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Ersättare  
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 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 28-33 
 Mikael Daxberg  

 Ordförande 
  

 Åke Carlson  

 Justerare 
  

 Åke Axelsson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 28 Dnr 2018-000334  

Information utbildning av nyvalda och omvalda 
politiker 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 235 000 kr från medel för 
utvecklingssatsningar till utbildning för nyvalda och omvalda politiker        

Sammanfattning av ärendet 
I början av mandatperioden är det av stor vikt att nyvalda och omvalda 
politiker får kunskap om vad det innebär att vara förtroendevald.  

Uppvidinge kommun avser därför att samla samtliga politiker, inklusive 
ersättare, till en utbildningsdag i början av 2019. Utbildningen syftar till att 
ge de grundläggande kunskaper som krävs för att klara uppdraget som 
förtroendevald. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för utbildning samt arvode inkl sociala avgifter till nyvalda och 
omvalda politiker är totalt ca 335 000 kronor. 100 000 kronor finns avsatt i 
budget för utbildning av politiker med anledning av valet 2018. 235 000 
kronor föreslås tas från medel för utvecklingssatsningar.                     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-10-23, personalchef   
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§ 29 Dnr 2017-000203  

Borttagande av belysningsstolpar och renovering 
grusplan Åseda  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
50 000 kronor anslås till renovering/grusning av planen. 

Medlen tas ur kommunstyrelsens arbetsutskotts förfogandemedel.        

Sammanfattning av ärendet 
Grusplanen vid Åsedaskolan används idag sporadiskt av barn- och 
utbildningsförvaltningen, föreningar och organisationer för idrott och 
evenemang. 

Kultur- och fritidsavdelningen har medverkat till byggnation och 
driftbidrag till två grusplaner i kommunen där föreningar har möjlighet att 
boka in sig för bland annat vinterträning. Dessa är placerade i Norrhult 
respektive Älghult. Grusplanen i Åseda är inte medräknad i de 
anläggningar som avdelningen ansvarar för att sköta eller ge driftbidrag till. 

Vid inspektion av grusplanen i Åseda 2017 drog man slutsatsen att det var 
rasrisk för belysningsstolpar på grund av olämpligt grundmaterial i form av 
fyllnadsmassor i planen, samt att stolparna är slitna. 

Kultur och fritid tecknar nyttjanderätts- och skötselavtal med en lämplig 
förening. Åseda idrottsförening har visat intresse för att sköta denna. 

För att planen ska vara möjlig att tas i drift för idrottslig verksamhet 
ansvarar Kultur- och fritidsavdelningen för nedmontering av belysning och 
ger idrottsföreningen i uppdrag att markbereda grusplanen och göra den 
lämplig för verksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beräknad kostnad 50 000.                        

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 30 Dnr 2018-000156  

Information omvandling av HVB-hemmet Trasten i 
Åseda till stödboende 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen är delgiven.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar framtida verksamhet i fd HVB-
hemmet Trasten.                          
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§ 31 Dnr 2018-000345  

Överenskommelse om fastighetsreglering från  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering från  

        

Sammanfattning av ärendet 
Köparna till fastigheten , har 
inkommit med en förfrågan om att få förvärva en bit angränsande mark för 
att få en större och mer ändamålsenlig trädgård.   

Ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats, som 
innebär att ca 300 kvm överförs från kommunens fastighet  

. Den exakta arealen bestäms vid 
lantmäteriförrättningen.  

Köpeskillingen uppgår till 15 kr per kvm, villkorat av att kostnaderna för 
lantmäteriförrättningen belastar ägarna till . 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet genererar en intäkt om ca 4 500 kronor.                           

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 32 Dnr 2018-000150  

Riktlinjer för snöröjning i Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Tekniska utskottet föreslås utreda förändring av snöröjningspolicy vad 
gäller avgränsning av snöröjning av statsbidragsberättigade enskilda vägar. 
Nu gäller var samfälligheten är registrerad. Förslaget innebär att utreda att i 
stället snöröja alla statsbidragsberättigade vägar inom Uppvidinge 
kommuns geografiska område, oavsett var samfälligheten är registrerad.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-25, § 24 att anta riktlinjer för 
snöröjning. Arbetsutskottet diskuterar reglerna för hur snöröjning ska 
tillämpas på enskilda vägar.                          

Beslutet skickas till 
Tekniska utskottet 
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§ 33 Dnr 28646  

Trygghetsboende i Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Diskussionen är avslutad.        

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet diskuterar kommunens trygghetsboenden med anledning 
av en dom i kammarrätten.                          
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