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§ 1 Dnr 24486  

Godkännande av dagordning  
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns.  
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§ 2 Dnr 2019-000046  

Information till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige från kommunens förvaltningar 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef presenterar planeringen av informationstillfällen samt 
redogör för kommunstyrelsens uppgift och den kommunala organisationen. 

Kommunikatör informerar kommunstyrelsen om hantering av media.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.      

Underlag 
Planering av informationstillfällen, 2018-12-11 
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§ 3 Dnr 2019-000041  

Ekonomisk rapport 2019 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef informerar om arbetet med ekonomiska rapporter och 
redovisar ett preliminärt resultat för år 2018.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.      

Skickas till 
Ekonomichef 
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§ 4 Dnr 2018-000434  

Taxor för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
Räddningstjänsten Östra Kronobergs taxor och avgifter enligt 
förbundsdirektionens beslut i punkt 1 och 2.  

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg fastställer årligen taxor och avgifter för 
verksamheten på delegation av respektive medlemskommun. De 
förändringar av taxor och avgifter som inte stöds av delegationen behöver 
fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.  

Förbundsdirektionen har den 6:e december 2018 föreslagit förändringar 
som är utanför delegationen. Syftet med förändringarna är att skapa 
samsyn och likartad hantering av flera förekommande 
räddningstjänstärenden inom Kronobergs län.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förbundsdirektionen redogör inte för ekonomiska konsekvenserna i 
ärendet.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet t 
ekonomischefens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så 

Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionens sammanträdesprotokoll 2018-12-06, § 49, Taxor 2019 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-01-25 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
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§ 5 Dnr 2018-000194  

Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Kommunfullmäktige fastställde Budget 2019 och 
verksamhetsplan 2020-2021, gav Kommunfullmäktige i uppdrag till barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden att under december 2018 
fastställa och till kommunstyrelsen överlämna ny driftbudget inom beslutad 
budgetram.  Anledningen till uppdraget var att de båda nämndernas 
budgetförslag avvek från de ramar som Kommunfullmäktige beslutat om.  

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt budget inom tilldelad ram den 
20:e december 2018. De förändringar som gjorts i förhållande till den 
tidigare beslutade budgeten är minskade anslag för köp av plats för 
interkommunala elever, 300 tusen kronor, lägre budget för 
administrationen inom förvaltningen, 100 tusen kronor samt utökad budget 
för statsbidrag, 600 tusen kronor.  

Socialnämnden har fastställt budget inom tilldelad ram den 6:e december 
2018. De förändringar som gjorts i förhållande till tidigare beslutad budget 
är lägre budget för färdtjänst -900 tusen kronor, aktiviteter för personal, -84 
tusen kronor, samt för omplaceringskostnader, -78 tusen kronor. 
Personalbudgeten inom äldreomsorgen och omsorgen om 
funktionshindrade sänks med totalt tre miljoner kronor.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen till 
protokollet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 2018-12-06, § 140 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2018-12-20, § 121 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-02-01 

Beslutet skickas till 
Barn och- utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 7 Dnr 2018-000336  

Tillsättning förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen  
Kommunstyrelsens beslut 
Anställa Niclas Bjälkenborn som förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Rekrytering av förvaltningschef till barn- och utbildningsförvaltningen har 
pågått under hösten och vintern. Personalutskottets presidium och barn- 
och utbildningsnämndens presidium föreslår Niclas Bjälkenborn som 
förvaltningschef. Förslaget har förhandlats med berörda fackliga 
organisationer i enlighet med 11 § MBL. 
Anställningen är en tillsvidareanställning på barn- och utbildnings-
förvaltningen som kvalificerad handläggare samt ett tidsbegränsat 
förordnande som förvaltningschef under tre år.  
Kommunstyrelsen fattar beslut om förlängning och fastställer villkor för 
sådan. Senast sex månader innan visstidsförordnandets upphörande ska 
arbetstagaren meddelas huruvida visstidsförordnandet önskas avslutas 
eller förlängas vid tidpunkten för visstidsförordnandets upphörande.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att anställa Niclas 
Bjälkenborn som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-02-03  
Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL, 2019-02-04 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Personalchef 
Kommunchef 
Niclas Bjälkenborn 
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§ 8 Dnr 2018-000403  

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta OPF-KL 18 att 
gälla för förtroendevalda. 

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att utse 
Kommunstyrelsen till pensionsmyndighet för Uppvidinge kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet om antagande av OPF-KL 18 återremitterades från 
kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen för analys av 
förändring av OPF-KL 18 jämfört med OPF-KL 14.  

Familjeskydd  

I OPF-KL 14 har delar om familjeskydd saknats. Med anledning av det har 
ett kapitel om familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall lagts till i OPF-KL 
18. Se kapitel 4 i OPF-KL 18.  

Tillgodoräknande av pensionsavgift 

I OPF-KL 14 tillgodoräknas den förtroendevaldes pensionsavgift från 
kommunen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av 
samma års inkomstbasbelopp. I OPF-KL tillgodoräknas pensionsavgift från 
kommunen endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma 
års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift 
betalar kommunen ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Samma hantering görs 
enligt OPF-KL 14. Nytt i OPF-KL 18 är att belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår inte utbetalas. Från och med 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

Den förtroendevalde kan, i enlighet med OPF-KL 18, erbjudas möjlighet att 
välja bort efterlevandeskydd i anslutning till ansökan om uttag.  

Beräkning av 40-procentsgränsen 

I Uppvidinge kommun har extra sammanträden inte räknats med i utbetalt 
omställningsstöd. 

Om OPF-KL inte antas  
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Om Kommunfullmäktige beslutar avslå förslag till att anta OPF-KL 18 
gäller OPF-KL 14, då det avtalet sedan tidigare är antaget av 
Kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Lindqvist (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att kapitel 2 Omställningsstöd stryks. 

Patrik Davidsson (C) och Ingrid Hugosson (C) yrkar bifall till Christina 
Lindqvists (KD) yrkande. 

Anders Ljungqvist (SD) och Kerstin Lungqvist (SD) yrkar bifall till Christina 
Lindqvists (KD) yrkande. 

Jerker Blomqvist (M) yrkar bifall till personalavdelningens förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 
Proposition 1 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
personalavdelningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enlighet med 
personalavdelningens förslag till beslut. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att föreslå 
Kommunfullmäktige att utse Kommunstyrelsen till pensionsmyndighet för 
Uppvidinge kommun. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-01-03 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelse 2018-12-11, § 224 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 18) 
Bilaga: Vissa förtydliganden till OPF-KL 
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Beslutet skickas till 
Personalchef 
HUL 
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§ 9 Dnr 2018-000394  

Vision 2040 - Uppvidinge kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillsätter en projektorganisation bestående av 
kommunstyrelsens presidium, miljö- och byggnadsnämndens presidium, 
kommunchef och kvalitetstrateg för att ta fram ett förslag till ny vision för 
Uppvidinge kommun.  

Protokollsanteckning 
Patrik Davidsson (C) uppmärksammar att det endast kommer vara 
Moderater och Socialdemokrater representerade i projektorganisationen.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att översiktsplanen för Uppvidinge kommun 
aktualitetsprövas och målstyrningsarbetet inleds är det viktigt att det finns 
en aktuell och kommunövergripande vision för Uppvidinge kommun. 
Nuvarande vision sträcker sig till år 2020 och behöver därmed förnyas. 

Visionens syfte och funktion skall i första hand vara ett verktyg som 
vägleder kommunens tjänstemän och politiker i hur Uppvidinge kommun 
ska byggas och utvecklas, men också för att skapa förståelse bland 
medborgare för vad som skall åstadkommas nu och i framtiden.  

I arbetet med en ny vision lyfter vi blicken för att skapa en gemensam 
framtida målbild, gemensamma värderingar och få en konkret koppling till 
mål och planer för kommunen. För detta behöver grundläggande frågor om 
kommunens uppdrag och de viktigaste uppgifterna ställas och fördjupas. 

Kortfattat skall visionen kunna användas för att: 

• Visa omvärld och medborgare vart kommunen är på väg, 

• Skapa gemensakap och delaktighet, 

• Vara en integreras del i styrningen och grunden för de mål och 
planer som fastställs.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Skog Lindman (S) yrkar att Kommunstyrelsen tillsätter en 
projektorganisation bestående av kommunstyrelsens presidium, miljö- och 
byggnadsnämndens presidium, kommunchef och kvalitetstrateg för att ta 
fram ett förslag till ny vision för Uppvidinge kommun.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Peter 
Skog Lindmans (S) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kvalitétstrateg, 2019-01-09 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Kvalitetstrateg 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 10 Dnr 2018-000132  

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2018 
Kommunstyrelsens beslut 
Notera informationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt i april 2018 att delta i Statistiska centralbyråns 
medborgarundersökning för samma år. 

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november. 
Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades. 

I mitten av december redovisades resultatet för Uppvidinge Kommun. 
Kommunstyrelsen delges härmed resultatet av medborgarundersökningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen till 
protokollet.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kvalitetstrateg, 2019-01-03 
Rättad Medborgarundersökning Uppvidinge rapport 2018 

Beslutet skickas till 
Kvalitetstrateg 
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§ 11 Dnr 2018-000202  

Projekt med SKL - Kommunernas kvalitet i korthet 2018 
Kommunstyrelsens beslut 
Notera informationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt under 2017 att delta i Sveriges Kommuner och 
Landstings projekt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar ca 260 
kommuner. Kommunerna utmanar sig själva genom att årligen ta fram och 
jämföra resultat inom definierade områden, för att utveckla styrning och 
kvalitet i välfärdstjänsterna. 

Syftet är att stärka förtroendevalda att styra för resultat och i dialogen med 
medborgarna. Ägarskapet är således politiskt och det är 
kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i mätområden och 
nyckeltal. 

Kommunstyrelsen delges härmed information om 2018 års resultat.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen till 
protokollet.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kvalitétstrateg, 2019-01-03 
2018 års resultat av mätning Kommunens Kvalitet i Korthet, 2019-01-03 
Rapport för Uppvidinge kommun 2018, 2019-01-29  

Beslutet skickas till 
Kvalitetstrateg 
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§ 12 Dnr 2018-000200  

Servicemätning 2018 
Kommunstyrelsens beslut 
Notera informationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen i Uppvidinge kommun beslutade våren 2018 att en 
servicemätning skulle genomföras i Uppvidinge kommun under hösten 
2018. 

Servicemätningen utgör en del i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och 
ger en kompletterande bild till SCB:s medborgarundersökning. De frågor 
som ställs i servicemätningen är vanligt förekommande frågor från 
kommuninvånare och berör områden som bygglov, förskola, grundskola, 
individ & familjeomsorg, miljö o hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, 
kultur & fritid. 

Syftet med mätningen av servicenivån i teleservice och e-posthantering är 
att få en bild av vad kommuninvånare och andra möter och den service de 
får vid kontakt med kommunens olika verksamheter. Resultatet av 
mätningen ska ses som ett arbetsinstrument för kommunens mål- och 
kvalitetsarbete.  

Resultatet i 2018 års mätning visar att det på kommunövergripande nivå 
finns anledning att vara nöjd med tillgänglighet och svar på frågor i telefon 
samt snabba svar via e-post. När det gäller e-post kan svarskvaliteten 
däremot förbättras.  

Kommunen har gjort en positiv förflyttning på kommunövergripande nivå 
sedan förra mätningen 2013 då man på flera områden var sämre än snittet 
för de kommuner som deltog i undersökningen. Mätningen 2018 visar att 
kommunen som helhet är bättre än snittet eller i nivå med snittet. 

Resultaten i mätningen varierar mellan olika förvaltningar och avdelningar 
inom kommunen och för att få god effekt i mål- och kvalitetsarbetet med 
tillgänglighet och bemötande bör varje förvaltning arbeta vidare utifrån sina 
förutsättningar och resultat.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen till 
protokollet.  
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Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kvalitétstrateg, 2019-01-29 

Rapport Servicemätning 2018, januari 2019  

Beslutet skickas till 
Kvalitetstrateg 
Kommunchef 
Samtliga nämnder 
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§ 13 Dnr 29081  

Information arbetsförmedlingen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsserviceförvaltningschef informerar om läget med 
arbetsförmedlingen med anledning av arbetsförmedlingens föreslagna 
neddragningar.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen till 
protokollet.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen godkänt informationen.   
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§ 14 Dnr 2018-000156  

Omvandling av HVB-hemmet Trasten i Åseda till 
stödboende 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen upphäver beslutet från den 13 november 2018, § 
218, om att hyra ut Trasten till hotellverksamhet. 

2. Kommunstyrelsen upphäver beslutet från den 13 november 2018, § 
218, om att inhämta yttranden från socialnämnden, barn-och 
utbildningsnämnden och ekonomikontoret gällande förslaget om 
stödboende på trasten. 

3. Kommunstyrelsen upphäver beslutet från den 13 november 2018, § 
218, om att komplettera värmesystemet i Gröna huset i Norrhult. 

4. Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten att avyttra fastigheten Gröna huset i Norrhult.  

Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2018 lyftes ärendet 
om Omvandling av HVB-hemmet trasten i Åseda till stödboende som ett 
informationsärende. Två förslag till verksamhet på trasten presenterades på 
sammanträdet. Ett förslag var att driva ett behandlingshem för våldsutsatta 
kvinnor i Trasten. Ett förslag var att hyra ut Trasten till en näringsidkare 
som vill driva en form av hotellverksamhet i Trasten.  

Den föreslagna behandlingsverksamheten bedöms i dagsläget inte vara en 
prioriterad fråga, då lokalen Trasten behövs för egen kommunal 
verksamhet (ledningshus för Socialförvaltning och Barn- och 
utbildningsförvaltningen). 

Gällande förslaget att hyra ut trasten, till näringsidkare som vill driva en 
form av hotellverksamhet, så tillåter inte detaljplanen där Trasten ingår 
hotellverksamhet.  

I samband med ärendet om Omvandling av HVB-hemmet trasten i Åseda 
gav kommunstyrelsen samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att 
komplettera värmesystemet i Gröna huset i Norrhult då pelletspannan inte 
ansågs vara bra. Frågan om hanteringen av Gröna huset var inte beredd 
enligt politisk praxis. Således Varken bergvärme, jordvärme eller ytterligare 
värmesystem har utretts.  
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Då Gröna huset inte längre behövs för kommunal verksamhet finns det 
möjlighet avyttra fastigheten.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av tillförordnad förvaltningschef, 2019-01-30 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 218, 2018-11-13   

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningsnämnden 
Socialnämnden 
Förvaltningschef 
Näringslivsutvecklare 
Ekonomichef    
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§ 15 Dnr 2016-000247  

Stödmur för Badebodaån i Åseda  
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avsätter 7 miljoner ur kommunstyrelsens 
disponibla investeringsmedel för restaurering av muren vid 
Badebodaån.  

2. Kommunstyrelsen ger Uppvidingehus i uppdrag att genomföra 
projektet med entreprenör.  

3. Kommunstyrelsen ger Uppvidingehus i uppdrag att med entreprenör 
se över östra delen av muren.  

Sammanfattning av ärendet 
Muren vid Badebodaån i Åseda rasade våren 2014. Då arbetet för att 
återställa muren är anmälningspliktig vattenverksamhet sökte Uppvidinge 
kommun tillstånd för detta sommaren 2016.  

I november 2018 fick Uppvidingehus i uppdrag att upphandla återställning 
av muren. Sista dag att inkomma med anbud var 1 februari. 

Ekonomiska konsekvenser 
Anbuds kostnad, upp till 7 miljoner kronor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna yrkar bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag 
till beslut. 

Mikaela Gross (V) yrkar bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslut i enlighet med 
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av t.f. samhällsserviceförvaltningschef, 2019-01-31  

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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Uppvidingehus 
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§ 16 Dnr 2017-000388  

Projektering för Lokalprojekt för Åsedaskolan F-6 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avsätter 10 miljoner kronor för 2019 ur 
kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för lokalprojektet 
för Åsedaskolan. 

2. Uppvidingehus får i uppdrag att påbörja genomförandet av projektet 
med entreprenör senast den 1 juli 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Åsedaskolan F-6 lider av trångboddhet sedan ett antal år tillbaka. Skolan är 
i stort behov av utökade lokaler för att kunna bedriva en kvalitativ 
undervisning i förhållande till elevantal nu och framöver. Ett förslag till 
långsiktig lösning har arbetats fram av Barn- och utbildningsförvaltningen i 
samråd med Uppvidinge hus, innebärande förslag om att uppföra en 
tillbyggnad på 430 m2 på skolan. Tillbyggnaden kommer att innehålla två 
klassrum, fyra grupprum, tolv toaletter, ny hiss och trapphus, samt 
utrymme för teknikrum, städ och ventilation.   

Projekteringen som gjords 2017 kom fram till att investeringskostnaden 
skulle uppgå i 11,3 miljoner kronor.   

Då det nu förflutet drygt ett år, så är investeringskostnaden högre, samt att 
en källare som innehållit värmepannor, oljetankar, m.m. bör städas ut. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna blir en ökning från 11,3 miljoner till 13 
miljoner kronor, på grund av tidsaspekten, samt urstädning av källare på 
Åseda skolan.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslut i enlighet med 
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av t.f. samhällsserviceförvaltningschef, 2019-02-05 

Barn- och utbildningsnämnden § 8/2018 - Projektering för lokalprojekt för 
Åsedaskolan F-6 
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Barn- och utbildningsnämnden § 91/2017 - Lokalprojekt för Åsedaskolan F-6 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsserviceförvaltningen 
Uppvidingehus, Stefan Carlsson 
Rektor Åsedaskolan F-9 
Ekonomiavdelningen   
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§ 17 Dnr 2017-000295  

Renovering av Änghultasjöns dämme och 
Klavreströms regleringsdamm  
Kommunstyrelsens beslut 
Anta SWECOS offert angående ansökan till Mark- och miljödomstolen, 
samt SWECOS medverkan under själva domstolsprocessen.  

Sammanfattning av ärendet 
Under flera år har vattennivån och dämmena i Ängshultasjön och 
Bruksdammen varit föremål för diskussion i Uppvidinge kommun. Ärendet 
har varit uppe för politiska diskussioner. Även länsstyrelsen har haft och 
har synpunkter i ärendet. Även för allmänheten i norra kommundelen är 
detta en viktig fråga.  

För att komma vidare i frågan anlitade Uppvidinge kommun SWECO, till 
att göra en samrådsutredning.  

På undertecknads begäran har SWECO tagit fram en offert som innehåller 
ansökan till Mark- och miljö domstolen, medverkan under 
domstolsprocessen och samrådsträffar med Uppvidinge kommun.  

Med stöd av SWECO kommer Uppvidinge kommun fortsätta att driva 
ovanstående frågor i rätt riktning, så att ombyggnation av dämmena blir 
restaurerade, samt att en god vattennivå hålls i Ängshultasjön  

Ekonomiska konsekvenser 
Offertkostnaden på 283 000 kronor.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslut i enlighet med 
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.    

Beslutsunderlag 
Offert från SWECO, 2019-02-01 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2019-02-05  

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Samhällservicechef 
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§ 18 Dnr 2018-000208  

Förslag till förvärv av den före detta banklokalen i 
Lenhovda 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet och att ärendet ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen på sammanträdet i april.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2017 indikerade Barn- och ungdomsnämnden (BUN) att de hade 
behov av lokalerna där biblioteksfilialen i Lenhovda är inhyst. Ett första 
förslag om att flytta verksamheten till Sockenstugan togs fram, men 
bedömdes som för kostnadskrävande av byggnadstekniska skäl. Istället 
förvärvade Uppvidinge kommun Swedbanks gamla lokal i Lenhovda med 
ambition att där förlägga biblioteksverksamheten jämte förenlig 
verksamhet. Denna första tjänsteskrivelse avser att ge en första indikation 
på framtida användning av lokalen.   

Nuvarande lokal  

Den nuvarande lokalen är indelad i ett mottagningsutrymme, 
personalutrymme, ett bankvalv med tre rum samt tre kontorsutrymmen. 
Inga väggar med undantag av bankvalvet är bärande. I vårt förslag tas 
samtliga innerväggar bort för att ge en så ren yta som möjligt att arbeta 
med. Inom lokalen kan sedan nya innerväggar uppföras om behov av 
enskilda utrymmen för exempelvis barnbiblioteksverksamhet skulle uppstå.   

Bibliotekets allmänna lokalyta ska kunna inrymma sittande publik om 50 
personer vid bibliotekets evenemang. För större kulturevenemang bör 
publikkapaciteten närma sig 100. Den bärande tanken i lokalen är full 
flexibilitet i varje kvadratmeter.  

Förslag på tänkbara användningsområden  

I lokalen ska flera olika typer av verksamheter kunna inrymmas. Utöver en 
allmän folk- och skolbiblioteksverksamhet som har en profil barn och unga 
vuxna, ska lokalerna också medge enklare musikuppträdanden, teater samt 
föreläsningsverksamhet. I lokalen föreslår vi också en självserverande 
kaféverksamhet i stil med Starbucks On the Go. Denna kaféverksamhet 
måste vara självfinansierad.   

En verksamhet vi från kultur- och fritidsavdelningens sida är mycket mån 
om är en filmpedagogisk verksamhet som med fördel kan inrymmas i 
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bankvalvet. Det gamla bankvalvet kan då fungera både som en plats för 
barnkultur samt för ungt filmskapande.   

En flerfunktionell lokal ger också Kulturskolan i Uppvidinge stora 
möjligheter att öka sin publika verksamhet och ge en lämplig spelplats för 
vänner och föräldrar. Genom scenbygget möjliggörs konserter för den 
musikaliska utbildningsverksamheten och ytor för utställning för bild- och 
formgivningsverksamheten.   

Vi vill med den nya lokalen skapa en mötesplats för kultur, turism och 
besöksnäring samt en social plats, både för Lenhovdabon, men också för 
inresande till samhället i syfte att besöka platsen. Genom en utökad 
programverksamhet, ett brett utbud av musik och teater samt en 
utställningsverksamhet hoppas kultur- och fritidsavdelningen kunna 
placera Lenhovda som ett kulturellt centrum i Uppvidinge kommun.   

Tilltänkta om- och tillbyggnationer  

Vi föreslår en allmän uppfräschning av ytskikten inklusive golv, nedtagning 
avväggar samt en ny belysning i första läget. Denna uppfräschning bör 
enligt kultur- och fritidsavdelningens mening utföras i samråd med 
upphandlad arkitektbyrå med god erfarenhet av dylika uppdrag. Det bör i 
uppdraget till arkitekt ingå en plan för utbyggnad åt söder för att frigöra 
mer lokalyta när kommunens ekonomi så medger.   

Kultur- och fritidsavdelningen avser söka medel för förstudie och 
konsultarvoden från Regionbiblioteket Kronoberg/Blekinge för ändamålet. 
Avdelningen har sedan tidigare ca 70,000kr för projektering via 
Kulturrådets satsning Stärkta Bibliotek där Uppvidinge beviljades 500,000kr 
i en första ansökningsomgång. Vi har också lämnat in ansökan om mer 
medel där besked väntas i mitten av november 2018.   

Framtida skolbiblioteksverksamhet på Lenhovdaskolan  

I BUNs remissvar anger man att behovet av en lokal för 
skolbiblioteksverksamhet fortsatt behöver finnas på skolan, men att den inte 
behöver bemannas av en skolbibliotekarie. Vår bedömning är att det fortsatt 
finns behov av den kompetensen, men vår vidare bedömning är att vid en 
flytt kan inte denna tjänst upprättashållas på samma premisser som idag då 
vi inte kan bemanna två bibliotek samtidigt med en bibliotekarie. Vi har i 
vår biblioteksorganisation 4,65 bibliotekarier som bemannar 5 integrerade 
enheter och ett skolbibliotek. Vårt förslag är att BUF får i uppdrag att utsöka 
statsbidrag för utveckling av skolbiblioteksverksamhet och att dessa medel, 
vid ett beviljande, används för att rekrytera en skolbibliotekarie. Denna 
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resurs kan då ingå i kultur- och fritidsavdelningens biblioteksorganisation. 
Denna fråga behöver dock vidare utredas av både Barn- och 
utbildningsförvaltningen och av Samhällsserviceförvaltningen.   

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom rambudget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna yrkar att återemittera ärendet och att ärendet ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen på sammanträdet i april.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
socialdemokraternas yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av avdelningschef och förvaltningschef, 2019-02-05 
Risk och konsekvensbedömning bilioteksflytt, 2018-12-19 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05, § 112, 
Omlokalisering av biblioteksverksamhet i Lenhovda   

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen  
Kultur- och fritidsavdelningen  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 19 Dnr 2019-000003  

Revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars 
lokala verksamhet inom Uppvidinge kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen 
av Normer för bidrag till ideella föreningars.  

Sammanfattning av ärendet 
Datum för insändande av kommunens ideella förenigars handlingar och 
bidragsansökningar finns idag angivna i normerna för bidrag.  
Ett av bidragen, anordningsbidrag söks av föreningar 31 oktober och beslut 
om bidrag tas av Kultur- och föreningsutskottet i november. 
Handläggningstiden är väldigt kort från ansökningsstopp till beslut och det 
förekommer risk att föreningar ej hinner sända in kompletterande uppgifter 
vilket kan göra att beredning av bidrag blir bristfällig. 

För att säkra processen kring anordningsbidraget, som för Uppvidinge 
kommun är ett viktigt sätt att ge föreningar möjlighet att anlägga egna 
anläggningar eller genomföra renoveringar föreslår 
Samhällsserviceförvaltningen att ansökan till anordningsbidrag, som från 
och med 1/1 2018 föreslås heta Investeringsbidrag till fritidsföreningar 
tidigareläggs för att hinna beredas i kommunen samt samberedas med 
Smålands idrottsförbund. Ansökningstid för Aktivitetsstöd föreslås flyttas 
fram för att förenkla för föreningslivet, och följa SISU idrottsutbildarnas 
datum för insändande av ansökan.  

Samhällsserviceförvaltningen föreslår vidare att alla datum som idag finns 
angivna i Normer för bidrag till ideella föreningars verksamhet inom 
Uppvidinge kommun tas bort ur normerna och att samtliga datum istället 
anges i en av Kultur- och fritidsavdelningen framtagen särskild bilaga.   

Denna skall sändas ut till samtliga föreningar före den 31 mars 2019 och 
vara giltig från och med 1 januari 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 

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

Beslutsunderlag 
Normer för bidrag till ideella föreningars verksamhet inom Uppvidinge 
kommun 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 2019-02-
05, § 9  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Berörda föreningar 
Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 20 Dnr 2018-000269  

Interkommunal samverkan inom avfallsområdet 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen upphäver beslut från den 16 oktober 2018, § 169, 
om representanter till styrgruppen. 

2. Niklas Johnsson (S) och Anders Käll (M) utses som kommunens 
representanter i styrgruppen för projektet.  

Reservation 
Anders Ljungqvist (SD) 
Kerstin Ljungqvist (SD) reserverar sig mot beslutet att upphäva beslut 2018/ 
§ 169 med hänvisning till att oppositionen ej är representerad i styrgruppen. 
Patrik Davidsson (C) 
Ingrid Hugosson (C) reserverar sig mot beslutet att upphäva beslut 2018/ § 
169 med hänvisning till att oppositionen ej är representerad i styrgruppen. 
Christina Lindqvist (KD)  

Sammanfattning av ärendet 
Inom avfallshantering sker redan idag samverkan mellan kommunerna 
men med ökade krav inom kompetensförsörjning, avfallsförebyggande 
arbete samt framtida infrastruktur behöver nuvarande samarbete utvecklas 
ytterligare. Såväl nationellt som regionalt sker en utveckling med bildande 
av gemensamma organisationer inom avfallshanteringen i syfte att 
säkerställa kompetensförsörjning, tillgodogöra storskalighetsfördelar (ex 
inom administration, information, insamling, fjärrtransporter, 
upphandlingar och materialhantering) och öka servicen till medborgarna.  

Samtliga kommuner har i stort sett en väl fungerande avfallsverksamhet 
baserat på optisk sortering av mat- och restavfall och i övrigt traditionell 
hantering av förpackningar och tidningar samt grovavfall och farligt avfall. 
Det avfallsförebyggande arbetet behöver sannolikt, liksom i många 
kommuner, stärkas framöver liksom kommunikationsarbetet som blir 
alltmer komplext.  

Syftet med utredningsuppdraget är att utreda förutsättningarna för en 
gemensam organisation för en hållbar avfallshantering i de samverkande 
kommunerna och dess hushåll och verksamheter. Utredningens mål är att 
ta fram erforderligt beslutsunderlag för bildandet av gemensam 
organisation och ska innefatta: 
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• Konkretisera hur en gemensam organisation kan utformas (verksamhet, 
organisation, säte, etc) och dess för- och nackdelar jämfört med nuvarande 
förhållanden 

• Belysa olika samverkansformer (främst kommunalförbund och bolag) och 
hur de kan fungera i praktiken med dess för- och nackdelar (ägarstyrning, 
verksamhet/organisation, kunder och anslutning fler kommuner) 

• Belysa konsekvenser i befintliga organisationer och närliggande 
kommunala verksamheter 

• Belysa hur samarbete inom avfallshantering i regionen påverkas och 
intresset för fler kommuner att delta 

• Rekommendation om gemensam organisation med eventuella 
beslutshandlingar 

Som projektägare föreslås en politisk styrgrupp bildas med representation 
från vardera samverkande kommun. Styrgruppen föreslår i sin tur tillsätta 
en projektgrupp med uppdrag att genomföra utredningsuppdraget. 
Projektgruppen ska därutöver ansvara för sedvanlig kommunikation och 
facklig hantering inom sina verksamheter samt avgöra om behovet av 
externt stöd för utredningsarbetet och fördelning av uppkomna kostnader 
mellan parterna.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2018, § 169, utsågs 
Niklas Jonsson (S) och Patrik Davidsson (C) som representanter i 
styrgruppen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
presidiets förslag till beslut. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-02-04  

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
Samtliga valda 
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§ 21   

Medborgarförslag om att tillgänglighetsgöra ljudnivån 
för personer med hörselnedsättning 
Kommunstyrelsens beslut 
Köp av portabel hörselslinga avvaktas med hänvisning till att 
socialförvaltningen har en portabel hörselslinga samt att hörselslinga finns i 
flera kommunala lokaler.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag kom in 2017-06-16 där det föreslås att all offentlig 
information som Uppvidinge kommun är organisatör eller är delaktig i är 
tillgänglig för personer med hörselnedsättning. Högtalare och hörslinga ska 
användas. 

Hörslinga, teleslinga eller T-slinga är ett hjälpmedel för hörselskadade. Den 
består av en ledning, även kallad magnetantenn, som monteras längs 
väggarna i en lokal. När en specialförstärkares audioutgång ansluts till 
slingan genereras elektromagnetiska svängningar som en speciell telespole i 
hörapparater kan uppfånga. Den hörselskadades hörapparat uppfattar då 
svängningarna från hörslingan och omvandlar dem till förstärkta ljud. 

Hörslingor finns både som fasta installationer i lokaler samt portabla. 

I Uppvidinge kommuns lokaler finns hörslinga på: 

• Storgården 

• Lingården 

• Olofsgården 

• Lenhovda dagcenter 

En portabel hörslinga finns på socialförvaltningen i Lenhovda.  

Kommunfullmäktige sammanträder i hyrda lokaler i Åseda, Norrhult, 
Fröseke, Lenhovda och Alstermo. I samtliga lokaler finns permanenta 
hörslingor.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan belsuta i enlighet med 
presidiets förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat så.      
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-05 

Medborgarförslag gällande tillgänglighetsgöra ljudnivån för personer med 
hörselnedsättning, 2017-06-16.   

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Förslagställaren 
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§ 22 Dnr 2015-000020 FÖRT 

Val av ledamot och ersättare i Kommunala 
Pensionärsrådet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens ordförande utses till ordinarie ledamot och 
kommunstyrelsens vice ordförande utses som ersättare i Kommunala 
pensionärsrådet.  

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av en ny mandatperiod ska ny ledamot och ersättare utses i 
Kommunala pensionärsrådet.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
presidiets förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-02-04  

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 23 Dnr 2019-000016  

Fyllnadsval brottsförebyggande rådet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens vice ordförande utses till ordinarie ledamot och 
kommunstyrelsens ordförande utses som ersättare i Brottsförebyggande 
rådet.  

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av en ny mandatperiod ska ny ledamot och ersättare utses i 
Brottsförebyggande rådet.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
presidiets förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat så.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse val av ledamot och ersättare till brottsförebyggande rådet 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Samtliga valda 
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§ 24 Dnr 2019-000022  

Inkallelseordning till styrelser och nämnder 2019-2022 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar inkallelseordning 
enligt följande: 

Kommunstyrelsen: 

Ordinarie ledamot Ersättare 
S V, S, M, C, KD, SD 
SD SD, C, KD 
C C, KD, SD 
M M, S, V 
V V, S, M 
KD KD, C, SD, M, S, V 
 

Övriga styrelser och nämnder: 

Ordinarie ledamot Ersättare 
S S, V, M, C, KD, SD 
SD SD, C, KD 
C C, KD, SD 
M M, S, V 
V V, S, M 
KD KD, C, SD, M, S, V 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska fullmäktige bestämma i vilken 
ordning ersättare ska tjänstgöra, om ersättarna inte valts proportionellt. 

Om fullmäktige inte fastlagt någon inkallelseordning ska ersättare inträda i 
den ordning de finns upptagna i det fullmäktigeprotokoll som fördes när de 
valdes in i den aktuella nämnden.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Lindqvist (KD) yrkar tillägg till föreslagen inkallelseordning 
avseende Kristdemokraternas ordning: 

KD-C-SD-M-S-V 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt föreslagen 
inkallelseordning med Christina Lindqvist (KD) tilläggsyrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Inkallelseordning till styrelser och nämnder   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 25 Dnr 2018-000339  

Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och utskott 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider för 
kommunstyrelsens arbetsutskott: 

1. 5/3, 2/4, 30/4, 4/6, 6/8, 3/9, 8/10, 5/11, 26/11 

2. Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens sammanträdestid till 
klockan 13:30.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-13, § 212, att fastställa 
sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunstyrelsen fastställde följande datum: 

29/1, 26/2, 26/3, 16/4, 28/5, 25/6, 27/8, 1/9, 29/10, 19/11 

Kommunstyrelsens presidium föreslår att sammanträdestiderna ändras till 
följande datum:  

5/3, 2/4, 30/4, 4/6, 6/8, 3/9, 8/10, 5/11, 26/11.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
presidiets förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat      

Beslutsunderlag 
Tjänstskrivelse reviderade sammanträdesdatum för kommunstyrelsens 
arbetsutskott och sammanträdes tid för kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällserviceförvaltningen 
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§ 26 Dnr 2019-000021  

Firmatecknare för mandatperiod 2019-2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1.  Avtal, kontrakt, skrivelser och andra handlingar som beslutas av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott ska undertecknas 
av kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) eller vid dennes förfall 
av kommunstyrelsens vice ordförande Anders Käll (M) och kontrasigneras 
av t.f. kommunchef Lars Engqvist eller vid dennes förfall av Silja Savela, 
ekonomichef.  

2. Kommunstyrelsen kan i varje enskilt ärende besluta om andra 
firmatecknare.  

3. Ovanstående beslut om firmatecknare gäller från och med den 12 januari 
2019.  

Sammanfattning av ärendet 
I flera ärenden som handläggs av kommunen krävs det flera personer som 
har möjlighet att teckna firman. Med anledning av en ny mandatperiod 
behöver firmatecknarna revideras.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänstskrivelse av kommunsekreterare     

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
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