sätt.  

Kultur- och fritidsavdelningen ser inte några formella hinder för att 
rekommendera något annat än bifall. Vi tycker det är en intressant idé och 
priset passar väl in det turistsamarbete vi har inom Glasriketkommunerna 
där vi tillsammans arbetar med att lyfta upp just matkultur och 
matupplevelser som en bärande del i destinationen. Formellt ser vi inte att 
detta skulle hanteras annorlunda än de övriga priserna där vi ansvarar för 
beredningen.    

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut 2020-02-06 § 14: 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen. Utskottet anser att intressenter för 
nominering av priset är för litet i Uppvidinge kommun. I dagsläget ryms 
inte matkultur i Uppvidinge kulturplan. Framöver kan kulturplanen 
revideras och hänsyn tas till upplevelser kopplat till turism, där även 
matkultur skulle kunna ingå.        

Förslag till beslut på sammanträdet 
Victoria Birgersson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Anders Ljungqvist (-) yrkar bifall till kultur- och föreningsutskottets förslag. 

Ingrid Hugosson (C) yrkar bifall till Victoria Birgerssons (C) yrkande. 

Christina Lindqvist (KD) yrkar bifall till Victoria Birgerssons (C) yrkande. 
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Margareta Schlee (M) yrkar bifall till kultur- och föreningsutskottets förslag. 

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kultur- och föreningsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anders 
Ljungqvist (-), Margareta Schlee (M) och Niklas Jonssons (S) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Victoria Birgerssons (C)yrkande, med bifall av Ingrid Hugosson (C) och 
Christina Lindqvist (KD). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anders 
Ljungqvist (-), Margareta Schlee (M) och Niklas Jonssons (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Motion matkulturpris  

Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2020-02-06 § 14 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 37   

Medborgarförslag byta ut fotbollsplanen, B-planen, i 
Åseda till en konstgräsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.   

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren vill att B-planen på Åseda Idrottsplats skall omvandlas till 
en konstgräsplan. Vi får här avge vårt svar. 

Inledning 

Konstgräsplaner har genomgått en stor transformation från de första 
generationernas astroturf som mest hade likheter med en hallmatta till 
dagens 4G som på många sätt är bättre än naturgräs. Flertalet av landets 
kommuner har valt att satsa på konstgräs. Exempelvis i Stockholms Stad är 
idag konstgräsprojekten i klar majoritet jämte nyanläggningar av naturgräs. 
Många kommuner uppfattar att driften blir enklare, och att 
beläggningsgraden kan under vissa förutsättningar tiodubblas samt en 
vinteranpassad konstgräsanläggning i princip kan nyttjas året runt, vilket 
minskar på halltrycket där man får en konkurrens mellan fotboll och 
traditionella vinteridrotter som handboll, innebandy och basket. 
Konstgräsplaner dras dock med en del problem för miljön, framförallt när 
det gäller läckage av mikroplaster från framförallt gummigranulat (som 
simulerar jord) till grundvattnet.  

Att anlägga en konstgräsplan 

Vi har i detta fall räknat på en yta på 6510 kvadratmeter. Den är uppmätt 
digitalt. Vid ett skarpt projekt bör man ta in en lantmätare för en mer exakt 
uppmätning av den aktuella ytan. Av miljöhänsyn har vi använt en 
tvåskiktsmatta Fotboll Nonfill med en 20mm shockpad under. Denna matta 
har inget granulat eller dylikt i sig, men har svenskt certifikat och är därmed 
godkänt för både match- och träningsspel. För att kunna lägga denna matta 
behövs ett extensivt markarbete där marken måste dräneras om, jämnas till 
och lutas 2 grader från en tänkt centrumlinje åt vardera håll för att få 
avrinningen från planen att fungera. Markarbetet behöver kompletteras 
med en kantregel runt hela ytan (105x62m) för att förankra mattan och 
hindra från ett glida.  
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Att anlägga en 4G med gummigranulat eller dylikt ser vi av miljöskäl som 
uteslutet, eftersom det föreslagna området innesluts av Badebodaån och det 
finns överhängande risker att gummigranulat, trots fällor och filter, 
kommer att läcka ut i Badebodaån.  

Finansiering 

Ett konstgräsprojekt är komplext ur ett finansieringsperspektiv. Ofta 
handlar det om flera källor, i huvudsak kommun, Svenska 
Fotbollsförbundet, Riksidrottsförbundet, i förekommande fall Allmänna 
Arvsfonden samt välvilliga sponsorer och föreningens egna kapital. Dock 
bör man räkna med att den kommunala delen kommer att uppgå till minst 
50% av den totala projektkostnaden.  

Investeringsbudget Tkr 
Matta inkl shockpad och regel 2986,463 
Markarbeten (uppskattning) 2500 
Belysning 1000 
Totalt 6486,463 

 
Till detta kommer en utökad driftsbudget då en delvis ny maskinpark 
behöver köpas in samt kapitaltjänstkostnader som kan vara svåra att 
uppskatta utan ett mer specificerat upphandlingsunderlag. Detta exempel 
bör dock ses som vägledande när det gäller pris och finansieringsmodell.  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut 2020-02-06 § 3: 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå 
medborgarförslaget.             

Ekonomiska konsekvenser 
Ett godkännande av medborgarförslaget skulle innebära en investering om 
minst 3Mkr ur investeringsbudget samt en utökad driftsram till kultur- och 
fritidsavdelningen att utbetalas som stöd till Åseda IF som har driften av 
Åseda Idrottsplats.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) yrkar bifall till kultur- och föreningsutskottets förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Margareta Schlees (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2020-02-06 § 3 

Medborgarförslag byte ut fotbollsplanen, B-planen, i Åseda till en 
konstgräsplan 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen 

Förslagsställare 
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§ 38   

Medborgarförslag om kommunens huvudansvar för 
föreningslivet  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarad med hänvisning till 
kultur- och föreningsutskottets uppmaning till kultur- och 
fritidsavdelningen att inbjuda till dialogmöte med föreningslivet år 2020.         

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren vill i sitt medborgarförslag att kommunen övertar driften 
av ishallar, fotbollsplaner, ridhus och motionsspår m.m. Förslagsställaren 
pekar på flera fördelar med att kommunen övertar ansvaret för driften, 
varav den viktigaste torde vara att föreningslivet kan prioritera sin ideellt 
ledda kärnverksamhet, snarare än att ideella krafter ska vara utförare av 
fastighetstjänster. Kultur- och fritidsavdelningen får här avge sitt svar. 

Övergripande 

Förslaget innebär en stor omställning från den politiskt beslutade inriktning 
om både föreningsägande och föreningsdrift av anläggningar. Kultur- och 
fritidsavdelningen har idag ingen egen driftsorganisation för vare sig 
hallverksamhet eller grönyteskötsel utan detta är i så fall en verksamhet 
som måste byggas upp från grunden avseende på rekrytering och 
upphandling av maskinpark. Däremot så uppfyller vi via upphandlade 
avtal delar av förslagsställarens förslag.  

Ishallar 

Uppvidinge har idag två ishallar, en i Lenhovda och en i Åseda. I det 
sistnämnda fallet äger och driftar Åseda Ishall AB anläggningen i sin helhet, 
undantaget ismaskinerna som ägs av kommunen. Kommunen hyr sedan 
ishallen i sin helhet av kommunen som sedan lämnar över den till Åseda IF. 
I fallet Lenhovda IF äger kommunen sarg, pist och kylanläggning och 
driften innehas av huvudsakligen Lenhovda IF, med ett serviceavtal 
kopplat till kylanläggningen på ett externt bolag. Här är 
kostnadsfördelningen lite mer komplicerad, men i huvudsak är det ett 
konventionellt driftsavtal, med undantaget att kommunen står för 
investeringar och service på kylanläggningen.  
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Lite schablonmässigt kan man säga att en ishall kostar 1MKr per år i rena 
driftskostnader, inbegripet kapitalkostnader för investeringar. Det kan skilja 
lite beroende på el- och värmepriser från år till år. Att utöka med 
vaktmästar/teknikertjänster beräknas ca 0,75 årsarbete per ishall, omsatt i 
lönekostnad 1,5Mkr, skulle innebära en fördubbling av befintliga kostnader. 
Till detta kommer eventuell investering i maskinpark.  

Fotbollsplaner 

Grönyteskötsel är tekniskt enklare än ishallar, men egentligen inte helt 
okomplext heller. Fotbollsplaner är känsliga mot slitage och kräver viss 
omvårdnad för att må bra och kunna leverera en bra spelyta. I Uppvidinge 
finns fotbollsplaner i de flesta av kommunens tätorter, samtliga är driftade 
av föreningar i olika form, antingen på uppdrag av kommunen, eller genom 
eget ägande. Genomgående uppbär driftande förening bidrag från 
kommunen. Om kommunen skulle överta skötseln av grönytorna skulle det 
innebära minst två, förmodligen tre, vaktmästartjänster med inriktning på 
grönyteskötsel. Lönekostnaden skulle ligga på runt 1-1,5Mkr. Här kan man 
se viss samordningsvinst om kommunen även övertar driften för ishallarna, 
så summan kan bli lägre. Däremot behövs investeringar i maskinpark 
anpassad för grönyteskötsel.  

En spännande tanke är att nyttja den robotisering som erbjuds idag där en 
plan kan både klippas och kritas av robotar, med hjälp av en iPad.  

Sporthallar 

Vi har idag tre fullstora hallar i kommunen i anslutning till våra skolor; 
Åseda, Lenhovda och i Alstermo, där sen senare ägs av Mötesplats 
Alstermo. De två kommunägda driftas av UppvidingeHus, ett helägt 
kommunalt bostadsbolag. I Alstermo ansvarar fastighetsägaren även för 
driften. Vi kan därför inte ge något svar på hur mycket ett övertagande 
skulle kosta, eftersom vi redan svarar för driften genom en 
kostnadsdelningsmodell mellan kultur och fritid å ena sidan och barn- och 
utbildningsförvaltningen å den andra.  

Ridhus 

Våra två ridanläggningar i Lenhovda respektive Åseda ägs av 
ryttarföreningarna själva som har ett utökat driftsbidrag för att klara de 
extra kostnader som uppstår för att driva en så pass komplex anläggning 
som stallverksamhet, som också kan uppfylla alla djurskyddskrav. Vår 
uppfattning är att ryttarföreningarna själva tar bäst hand om detta, men att 
ägande av själva fastigheterna med tillhörande byggnader kan diskuteras. 
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Hör behöver man i det fall det skulle bli aktuellt föra en mycket noga och 
transparent dialog med ryttarföreningarna. Det går därför inte heller att 
svara på vad kostnaden för kommunen skulle bli för fastighetsunderhåll för 
två ridhus med stall, paddock, ridhus och andra ekonomibyggnader.  

Motionsspår 

Kommunen har idag Xst elljuspår, samtliga i föreningsdrift. Dessa är 
enklast att drifta, men också de mest tidskrävande eftersom de kräver 
åtminstone veckovis inspektion under hela året. Vår bedömning är dock att 
det sannolikt går att lösa med de (minst) tre vaktmästartjänsterna som 
bedöms behövas för att klara driften i de ovan genomgångna 
anläggningarna, dock med investering i lämpligt fyrhjulsfordon som kan 
transporteras på släp mellan de olika spåren.  

Sammanfattning: 

En preliminär budget för uppfyllande av förslagsställarens förslag enligt 
följande;  

Driftsbudget  Tkr 
 Personalkostnader 1 700 
 Materialkostnader 2 000 
 Kapitalkostnader 1 500 
 Leasingkostnader 100 
  5 300 
Investeringsbudget   
 Maskinpark 5 000 
  5 000 

 

Det krävs således en utökning av befintlig personalbudget med ca 1700Tkr. 
samt en förstärkning av avdelningens driftsbudget med 600Tkr då 
avdelningens nuvarande kostnader för driftsbidrag uppgår till ca 3000Tkr 
som då utgår. Till detta kommer investeringar som då belastar 
driftsbudgetens post för kapitaltjänstkostnader som då måste utökas i 
rambudgeten. Totalt beräknas förslaget innebära en fördyrning på 2300Tkr, 
varav personalbudget beräknas till det mest betydande beloppet.  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut 2020-02-06 § 4: 

Kultur- och föreningsutskottet uppmanar kultur- och fritidsavdelningen att 
inbjuda till dialogmöten med föreningslivet som ska ske under år 2020 och 
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föreslå kommunstyrelsen att därmed anse medborgarförslaget som 
besvarad.           

Ekonomiska konsekvenser 
Medborgarförslaget kräver en utökning av avdelningens driftsbudget med 
ca 2300Tkr jämte investeringar och kapitaltjänstkostnader   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet kultur- och 
föreningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2020-02-06 § 4 

Medborgarförslag om kommunens huvudansvar för föreningslivet   

Beslutet skickas till 
Förslagsställare 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 39   

Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till 
Uppvidingehus 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förlänger uppdraget till och med april 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 24 september 2019, § 113, beslutade kommunfullmäktige att överlämna 
medborgarförslaget ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2019, § 216, överlämna 
medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen och Uppvidingehus 
AB och återkomma till kommunstyrelsen i februari år 2020.             

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen förlänger uppdraget till och 
med april 2020.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan beslutat i enlighet med 
Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15 § 216 

Beslutet skickas till 
Uppvidingehus 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 40 Dnr 2019-000290  

Motion inrätta parlamentarisk fullmäktigeberedning för 
budgeten och reformera budgetprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.        

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår att Uppvidinge kommun inrättar en parlamentarisk 
fullmäktigeberedning för hantering av budget, reformerar budgetprocessen 
och att den föreslagna ordningen kan inleda sitt arbete när budgetarbetet 
startar våren 2020.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 november år 2019, § 30, 
att överlämna motionen till kommunledningsförvaltningen för utredning 
och återkomma senast februari år 2019.  

Kommunstyrelsen beslutade den 21 januari år 2020, § 18, att föreslå 
fullmäktige anta regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Syftet med 
reglerna är att utgöra ett verktyg för den övergripande ekonomi- och 
verksamhetsstyrningen. Av reglerna framgår att budgetberedningen är 
tillika kommunstyrelsens arbetsutskott och ska bereda förslag till budget- 
och verksamhetsplan inför beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare för innevarande 
mandatperiod är valda på mandat från (S), (M), (C) och (SD). 

Inrättandet av en alternativ politisk organisation, i detta fallet en 
fullmäktigeberedning, behöver undersökas mer gällande mål och syfte, 
uppdrag, arbetsformer samt förhållandet med kommunstyrelsen och 
nämnderna. Det behöver även tydliggöras gällande 
fullmäktigeberedningens resurser, exempelvis tjänstemannastöd samt 
ekonomiska resurser för sammanträden, arvoden och övriga kostnader.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-04 § 21: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen.          
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Ekonomiska konsekvenser 
Fullmäktigeberedning leder till ökade kostnader för förtroendevalda. För ett 
sammanträde med sju ledamöter utbetalas 6 398 kronor (under fem timmar) 
eller 12 803 kronor (över fem timmar). Ytterligare kostnader tillkommer för 
reseersättningar och eventuell lokalhyra.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Motion inrätta parlamentarisk fullmäktigeberedning för budgeten och 
reformera budgetprocessen 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 21 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 41 Dnr 2019-000376  

Ansökan om medfinansiering Folkets hus Alstermo 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar medfinansiera kostnad för installation av 

värmeanläggning i Alstermo Folkets hus med maximalt 30 procent, 
upp till 200 000 kronor, under förutsättning att föreningen erhåller 
bidrag för densamma från Boverket. 

2. Medel anvisas från kommunstyrelsens förfogandemedel.    

Sammanfattning av ärendet 
Folkets hus i Alstermo söker bidrag från bland annat Boverket för 
installation av värmeanläggning. För att erhålla bidrag från Boverket krävs 
det att kommunen medfinansierar minst 30 procent av kostnaden. Kultur- 
och föreningsutskottet hanterade ärendet i november 2019, § 53. Utskottet 
föreslog då att kommunen skulle medfinansiera upp till 288 750 kronor och 
att ekonomiavdelningen skulle återkomma med finansieringsplan.  

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 3:e december, § 279. 
Kommunstyrelsen avslog kultur- och föreningsutskottets förslag på beslut 
och uppdrog till kommunledningsförvaltningen att återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag om medfinansiering av ansökan senast i 
februari 2020.  

Kommunledningsförvaltningen har samrått med kommunstyrelsens 
presidium i ärendet. Presidiet föreslår medfinansiering med maximalt 
200 000 kronor och att medel ska anvisas från kommunstyrelsens 
förfogandemedel.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen föreslås medfinansiera kostnad för installation av 
värmeanläggning i Alstermo Folkets hus med maximalt 30 procent, 
upp till 200 000 kronor, under förutsättning att föreningen erhåller 
bidrag för densamma från Boverket.   

2. Medel anvisas från kommunstyrelsens förfogandemedel.  

Ekonomiska konsekvenser 
De medel som finns för kommunstyrelsens förfogande är totalt 500 000 
kronor för 2020.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om medfinansiering från Folkets Hus i Alstermo 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-03, § 279 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-02-10    

Beslutet skickas till 
Alstermo Folkets hus 

Ekonomiavdelningen   
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§ 42 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen upphäver beslut 2020-01-21 § 22 

2. Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att ta fram en 
femårsplan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator och 
återkomma till kommunstyrelsen under våren år 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
På Kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 2020, § 22, behandlades 
ärendet om Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator. Detta då 
Kommunstyrelsens presidium uppmärksammade behovet av framtagandet 
av en plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator.   

I kommunstyrelsens protokoll från den 21 januari 2020, § 22, står det att 
kommunstyrelsen arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att ge 
tekniska utskottet i uppdrag att ta fram en femårsplan för vägunderhåll för 
kommunala vägar och gator och återkomma till kommunstyrelsen under 
våren år 2020.   

Enligt beslutsgången i protokollet beslutade Kommunstyrelsen i enlighet 
med förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott.   

Det beslut som står i Kommunstyrelsens protokoll är dock ej densamma 
som kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag som antogs. 

Således behöver kommunstyrelsen ersätta beslutet som fattades den 21 
januari 2020, § 22.      

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen upphäver beslut 2020-01-21 § 22 

2. Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att ta fram en 
femårsplan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator och 
återkomma till kommunstyrelsen under våren år 2020.        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-01-31 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-21 § 22    

Beslutet skickas till 
Tekniska utskottet 
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§ 43 Dnr 2020-000061  

Taxor och avgifter LSS 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
Socialnämndens förslag 2020-01-16, § 8, att anta föreslagen justering för 
Taxor och avgifter inom verksamhetsområdet vård- och omsorg 2020: 

Årshyra för bostad med särskild service LSS- servicebostad ska motsvara 
Uppvidinge kommuns egen hyreskostnad.  

Sammanfattning av ärendet 
En översyn av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
har genomförts nationellt. I samband med uppstart av bostad med särskild 
service enligt 9 § 9 LSS, utformad som servicebostad, har en översyn gjorts 
av lagstiftningen gällande avgifter inom LSS. Med anledning av den 
översynen föreslås en justering för hyreskostnad i servicebostad.  

I ett förarbete till LSS uttalas att en viktig handikappolitisk princip är att 
människor inte ska ha merkostnader på grund av funktionshinder.  

Av 19 § LSS framgår att avgifter får tas ut för bostad, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter. De avgifter som tas ut måste vara skäliga och får inte 
överstiga kommunens självkostnader. Enligt en kartläggning gjord av 
Socialstyrelsen 2006 angående avgift eller hyra visar att samtliga svarande 
kommuner har uppgett att de som bor i bostad med särskild service för 
vuxna betalar hyra. Fakta i detta stycke är hämtad ur Socialstyrelsens 
handbok "Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS" artikelnummer 
2018-06-12.  

Socialnämnden har ett förstahandskontrakt för lägenheter som används till 
servicebostäder och betalar en hyra till Uppvidingehus. Hyreskostnaden för 
en lägenhet på 62,5 kvadratmeter är idag 7 338 kronor per månad för 
Uppvidinge kommun.  

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-11-27 gällande Taxor och avgifter 
inom verksamhetsområdet vård- och omsorg 2019 fastställdes en hyra för 
den som bor i bostad med särskild service baserad på 1 574 kronor per 
kvadratmeter per år. För en lägenhet som är 62,5 kvadratmeter ger det en 
månadskostnad på 8 189 kronor. Hyran som den enskilde betalar för 
servicebostad bör inte överstiga kommunens självkostnad. 
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Socialnämnden beslutade den 16 januari 2020, § 8, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreslagen justering för Taxor och avgifter 
inom verksamhetsområdet vård- och omsorg 2020:  

Årshyra för bostad med särskild service LSS - servicebostad ska motsvara 
Uppvidinge kommuns egen hyreskostnad.  

Ekonomiska konsekvenser  
Höga hyror i servicebostad medför en risk att dessa lägenheter inte blir 
uthyrda. Outhyrda lägenheter ger Uppvidinge kommun ett intäktsbortfall.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens presidiums förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse 2020-02-11 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-16 §  

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 44   

Medborgarförslag Inför bullerbegränsning för 
ljuddämpning gällande fordon 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget översänds till miljö- och byggnadsnämnden för 
utredning. Miljö- och byggnadsnämnden ska återkomma med svar till 
kommunstyrelsens sammanträde i maj 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2020, § 5, att lämna 
medborgarförslag inför bullerbegränsning för ljuddämpning gällande 
fordon till kommunstyrelsen för svar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att medborgarförslaget översänds till miljö- och 
byggnadsnämnden för utredning. Miljö- och byggnadsnämnden ska 
återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2020. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Inför bullerbegränsning för ljuddämpning gällande 
fordon 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-02-04 § 5  

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 45   

Medborgarförslag om installation av tank vid 
strandbadets camping i Älghult, för tömning av latrin 
från husbilar och husvagnar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i 
maj 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2020, § 5, att lämna 
medborgarförslag om installation av tank vid strandbadets camping i 
Älghult, för tömning av latrin från husbilar och husvagnar till 
kommunstyrelsen för svar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger 
samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 
återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2020.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om installation av tank vid strandbadets camping i 
Älghult, för tömning av latrin från husbilar och husvagnar 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-02-04 § 5  

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(41) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 46 Dnr 2020-000040  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott efter Peter Skog 
Lindman (S) 

Kommunstyrelsens beslut 
Välja Peter Danielsson (S) som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
efter Peter Skog Lindman (S).  

Sammanfattning av ärendet 
Peter Skog Lindman (S) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen. Peter Skog Lindman (S) var även ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Då Peter Skog Lindman (S) ej längre är 
ledamot i Kommunstyrelsen behöver kommunstyrelsen välja ny ledamot 
till arbetsutskottet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) föreslår kommunstyrelsen välja Peter Danielsson (S) som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Peter Skog Lindman (S).  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2020-02-12    

Beslutet skickas till 
Peter Danielsson 
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§ 47 Dnr 2020-000081  

Prövning av grundarvode för ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Patrik Davidsson (C) ska återbetala arvodet erhållet för januari 

månad 2020.  

2. Då Patrik Davidsson (C) har avsagt sina uppdrag ska arvode inte 
betalas tills han blivit entledigad av kommunfullmäktige.      

Sammanfattning av ärendet 
Av fullmäktiges antagna regler om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda, 2013-04-23, framgår följande:  

Om förtroendevald med grundarvode på grund av sjukdom eller annars är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger två månader, skall 
frågan om eventuell reducering av arvodet prövas av kommunstyrelsen. 

Enligt arvoderegler för förtroendevalda erhåller ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott vardera 2 216 kronor per månad under år 
2020. Motsvarande belopp för år 2019 uppgick till 3 011 kronor per månad. 

Patrik Davidsson (C), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, har 
mellan november år 2019 till februari år 2020 varit på studier.  

Eventuell reducering av arvodet behöver prövas av kommunstyrelsen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar: 

1. Patrik Davidsson (C) ska återbetala arvodet erhållet för januari 
månad 2020.  

2. Då Patrik Davidsson (C) har avsagt sina uppdrag ska arvode inte 
betalas tills han blivit entledigad av kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-04    

Beslutet skickas till 
Patrik Davidsson 

HUL 
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§ 48 Dnr 2020-000084  

Representant till bolagsstämma i Uppmod AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Kommunfullmäktiges ordförande som 
representant till bolagsstämman.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Bolagspolicyn för Uppvidinge kommun, fastställd av 
kommunfullmäktige 2014-04-29 § 44, ska kommunstyrelsen utse 
representanter till årsstämma med moderbolaget.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen utser Kommunfullmäktiges 
ordförande som representant till bolagsstämman.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2020-02-11   

Beslutet skickas till 
Samtlig valda 
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§ 49 Dnr 2020-000009  

Återrapportering av delegationsbeslut 
kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska beslut som fattas på 
delegation återrapporteras till kommunstyrelsen. Anmälda 
delegationsbeslut finns i kommunhuset Åseda.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så     

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut personalutskottet januari, 
återrapportering februari 2020 

Förteckning över delegationsbeslut kommunchef januari, återrapportering 
februari 2020 

Förteckning över delegationsbeslut kommunchef februari, återrapportering 
februari 2020 

Förteckning över delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande februari, 
återrapportering februari 2020 
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§ 50 Dnr 2020-000010  

Meddelanden till Kommunstyrelsen  

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden: 

1. Inbjudan till ägarsamråd Samordningsförbundet Värend den 18 
mars, handling inkommen 2020-01-16.  

2. Missiv från revisionen angående revisionsrapport, inkommen 
2020-01-23 

3. Revisionsrapport, PwC, Rutiner för ekonomistyrning inom 
socialnämnden – uppföljande granskning, inkommen 2020-01-23 

4. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-16 § 3 Information från 
personliga ombud Kronoberg sam verksamhetsberättelse 2019 

5. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-16 § 4 Information från 
Kvinnojouren Blenda 

6. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-16 § 5 Information om 
gymnasielagen 

7. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-16 § 6 Information 
Signs of Safety 

8. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-16 § 9 Åtgärds- och 
handlingsplan kostnadseffektivisering 2020   

Underlag 
Förteckning över meddelande till kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-
19 
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