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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 1 september 2020 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. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  EkoUpphandling Länsstyrelsen 

energikontoret sydost 

Dnr 2020-000386  

Information på sammanträdet. 

4.  Rapport från lokalförsörjningsgruppen 

Dnr 2020-000246  

Information på sammanträdet. 

5.  Riktlinjer för användning av sociala medier 

Dnr 2020-000354  

./. 

 

Niklas Jonsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

kommunsekreterare 
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§ 132 Dnr 2020-000246  

Rapport från lokalförsörjningsgruppen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- 

och utbildningsförvaltningen utreda nybyggnation av förskola i Lenhovda. 

Av utredningen ska framgå effekt för både investering och drift. 

Kommunstyrelsen avsätter maximalt 50 tusen kronor ur kommunstyrelsens 

disponibla investeringsmedel för genomförande av förstudie. 

2. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- 

och utbildningsförvaltningen utreda ombyggnation av nuvarande 

bibliotekslokal i Lenhovda till ändamålsenliga lokaler för grundskolan. Av 

utredningen ska framgå effekt för både investering och drift. 

Kommunstyrelsen avsätter maximalt 25 tusen kronor ur kommunstyrelsens 

disponibla investeringsmedel för genomförande av förstudie. 

3. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur-

och fritidsavdelningen utreda flytt av bibliotekslokalen från 

Lenhovdaskolan till Sockenstugan i Lenhovda. Av utredningen ska framgå 

effekt för både investering och drift. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 

25 tusen kronor ur kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för 

genomförande av förstudie. 

4. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- 

och utbildningsförvaltningen utreda lämplig lokal för grundsärskola i 

enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut. Kommunstyrelsen 

avsätter maximalt 50 tusen kronor ur kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel för genomförande av förstudie. 

5. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att påbörja process för 

försäljning av den före detta banklokalen i Lenhovda.  

6. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda behov av lokal 

för centralarkiv där hänsyn har tagits för möjlighet att förvara i digital form.     

7. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att återkoppla till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i september om projekttjänst som ska 

arbeta med de olika projekten kommande år och hur tjänsten ska 

finansieras.                       
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunens lokalförsörjningsgrupp har inventerat förvaltningarnas 

lokalbehov och överlämnar en rapport till kommunstyrelsens arbetsutskott 

för vidare beslut. Rapporten är inte en komplett redovisning av de behov 

som gruppen har arbetat under året, då en del ärenden har hanterats 

politiskt i separata beslut.  Av den lämnade rapporten framgår förslag på 

åtgärder i ett antal ärenden som behöver lyftas upp för politisk hantering 

samt redovisning av pågående arbete i lokalförsörjningsgruppen.                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner at 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Rapport från lokalförsörjningsgruppen, 2020-04-27       

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 58    

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Samhällsservicechef 

  

 


