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Sammanträdesdatum

2019-06-11
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Storasjö, Åseda, tisdagen den 11 juni 2019 kl 08:30-18:05
Sammanträdet ajourneras 09:22-09:25, 09:29-09:51, 12:09-12:14, 12:48-13:33,
14:58-15:07, 17:22-17:35

Beslutande

Ledamöter.
Se närvarolista på sida 2

Tjänstepersoner och
övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Anders Käll

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, tisdagen den 18 juni
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 113-151

Alexander Arbman
Ordförande
Niklas Jonsson
Justerare
Anders Käll
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget
publiceras
Förvaringsplats för
protokollet

2019-06-18

Datum då anslaget
avpubliceras

Kommunhuset Åseda

Underskrift
Alexander Arbman
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Sammanträdesdatum

2019-06-11
Kommunstyrelsen

Närvarolista
Beslutande

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

Ersättare

Jim Johansson (S), § 113-128, 136
Mikaela Gross (V)
Simon Bring (SD)
Robert Fredriksson (SD), § 129, 136-151

Tjänstepersoner

Övriga närvarande

Justerandes signatur

Alexander Arbman, nämndsekreterare
Lars Engqvist, kommunchef
Cecilia Bülow, personalchef §§ 121-122
Therese Magnusson, kvalitetsstrateg §§ 128-129
Patrik Ivarsson, tf förvaltningschef samhällsservice §§ 123-129
Henrik Le Cleach, tf enhetschef §§ 123-124
Silja Savela, ekonomichef §§ 139-146
Charlott Åberg, beredskaps- och säkerhetssamordnare §§ 136-138
Annie-Lie Jarhult, socialchef §§ 136, 142-143,
Johanna Ekbring, utvecklingsledare § 136
Niclas Bjälkenborn, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen § 141
, § 121
, Länsstyrelsen § 136
, Länsstyrelsen § 136
, Länsstyrelsen § 136
, lokalpolischef §§ 136-138
Jan Wernström, ordförande barn- och utbildningsnämnden § 141
Margareta Schlee, vice ordförande barn- och utbildningsnämnden § 141
Lars-Erik Hammarström , ordförande socialnämnden § 142-143
Carl Krekola, vice ordförande socialnämnden § 142-143

Utdragsbestyrkande
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§ 115
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§ 117 Dnr 2018-000261
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§ 119 Dnr 2019-000128

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019 Idé och
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§ 120 Dnr 2019-000198
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§ 122 Dnr 2019-000197

Revidering av Riktlinjer för lönepolitik och lönesättning i Uppvidinge
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§ 123 Dnr 2019-000157

Information om ökade kostnader Uppjobb ......................................................... 18
§ 124 Dnr 2016-000373

Inrättande av fixartjänst ..................................................................................... 20
§ 125 Dnr 2017-000409

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda ..................................... 21
§ 126 Dnr 2019-000208

Fastighetsreglering ........................................................................................... 23
§ 127 Dnr 2019-000207

Försäljning av industrimark ............................................................................... 24
§ 128 Dnr 2018-000397

Utredning av Kostverksamheten 2018 .............................................................. 25
§ 129 Dnr 2019-000122

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation ..................................... 28
§ 130 Dnr 2019-000115

Fastställande av reglemente för förbundsdirektionen i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg ................................. 30
§ 131
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§ 132

Medborgarförslag placering av polisiär verksamhet i gamla
banklokalen vid Lenhovda Centralort ................................................................ 32
§ 133

Medborgarförslag etablera polisiär och annan av samma art
närliggande verksamhet i Swedbanks tidigare lokaler på Storgatan
Lenhovda .......................................................................................................... 33
§ 134

Medborgarförslag bjuda in Föreningen Vi till kommunfullmäktige ...................... 34
§ 135 Dnr 2018-000400

Ansökan om stöd till grannsamverkan år 2019-2020 ......................................... 35
§ 136 Dnr 2019-000193

Information från länsstyrelsen om kommunens roll och ansvar i det
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§ 137 Dnr 2019-000195

Medborgarlöften i Uppvidinge kommun 2019-2020 i samverkan med
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§ 138 Dnr 2019-000194

Överenskommelse om samverkan mellan Uppvidinge kommun och
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§ 139 Dnr 2019-000041
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§ 140 Dnr 2019-000155

Barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2019 .............. 44
§ 141 Dnr 2019-000153

Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2019 ..................................... 45
§ 142 Dnr 2019-000154

Socialnämndens redovisning av ökade kostnader för försörjningsstöd.............. 46
§ 143 Dnr 2019-000150
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§ 144 Dnr 2019-000179

Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg år 2018 ....................... 49
§ 145 Dnr 2019-000142

Årsredovisning 2018 för Asta och Balduin Hansens stiftelse ............................. 50
§ 146 Dnr 2019-000143

Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Augusta Johanssons och Aina
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§ 147 Dnr 2019-000199

Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst............................................................. 52
§ 148 Dnr 2019-000200
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§ 149 Dnr 2019-000201

Medfinansiering av Tuffo ................................................................................... 56
§ 150 Dnr 2019-000043
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§ 151 Dnr 2019-000119

Meddelande till Kommunstyrelsen 2019 ............................................................ 59
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§ 113

Dnr 2019-000065

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Välja Anders Käll (M) som justerare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Skog Lindman (S) yrkar på att Anders Käll (M) väljs som justerare.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Anders Käll (M) som
justerare och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Dnr 2019-000001

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändring:


ärendet Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 Dnr 2019000150 flyttas till efter ärendet Socialnämndens redovisning av
ökade kostnader för försörjningsstöd Dnr 2019-000154.

Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Lindqvist (KD) yrkar på att ärendet Budget 2020 och
verksamhetsplan 2021-2022 Dnr 2019-000150 flyttas till efter ärendet
Socialnämndens redovisning av ökade kostnader för försörjningsstöd Dnr
2019-000154.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta godkänna
dagordningen med tillägg för Christina Lindqvists (KD) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutat så.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 115

Medborgarförslag Uppvidinge kommun bör stärka sitt
engagemang i klimatomställningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar hänvisa medborgarförslaget till gruppen för
Agenda 2030 och anser därmed medborgarförslaget som besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars år 2019 § 19 att lämna
medborgarförslaget om att Uppvidinge kommun bör stärka sitt
engagemang i klimatomställningen till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april år 2019 § 85 att ge miljö- och
byggnadsnämnden i uppdrag att utreda medborgarförslaget och
återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i juni år 2019.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 april år 2019 § 43 att
återvisa ärendet till kommunstyrelsens nybildade Agenda 2030 grupp och
överlämna som svar till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar hänvisa
medborgarförslaget till gruppen för Agenda 2030 och anser därmed
medborgarförslaget som besvarat.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Dnr 2019-000181

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens
reglemente
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglementet och att
förslag till förändringar i väsentliga dokument ska särskilt markeras för
kommunstyrelsen och fullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen anser att miljö- och byggnadsnämndens nuvarande
reglemente inte är uppdaterat med arbetsuppgifternas nuvarande lagrum.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 april år 2019 § 41 att
överlämna förslag på reviderat reglemente till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tony Johansson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anta
reglementet och att förslag till förändringar i väsentliga dokument ska
särskilt markeras för kommunstyrelsen och fullmäktige.

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-25 § 41
Förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Fullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Dnr 2018-000261

Motion gällande torghandel eller annan mobil
försäljning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen svarar motionen med att det inte finns avsatta platser för
torghandel och att det finns möjlighet att bedriva torghandel och överlämna
svaret till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 augusti 2018, § 95, beslutade kommunfullmäktige att till
kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion gällande torghandel
eller annan mobil försäljning.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april år 2019 § 80 att ge miljö- och
byggnadsnämnden i uppdrag att utreda motionen och återkomma till
kommunstyrelsen med svar senast oktober år 2019.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 april år 2019 § 42 om svar
på motionen och överlämna svaret till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen besvarar motionen med
att det inte finns avsatta platser för torghandel och att det finns möjlighet att
bedriva torghandel.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas
Jonssons (S) förslag till beslut och finner kommunstyrelsen eniga.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-08-28, § 95
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-04-09, § 80
Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-25, § 42

Beslutet skickas till
Fullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Dnr 2019-000121

Medfinansiering Samordning Swedish Glass Net 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Swedish Glass Net är ett närverk som syftar till att bevara och tillgängligöra
glasets kulturarv mot publik och mot forskarsamhället, både nationellt och
internationellt. Projektet är tre-årigt och denna ansökan omfattar år två.
Bidrag för projektet har beviljats under 2018 av glasriketskommunerna,
samt Kalmar kommun om 50,000kr vardera. Tillväxtverket finansierar också
projektet. Denna ansökan omfattar 10.000kr för Uppvidinges del.
Avdelningens bedömning är att detta projekt ligger i linje med vår satsning
på Glasriket som destination och att vi tidigare deltagit i projektet medför
att vi vill godkänna även denna ansökan för vår fortsatta medfinansiering.

Ekonomiska konsekvenser
Föreslås belasta turismbudgeten med 10,000 kr vilket ryms inom ram.

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

Beslutsunderlag
Ansökan
Rapport
Tjänsteskrivelse 2019-06-04

Beslutet skickas till
Swedish Glass Net
Kultur- och fritidsavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Dnr 2019-000128

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019 Idé och
kunskapscentrum
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja sökt belopp och att finansiering görs
från kommunstyrelsens förfogande medel.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har mottagit en ansökan om verksamhetsbidrag för år
2019 från Idé- och kunskapscentrum Kronoberg.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att bevilja sökt belopp och att finansiering görs
från kommunstyrelsens förfogande medel.

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

Beslutsunderlag
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Dnr 2019-000198

Anställning av förvaltningschef till
samhällsserviceförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att teckna anställningsavtal
med Patrik Ivarsson som förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Rekryteringsprocess av förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen
har slutförts. Patrik Ivarsson har varit tillförordnad förvaltningschef för
samhällsserviceförvaltningen sedan 2018-12-10 och föreslås nu bli ordinarie
förvaltningschef.
Förslaget har MBL-förhandlats.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen uppdrar åt
kommunchefen att teckna anställningsavtal med Patrik Ivarsson som
förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen.
Patrik Davidsson (C) yrkar på några minuters ajournering.
Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på att återremittera beslutet om
att anställa samhällsservicechef tills kommunchef är på plats och då kan
sätta sin organisation. Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslår att
Patrik Ivarsson fortsätter som tf förvaltningschef till dess.
Susanne Karlsson (S) och Tony Johansson (S) yrkar bifall till Niklas Jonssons
(S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ajournera mötet och finner
kommunstyrelsen beslutat så.
Proposition 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas
Jonssons (S) yrkande.
Proposition 2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Christina Lindqvists (KD) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Niklas
Jonssons (S) yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-05-21
MBL-protokoll, 2019-05-29

Beslutet skickas till
Kommunchef
Personalchef
Kommunens ledningsgrupp

Justerandes signatur
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§ 121

Dnr 2019-000049

Anställning av kommunchef
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna
anställningsavtal med
som kommunchef.

Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Centerpartiet och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet, och önskar
protokollföra följande motivering:
”Vi deltar inte i beslutet att i dagsläget anställa Kommunchef eftersom att vi
inte har fått delta i rekryteringsprocessen och på så sätt inte har tillräcklig
information att ställa oss bakom dagens förslag till rekrytering.
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och behöver ha full god
information.”

Protokollsanteckning
Niklas Jonsson (S) önskar till protokollet tillföra följande
protokollsanteckning:
”Personalutskottets ledamöter har fått den informationen och att
Centerpartiet därigenom deltagit i rekryteringsprocessen.”

Sammanfattning av ärendet
Rekryteringsprocessen av kommunchef har slutförts och förslag till
kommunchef har tagits fram.
Processen har sett ut enligt följande:
Kravprofil arbetades fram under hösten 2018. Kommunens ledningsgrupp,
personal från kansliavdelningen, fackliga organisationer deltog i
framtagandet av kravprofil och Kommunstyrelsen fastställde kravprofilen
2018-12-11. En direktupphandling av rekryteringsföretag genomfördes
under december och januari och val av rekryteringsföretag föll på Intend
AB. I februari utannonserades tjänsten som kommunchef och i mars
presenterade Intend AB ett antal kandidater. Tre kandidater intervjuades av
personalutskottets ledamöter, kommunens ledningsgrupp, fackliga
organisationer samt representanter från kansliavdelningen. Med
utgångspunkt i intervjuerna togs beslut om att gå vidare med två av

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

kandidaterna. Intend AB genomförde personlighetstester och tog referenser
på kandidaterna, därefter hölls ytterligare intervjuer med kandidaterna.
Förslaget till kommunchef har MBL-förhandlats.
Kommunchefen föreslås börja sitt uppdrag i Uppvidinge kommun den 1
september 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens presidie yrkar på att
kommunchef.

anställs som

Peter Skog Lindman (S) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
personalavdelningens förslag till beslut med tillägg för presidiets yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-05-21
MBL-protokoll, 2019-05-29

Beslutet skickas till
Kommunens ledningsgrupp
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 122

Dnr 2019-000197

Revidering av Riktlinjer för lönepolitik och lönesättning
i Uppvidinge kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för lönepolitik och
lönesättning.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinje för lönepolitik och lönesättning föreslås revideras. Ändringen
innebär att beslut om temporära lönetillägg fastställs av personalchef och att
beslut ska finnas i personakten.
Personalutskottet beslutade den 28 maj år 2019 att överlämna förslag på
reviderad riktlinjer till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
personalutskottets förslag till beslut och finner kommunstyrelsen eniga.

Beslutsunderlag
MBL-protokoll 2019-05-29
Protokollsutdrag PU 2019-05-28 § 18
Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-05-16
Förslag Riktlinje för lönepolitik och lönesättning, 2019-05-16

Beslutet skickas till
Personalchef
Kommunens ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Dnr 2019-000157

Information om ökade kostnader Uppjobb
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ställa sig bakom förslaget på ny organisation,
2. Interndebitering inte ska göras för material och arbetstiden som
Uppjobb utför åt kommunens förvaltningar,
3. Externdebitering ska göras för både material och arbetstid för arbete
som utförs åt Uppvidingehus och Uppcom, samt
4. Att arbeta in kostnaden i kommunstyrelsens budget.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Susanne Karlsson (S) i handläggningen i detta
ärende.
På grund av jäv deltar inte Peter Skog Lindman (S) i handläggningen i detta
ärende.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut på kommunstyrelsens möte den 7 maj 2019 ska
Samhällsserviceförvaltningen återkomma med kostnadsförslag för
Uppjobbs verksamhet utifrån risk för ökade kostnader då
arbetsförmedlingen drar ner anställningsstöd.
Samhällsserviceförvaltningen kostnadsanalys visar dels en budgetskiss för
2020 utifrån nuvarande bemanning, om inga förändringar görs, samt ett
förslag på förändringar för att ligga inom samma budgetram som 2019 (se
bilaga 1). Förändringen går ut på att minska de anställningar som ger minst
inkomst från Arbetsförmedlingen – nystartsjobb och introduktionsjobb –
och istället öka dem som ger en inkomst – arbetsträning och förstärkt
arbetsträning.
Hittills har dessa former knappast utnyttjats alls, trots att organisationen
med två arbetsledare ger tillräckliga förutsättningar för att utföra ett
kvalitativt fullgott arbete. Uppjobbs utveckling det senaste året (se bilaga 2)
måste dock fortsätta för att både ge den progression som krävs för varje
individ och för att Uppjobb ska kunna fullfölja de åtaganden enheten har.
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Ytterligare en förändring som har gjorts det senaste året är att
Arbetsmarknadsenheten inte längre interndebiterar förvaltningarna för den
arbetstid som läggs på arbetet (dock för material). Anledningar till detta är
dels den administration som krävs för detta och dels att Uppjobb är
beroende av arbetsuppgifterna för att ge en kvalitet i individens
progression. Dock dokumenteras arbetstiden för att kommunledningen ska
kunna få en bild av vilket arbete som utförs för vilka förvaltningar.

Ekonomiska konsekvenser
Om föreslagna förändringar görs överensstämmer den föreslagna
budgetnivån med dagens budgetram för verksamheten och innebär ingen
utökning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget
på ny organisation. Ingen interndebitering för arbetstiden och material.
Externdebitering gäller för kommunens bolag. Samt att arbeta in kostnaden
i kommunstyrelsens budget.

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

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Nulägesanalys
Bilaga 2 Arbetsmarknadsenheten
Tjänsteskrivelse 2019-06-04

Beslutet skickas till
Förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen
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§ 124

Dnr 2016-000373

Inrättande av fixartjänst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten Fixartjänst överflyttas från
socialnämnden till kommunstyrelsen, inom Uppjobbs verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden inrättade fixartjänst i projektform från 2016-12-15 till
2018-03-31. Därefter har verksamheten fortsatt. Fixartjänsten har skötts av
Uppjobb, som både handlagt och utfört arbetet. De tjänster som
fixartjänsten utför är tydligt reglerade och kostnadsfria. Huvudtanken med
fixartjänsten var att den skulle minska fallolyckor, och på så sätt minska
samhällskostnader och personligt lidande.
Fixartjänsten kommer att fortsättningsvis vara kostnadsfri och reglerad.

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom fixartjänsten redan är verksamhetsplacerad under
kommunstyrelsen, så blir det inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag
till beslut och finner kommunstyrelsen eniga.

Beslutsunderlag
Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2019-04-04 § 65

Beslutet skickas till
Etablering- och arbetsmarknadsavdelningen
Socialnämnden
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§ 125

Dnr 2017-000409

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet justeras omedelbart.
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera projekteringen av Smedjan till
Socialnämnden för besvarande av följande frågor:
1. Vill nämnden gå vidare med nybyggnation enligt offerten?
2. Om ja, redovisa om och i så fall hur mycket nämndens driftskostnader
ökar till följd av nybyggnationen och i så fall hur den eventuella ökningen
finansieras
3. Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboende de närmaste fem åren?
Kommunstyrelsen begär svar på frågorna under augusti månad 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017, § 224, att påbörja
projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda.
Under maj månad 2019 inkom offerter angående rivning av befintlig lokal,
samt uppbyggnad av ny ändamålsenlig lokal.
På grund av att det gått några år sedan beslut fattades och att det
ekonomiska läget är mycket försämrat för Uppvidinge kommun, så är det
viktigt att socialnämnden ser över ärendet ”Smedjan ” igen och återkommer
till kommunstyrelsen med svar på de två ovanstående frågorna.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen vill få en genomlysning vilka merkostnader Smedjan ger
socialnämnden och hur socialnämnden kommer att finansiera dessa.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på omedelbar justering samt ändrar
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut så kommunstyrelsen begär
svar istället för önskar svar.

Justerandes signatur
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas
Jonssons (S) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas
Jonssons (S) yrkande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammaträdesprotokoll 2017-12-05 § 224
Offert korttidsboende, Smedjan
Tjänsteskrivelse 2019-05-29

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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§ 126

Dnr 2019-000208

Fastighetsreglering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra fastigheten Hohult 58:2 till

Sammanfattning av ärendet
Köparna vill köpa till Hohult 58:2

Ekonomiska konsekvenser
De inkomster regleringen ger.

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

Beslutsunderlag
Överenskommelse om fastighetsreglering
Tjänsteskrivelse 2019-05-27

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes signatur
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§ 127

Dnr 2019-000207

Försäljning av industrimark
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens
arbetsutskott för beslut.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Jerker Blomqvist (S) i handläggningen av
ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Lodestål Bygg AB vill köpa Klavreda 3:37 för att använda denna tomt, för
att mellanlagra rengjord sand. Lodestål Bygg AB vill i förlängningen även
bygga en verksstadslokal på Klavreda 3:37.

Ekonomiska konsekvenser
Köpeskillingen på 75 165 kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Davidsson (C) yrkar på att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.
Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till Patrik Davidssons (C) yrkande.

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

Beslutsunderlag
Köpebrev och Fastighetskarta
Tjänsteskrivelse 2019-05-28

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Miljö- och byggförvaltningen
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§ 128

Dnr 2018-000397

Utredning av Kostverksamheten 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt chef för Samhällsserviceförvaltningen att
påbörja avveckling av tillagningsköken i Norrhult och Älghult och ombilda
dessa till mottagningskök samt att påbörja projektering och genomföra
utbyggnad vid tillagningsköken i Lenhovda och Åseda.
Kommunstyrelsen avsätter 2 800 Tkr för genomförandet.

Sammanfattning av ärendet
Uppvidinge kommun står inför stora utmaningar framöver. Kommunen
skall leverera service och tjänster till kommuninvånarna enligt kravet om
likställighet men också med ändamålsenlighet och kvalitet. Samtidigt måste
kommunen säkerställa ett effektivt användande av de ekonomiska resurser
som man förfogar över. För att säkerställa detta måste kommunen
kontinuerligt se över och utveckla sina verksamheter.
Kostavdelningen har sedan några år tillbaka ett ekonomiskt underskott
vilket påverkat portionskostnaderna och som i sin tur går ut över
Kostavdelningens kunder, det vill säga andra förvaltningar i den
kommunala organisationen. Kostnadsutvecklingen har föranlett en
utredning av kostverksamheten som påbörjades i september 2018 och har
avslutats under våren 2019.
Syftet med utredningen har varit att undersöka nuvarande kostorganisation
utifrån ett resurs- och utvecklingsperspektiv och utifrån resultatet föreslå
förändringar eller rekommendationer som kan leda till en mer
resurseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.
Utredningens förslag är att ombilda två tillagningskök i kommunal regi till
mottagningskök. Med konsekvens att kommunen då har sju
mottagningskök och två tillagningskök. Förslaget innebär en strukturell
förändring av kostorganisationen som kan stödja en god ekonomi med
bibehållen och potentiellt också högre produktion och kvalitet.
De enheter som föreslås omvandlas till mottagningskök är Norrhult och
Älghult, därmed skulle all tillagning av måltider huvudsakligen ske i
Lenhovda och Åseda. Mottagningsköken i Norrhult och Älghult är
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nödvändiga länkar för att Kostavdelningen skall kunna säkerställa
livsmedelsverkets regler för varmhållningstider.

Ekonomiska konsekvenser
Bifall av förslaget kan leda till en positiv kostnadseffekt på sikt, men kräver
investeringar för att kunna genomföras.
Den totala effekten av förslaget innebär att Kostavdelningen skulle få ett
positivt resultat om 1 692 Tkr i förhållande till utfallet 2018. Det skulle i
praktiken innebära en minskning av portionspriset med 2,90 kr per portion.
Ledtiden för omorganisationen beräknas till 2019-12-31. Det vill säga att
kostnadseffekten inte uppnås förrän år 2020.
Beräknad kostnad för ombyggnation vid köken i Lenhovda och Åseda
uppskattas till 1400 Tkr (exkl. avskrivningar) och tillkommande inventarier
uppskattas till 1 200 Tkr (exkl. avskrivningar). I den totala resultateffekten
har medräknats lokalkostnader om 615 Tkr för de stängda lokalerna, dessa
kostnader försvinner när alternativa användningsområden finns.
Bifall av förslaget leder till förändringar i Kostavdelningens verksamhet
exempelvis avseende omorganisering och förändrat arbetssätt för personal
och chefer samt transport och distribution av måltider.

Förslag till beslut på sammanträdet
Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremittering för att
utreda/visa kostnader för matdistributionen och investering av
mottagningskök samt att inhämta yttrande från berörda nämnder.
Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag till
beslut.
Anders Ljungqvist (-) yrkar bifall till Centerpartiet och Kristdemokraternas
yrkande.

Beslutsgång
Proposition 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.
Proposition 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Centerpartiet och Kristdemokraternas yrkande.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.
Votering begärs
Ordförande tydliggör att JA-röst innebär röst för
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och NEJ-röst innebär röst
för Centerpartiet och Kristdemokraternas yrkande.
Ledamot

JA

Peter Skog Lindman (S)

X

Susanne Karlsson (S)

X

Tony Johansson (S)

X

Anders Käll (M)

X

Jerker Blomqvist (M)

X

NEJ

Victoria Birgersson (C)

X

Patrik Davidsson (C)

X

Christina Lindqvist (KD)

X

Anders Ljungqvist (-)

X

Kerstin Ljungqvist (-)

X

Niklas Jonsson (S)

AVSTÅR

X

Antal JA-röster 6 stycken, Antal NEJ-röster 5 stycken
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kostutredning
190426 MBL 11 Protokoll Kostutredning
Tjänsteskrivelse 2019-05-28

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar, Uppvidingehus AB, Kommunchef,
Ekonomichef, Personalchef, Utvecklingsstrateg.
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§ 129

Dnr 2019-000122

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att återremittera ärendet
och uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hela den politiska
organisationen för att återkomma med förslag till ny politisk organisation
som kan införas den 1 januari 2023.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att återkomma med förslag till fullmäktige på en parlamentarisk
utredning av den politiska organisation där samtliga av fullmäktiges partier
är representerade.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige uppdrog i april 2019 åt Kommunstyrelsen att
återkomma med ett förslag till politisk organisation som kan beslutas under
hösten 2019 för att träda i kraft den 1 januari 2020.
Uppdraget från Kommunfullmäktige innebar att göra en översyn av den
politiska organisationen och en konsekvensbeskrivning utifrån intentionen
att inrätta två nya nämnder, en kultur- och fritidsnämnd samt en teknisk
nämnd.
De övergripande motiven till översynen av den politiska organisationen var
att förstärka den politiska genomslagskraften och det koncerngemensamma
perspektivet, tydliggöra ansvar mellan politiker och tjänstepersoner,
tydliggöra politiskt ansvarsutkrävande samt säkerställa en kostnadseffektiv
verksamhet med rätt kompetens på rätt plats.
Översynens slutsats är att det finns möjlighet att bygga den politiska
organisation efterfrågades och som stödjer politikens målbild bättre än idag.
Ett införande av ny politisk organisation 1 januari 2020 kommer emellertid
sannolikt att medföra konsekvenser som innebär att pågående och
planerade insatser behöver nedprioriteras eller helt uteblir. Det utredda
förslaget till ny politisk organisation har en snäv tidsram, innebär stora
merkostnader som kommer att minska det ekonomiska
handlingsutrymmet, särskilt mot bakgrund av ”Projekt 20 miljoner”.
Mot bakgrund av detta föreslås den alternativa handlingsvägen som
innebär en genomlysning av hela den politiska organisationen.
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Ekonomiska konsekvenser
Utredningen genomförs med befintliga resurser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Davidsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till fullmäktige
på en parlamentarisk utredning av den politiska organisation där samtliga
av fullmäktiges partier är representerade.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Patrik
Davidssons (C) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Patrik
Davidssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
Översyn av politisk organisation 150527
Tjänsteskrivelse 2019-05-27

Beslutet skickas till
Kommunstyrelse, Tekniskt utskott, Kultur- och föreningsutskott, samtliga
chefer inom Samhällsserviceförvaltningen, Kommunchef, Ekonomichef,
Utvecklingsstrateg.
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§ 130

Dnr 2019-000115

Fastställande av reglemente för förbundsdirektionen i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Kronoberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för
förbundsdirektionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Kronoberg.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutade den 6 mars år 2019 att
översända reglementet till respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige för fastställande.

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag RÖK 2019-03-06
Reglemente för förbundsdirektionen i kommunalförbundet RÖK
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§ 131

Medborgarförslag placering av polis i gamla
banklokalen vid Lenhovda centralort
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara medborgarförslaget enligt Niklas
Jonssons (S) yrkande nedan och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april år 2019 § 40 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen svarar medborgarförslaget
med att etablering av polis i gamla banklokalen i Lenhovda är en fråga som
inte Uppvidinge kommun äger rätt att besluta i. Denna fråga hanteras av
polismyndigheterna själva, vart de etablerar sina stationer i Sverige ligger
således i polismyndighetens makt att besluta om. Det som är värt att notera
i denna fråga är att Uppvidinge kommun tydligt påtalar de kontakter vi har
med polisen att behovet av polisiär närvaro och förhoppning om stationär
etablering i kommunen är önskvärd både från politiken och våra
kommuninvånare.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag placering av polis i gamla banklokalen vid Lenhovda
centralort
Protokollsutdrag KF 2019-04-23 § 40

Beslutet skickas till
Medborgare
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§ 132

Medborgarförslag placering av polisiär verksamhet i
gamla banklokalen vid Lenhovda Centralort
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara medborgarförslaget enligt Niklas
Jonssons (S) yrkande nedan och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april år 2019 § 40 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen svarar medborgarförslaget
med att etablering av polis i gamla banklokalen i Lenhovda är en fråga som
inte Uppvidinge kommun äger rätt att besluta i. Denna fråga hanteras av
polismyndigheterna själva, vart de etablerar sina stationer i Sverige ligger
således i polismyndighetens makt att besluta om. Det som är värt att notera
i denna fråga är att Uppvidinge kommun tydligt påtalar de kontakter vi har
med polisen att behovet av polisiär närvaro och förhoppning om stationär
etablering i kommunen är önskvärd både från politiken och våra
kommuninvånare.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag placering av polisiär verksamhet i gamla banklokalen vid
Lenhovda Centralort
Protokollsutdrag KF 2019-04-23 § 40

Beslutet skickas till
Medborgare
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§ 133

Medborgarförslag etablera polisiär och annan av
samma art närliggande verksamhet i Swedbanks
tidigare lokaler på Storgatan Lenhovda
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara medborgarförslaget enligt Niklas
Jonssons (S) yrkande nedan och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april år 2019 § 40 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen svarar medborgarförslaget
med att etablering av polis i gamla banklokalen i Lenhovda är en fråga som
inte Uppvidinge kommun äger rätt att besluta i. Denna fråga hanteras av
polismyndigheterna själva, vart de etablerar sina stationer i Sverige ligger
således i polismyndighetens makt att besluta om. Det som är värt att notera
i denna fråga är att Uppvidinge kommun tydligt påtalar de kontakter vi har
med polisen att behovet av polisiär närvaro och förhoppning om stationär
etablering i kommunen är önskvärd både från politiken och våra
kommuninvånare.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag etablera polisiär och annan av samma art närliggande
verksamhet i Swedbanks tidigare lokaler på Storgatan Lenhovda
Protokollsutdrag KF 2019-04-23 § 40

Beslutet skickas till
Medborgare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Medborgarförslag bjuda in Föreningen Vi till
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara medborgarförslaget enligt Niklas
Jonssons (S) yrkande nedan och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april år 2019 § 40 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen svarar medborgarförslaget
med att Föreningen Vi har vid ett antal tillfällen informerat de olika
politiska partierna i Uppvidinge kommun om sina synpunkter om den
framtida tilltänkta vindkraftsetableringen i kommunen. Kommunstyrelsen
anser att de haft och fått möjlighet att redovisa sin ståndpunkt i frågan till
politiken genom dessa möten.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag bjuda in Föreningen Vi till kommunfullmäktige
Protokollsutdrag KF 2019-04-23

Beslutet skickas till
Medborgare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Dnr 2018-000400

Ansökan om stöd till grannsamverkan år 2019-2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Uppvidinge kommun bidrar ekonomiskt till
Nationell Grannsamverkan, Samverkan mot brott, under 2019 och 2020
samt att medel tas från kommunstyrelsens förfogande medel.

Sammanfattning av ärendet
Uppvidinge kommun bidrar ekonomiskt för att främja det lokala arbetet
som utförs av Grannsamverkansgrupperna i Norrhult och Åseda. En
förutsättning för att trygghetsskapande arbete inom
Grannsamverkansgrupperna ska fungera är tillgång till material, t.ex.
skyltar. Beställningar av anpassat förbrukningsmaterial görs hos
organisationen Samverkan mot brott, SAMBO, vars huvudman är SSF
Stöldskyddsföreningen/Nationell Grannsamverkan. Bakom SAMBO står
bl.a. Polisen och Sveriges Kommuner och Landsting. Organisationen har
hittills tillhandahållit allt material utan kostnad för lokala
Grannsamverkansgrupper. För att finansiera sin verksamhet och för att
kunna fortsätta leverera till grupper, som de i Uppvidinge, är Nationell
Grannsamverkan beroende av ekonomiska bidrag från kommuner.
Ekonomiskt stöd till den nationella organisationen möjliggör alltså vidare
utveckling och förstärkning av det lokala arbetet som Grannsamverkan står
för, vilket Uppvidinge kommun gynnas av och även stöttar genom bidrag
och samverkan.

Ekonomiska konsekvenser
5 000 kronor under 2019 respektive 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att medel tas från kommunstyrelsens
förfogande medel.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Bidragsansökan från Samverkan mot brott, 2018-10-18
Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-05-03

Beslutet skickas till
Samverkan mot brott
Beredskapssamordnare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

36(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-11
Kommunstyrelsen

§ 136

Dnr 2019-000193

Information från länsstyrelsen om kommunens roll och
ansvar i det nya totalförsvaret
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen besöker Uppvidinge kommun och kommunstyrelsen för att
informera om kommunens roll och ansvar i det nya totalförsvaret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Dnr 2019-000195

Medborgarlöften i Uppvidinge kommun 2019-2020 i
samverkan med Nybro lokalpolisområde
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreslagna medborgarlöften och uppdrar åt
kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal.

Sammanfattning av ärendet
Lokalpolisområde Nybro och Uppvidinge kommun tydliggör i sina
medborgarlöften hur man tillsammans avser att arbeta brottsförebyggande
och trygghetsskapande under 2019 och 2020.
Medborgarlöftena innebär ett åtagande om samverkan mellan Polisen och
kommunen i dialog med medborgarna, vilka därmed ges möjlighet till ökat
engagemang för trygghet i sin närmiljö.
Löftena bygger på de problem som har identifierats i dialog med invånarna,
på den lokala lägesbilden i Uppvidinge och på övrigt tillgängligt underlag.
Samverkansprocessens överenskommelse och medborgarlöften
konkretiseras i en åtgärdsplan, som tydliggör arbete och ansvarsfördelning.
En förutsättning för arbetet med medborgarlöftena är att kommunen och
Polisen arbetar långsiktigt och strukturerat i det brottsförebyggande arbetet.
De båda dokumenten har därför förankrats i det lokala brottsförebyggande
rådet, där Polisen och kommunala verksamheter möts för strategiskt arbete.

Ekonomiska konsekvenser
Det brottsförebyggande arbetet ingår i verksamheternas övriga arbete.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag
att teckna avtal.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förslag till medborgarlöften
Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-05-20

Beslutet skickas till
Kommunpolisen
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Dnr 2019-000194

Överenskommelse om samverkan mellan Uppvidinge
kommun och Lokalpolisområde Nybro
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar samverkansöverenskommelse för 2019-2023 och
uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal.

Sammanfattning av ärendet
Överenskommelsen om samverkan är Lokalpolisområde Nybros och
Uppvidinge kommuns gemensamma dokument. Där beskrivs de problem
som kommunen och polisen ska samverka om från 2019 till och med 2023.
Överenskommelsen ger ett helhetsperspektiv och skapar samsyn på lokala
brotts- och otrygghetsproblem. Samverkansöverenskommelsen visar
prioriteringar och parternas förväntade arbete utifrån lägesbild och
orsaksanalys. Även resursåtgång och uppföljning av samverkansarbetet
beskrivs i överenskommelsen, som kompletteras av medborgarlöften. En
åtgärdsplan för det konkreta arbetet har tagits fram.
Den gemensamma överenskommelsen underlättar ett hållbart, effektivt,
kunskapsbaserat och strukturerat arbete. Överenskommelsen har förankrats
i det lokala brottsförebyggande rådet, där Polisen och kommunala
verksamheter möts för strategiskt arbete.
Avsikten med överenskommelsen är också att skapa engagemang och
intresse för de brottsförebyggande frågorna.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att teckna avtal.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förslag till samverkansöverenskommelse
Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-05-20

Beslutet skickas till
Kommunpolisen
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

41(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-11
Kommunstyrelsen

§ 139

Dnr 2019-000041

Ekonomisk rapport 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Prognosen för årets resultat är negativ med 23,8 miljoner kronor, 16,8
miljoner kronor sämre än budgeterat. Nämnderna prognostiserar ett
underskott på 14 miljoner kronor och finansieringen på 2,8 miljoner kronor.
Nämndernas underskott på 14 miljoner kronor (föregående prognos inom
parentes) är fördelat på:
Kommunstyrelsen

-2,6 miljoner kronor (-2,6)

Barn- och utbildningsnämndens

-2,6 miljoner kronor (-2,6)

Socialnämnden

-8,8 miljoner kronor (-7,7)

I förhållande till föregående prognos i maj månad, har prognosen
försämrats med 1,1 miljoner kronor. Det är Socialnämndens prognos inom
äldreomsorgen som försämras.
Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars beslutades att bjuda in
samtliga nämnders presidier till kommunstyrelsens sammanträde i april.
Nämndernas presidier deltog på kommunstyrelsens sammanträde i april
och redogjorde för aktuell situation. Kommunstyrelsen gav i mars även i
uppdrag till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019 redovisa
åtgärdsplan för att uppnå ett resultat inom nämndens budgetram för året.
Kommunstyrelsens åtgärdsplan redovisades i maj. Övriga nämnder fick
anstånd till juni månad. Åtgärdsplanerna redovisas som separata ärenden
på dagens sammanträde.
Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj beslutades om att samtliga
nämnder omedelbart ska inleda arbetet med att sänka kostnaderna med 1
procent och att omedelbart inleda arbetet med att utreda strukturella
förändringar och åtgärder för att minska kostnaderna. Båda uppdragen har
påbörjats inom nämndernas verksamhetsområden. Några ekonomiska
effekter av uppdragen finns inte med i denna prognos. I kommande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ekonomiska rapporter efter sommaren kommer vidtagna åtgärder samt
ekonomiska effekter av dessa redovisas.

Ekonomiska konsekvenser
Det prognostiserade underskottet innebär ett negativt balanskravsresultat.
Enligt kommunallagen ska balanskravsresultat återställas inom tre år.
Kommunen har sedan tidigare negativa resultat att återställa, 1,1 miljoner
kronor som ska vara återställt senast 2020-12-31 och 19,9 miljoner kronor
som ska vara återställt senast 2021-12-31.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta notera informationen
och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-06-11
Presentationsmaterial, Ekonomisk rapport

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Dnr 2019-000155

Barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan för budget
i balans 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att
fortsätta med arbetet för att få en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag från kommunstyrelsen att
inkomma med en åtgärdsplan för att komma i balans med budget 2019.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 maj år 2019 att anta
gällande åtgärdsplan för att få budget i balans och översända till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens presidium bjöd in barn- och utbildningsnämndens
presidium samt förvaltningschef till sammanträdet för att diskutera
nämndens antagna åtgärdsplan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ger barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att fortsätta med arbetet för att få en budget
i balans.

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUN 2019-05-08

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Dnr 2019-000153

Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att fortsätta med arbetet
för att få en budget i balans och återkomma till kommunstyrelsen i den
ekonomiska rapport som socialnämnden lämnar i september år 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den 13 mars 2019, § 35, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att
redovisa åtgärdsplan för att uppnå ett resultat inom nämndens budgetram
för året. Socialnämnden beslutade den 9 maj år 2019, § 86, att godkänna
redovisad åtgärdsplan och överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens presidium bjöd in socialnämndens presidium samt
förvaltningschef till sammanträdet för att diskutera nämndens godkända
åtgärdsplan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ger socialnämnden i
uppdrag att fortsätta med arbetet för att få en budget i balans och
återkommer till kommunstyrelsen i den ekonomiska rapport som
socialnämnden lämnar i september år 2019.

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-03-15 § 35
Protokollsutdrag SN 2019-05-09 § 86

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur
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§ 142

Dnr 2019-000154

Socialnämndens redovisning av ökade kostnader för
försörjningsstöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Den 13 mars år 2019, § 35, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att
till kommunstyrelsens sammanträde i maj redovisa anledning till ökade
kostnader för försörjningsstöd.
Socialnämnden begärde och beviljades anstånd för att redovisa uppdraget
till kommunstyrelsen på sammanträdet i juni.
Socialnämnden beslutade den 9 maj år 2019, § 80, att godkänna
redovisningen och överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens presidium bjöd in Socialnämndens presidium samt
förvaltningschef för socialförvaltningen till sammanträdet för att diskutera
ärendet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta godkänna
informationen och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-03-13 § 35
Protokollsutdrag SN 2019-05-09 § 80

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Dnr 2019-000150

Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar budgetförutsättningarna för budget 2020 och
verksamhetsplan 2021 och 2022 enligt upprättat förslag och överlämnar till
fullmäktige för beslut.

Reservation
Christina Lindqvist (KD) reserverar sig mot beslutet.
Patrik Davidsson (C) reserverar sig mot beslutet.
Viktoria Birgersson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens budgetberedning har utarbetat förslag på
budgetförutsättningar för åren 2020 – 2022. Förslaget utgår från oförändrad
skattesats samt en befolkningsökning på 255 personer. Förslaget innebär att
de negativa balanskravsresultaten från 2017 och 2018 återställs.
Av förslaget framgår budgetram för samtliga nämnder för perioden. Till
följd av tidigare års höga kostnadsutveckling och negativa resultat, sänkta
statsbidrag samt politiska prioriteringar finns krav på kraftiga
kostnadssänkningar i nämndernas ramar.

Ekonomiska konsekvenser
Budgeterad resultatnivå för perioden innebär att negativa
balanskravsresultat för 2017 och 2018 återställs. Resultatnivå per år:
2020

6 000 tkr

2021

14 300 tkr

2022

11 600 tkr

Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Davidsson (C) yrkar på några minuters ajournering.
Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på 2 % i generell besparing i
kommunstyrelsen, alltså ytterligare 1 % i förhållande till förslag, i övrigt

Justerandes signatur
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47(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-11
Kommunstyrelsen

förbehåller vi oss rätten att återkomma till kommunfullmäktige med fler
förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ajournera sammanträdet och
finner att kommunstyrelsen beslutat så.
Proposition 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Proposition 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Centerpartiet och Kristdemokraternas yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-06-03
Budgetförutsättningar för budget 2020 och verksamhetsplan 2021 – 2022

Beslutet skickas till
Beslut inklusive beslutsunderlag skickas till samtliga kommunens nämnder
och bolag samt till revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Dnr 2019-000179

Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg
år 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Godkänna kommunalförbundet VoB Kronobergs årsredovisning 2018
2. Bevilja kommunalförbundet VoB Kronoberg:s förbundsdirektion
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet VoB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret
2018. Revisorerna har granskat kommunalförbundets årsredovisning och
finner att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är i allt
väsentligt rättvisande och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018 och att kommunalförbundets årsredovisning
godkännes.
Det är respektive medlemskommuns kommunfullmäktige som fattar beslut
om ansvarsfriheten.

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

Beslutsunderlag
VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse för 2018

Beslutet skickas till
VoB Kronoberg,

Justerandes signatur
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§ 145

Dnr 2019-000142

Årsredovisning 2018 för Asta och Balduin Hansens
stiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2018 för Asta och Balduin
Hansens Stiftelse.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente, fastställt av kommunstyrelsen den 13 augusti 1996, §80,
skall avkastningen användas till trivselbefrämjande åtgärder för
omsorgstagare vid dagcenter och gruppboende i Lenhovda.
Stiftelsen har ingen anställd personal.

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

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
Tjänsteskrivelse, ekonom 2019-05-28

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Dnr 2019-000143

Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Augusta
Johanssons och Aina Holmers fond
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2018 för Augusta Johansson
och Aina Holmers fond och överlämnar årsredovisningen till
kommunrevisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för stiftelsen ska stiftelsens medel användas för ett
långsiktigt och målinriktat arbete med att utveckla och förbättra kulturlivet
i Åseda. Alla personer boende i Åseda har rätt att lämna förslag
tillanvändningsområden för stiftelsen. Från den årliga avkastningen ska 10
% återföras kapitalet och resten fördelas till kulturprojekt och evenemang i
Åseda. Fondkommittén har haft som målsättning att avsätta en summa
varje år för större kulturella insatser såsom offentliga konstutsmyckningar
och dokumentation av Åseda och dess omgivningar. Resten har fördelats
till föreningar och institutioner i Åseda som förlustförteckningsbidrag för
kulturprogram med mera.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom 2019-05-28
Årsredovisning 2018

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen
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§ 147

Dnr 2019-000199

Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera
kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente i enlighet med
nedanstående förslag från den 1 januari 2020 och därmed överflytta
ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till
socialnämnden.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att flytta över
budgetmedel för färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till
socialnämnden från och med den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 2017, § 63, att överlåta
kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om rikstjänst till
Region Kronoberg. Lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst är
trafiklagar som reglerar resande för medborgare med särskilds behov. Rätt
till färdtjänst har den som på grund av varaktig funktionsnedsättning har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna
kommunikationer. Funktionsnedsättningen ska beräknas bestå i minst tre
månader, annars räknas den som tillfällig och berättigar inte till färdtjänst.
Ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst i kommunen borde ligga på den
nämnd/styrelse som har rätt kompetens inom området. Insatserna är
individuellt behovsprövande och borde ligga hos socialnämnden där
kännedom finns.
Trots att kommunen överlåtit uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om
riksfärdtjänst till Region Kronoberg är det fortfarande kommunen som är
ytterst ansvarig för att tjänsterna tillhandahålls för kommunmedborgarna.
Kommunfullmäktige måste därför fördela ansvaret för denna fråga trots att
det är Region Kronoberg som utför det.
År 2018 flyttades kostnad och budget från socialnämnden till
kommunstyrelsen avseende färdtjänst (KS 2017-000406). Det som kallades
omsorgsresor blev kvar på socialnämnden och avvecklades successivt
under 2018, vilket har inneburit kraftigt ökade kostnader för färdtjänst.
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För att överflytta ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst krävs ändringar i
både socialnämndens och kommunstyrelsens reglementen.
Kommunkansliet föreslår att:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera
kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente i enlighet med
nedanstående förslag från den 1 januari 2020 och därmed överflytta
ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till
socialnämnden.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att flytta över
budgetmedel för färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till
socialnämnden från och med den 1 januari 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen har redovisat de ekonomiska konsekvenserna i
Kostnads- och budgetutveckling, bifogad till denna tjänsteskrivelse.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, av planerare 2019-05-21
Kostnads- och budgetutveckling, av ekonom 2019

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 148

Dnr 2019-000200

Avtal om dataskyddsombud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet om gemensamt
dataskyddsombud mellan kommunerna Nybro, Emmaboda, Torsås,
Mönsterås och Uppvidinge.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Dataskyddsförordningen, EU 2016/679, som trädde i kraft den 25 maj
2018 är det obligatoriskt för alla offentliga myndigheter att utse ett
dataskyddsombud.
Nybro kommun har sedan maj 2017 arbetat aktivt med dataskyddsfrågor
och har även sedan tidigare, varit representerade i Emmaboda och Torsås
kommuner.
Under hösten 2018 gjordes en överenskommelse mellan dessa tidigare
samarbetande kommuner och kommunerna Mönsterås och Uppvidinge om
att de fem kommunerna skulle ha ett gemensamt dataskyddsombud, som
skulle vara stationerat i Nybro.
Dataskyddsombudet
tillträdde sin tjänst den 15 oktober 2018.
Med hänsyn till att kommunerna enligt den nya dataskyddsförordningen är
skyldiga att utse ett dataskyddsombud beslutade Kommunstyrelsens
ordförande i Uppvidinge på delegation att inför
tillträde utse
henne till kommunens dataskyddsombud.
Avsikten var att överenskommelsen mellan de berörda kommunerna
snarast skulle tecknas i ett avtal, som skulle gälla från och med den 15
oktober till och med 31 december 2019. Av olika administrativa skäl har
utarbetandet och undertecknandet av avtalet försenats. Nu föreloigger
emellertid ett förslag till avtal.
I avtalet ingår:
Rådgivning; informera och ge råd till personuppgiftsansvarig och dess
anställda om skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning.
Informationsstöd; ta fram mallar och interna riktlinjer samt policydokument
för behandling av personuppgifter hos respektive kommun.
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Internutbildning; planera och genomföra utbildningar i
dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Detta sker
lokalt eller gemensamt i större grupp.
Kontroll av efterlevnad; följa rättsutvecklingen inom området för dataskydd
och delta i nätverk och projekt för att upprätthålla hög kompetens.
Kontaktyta mellan invånare och kommun; vara nåbar via kontaktuppgifter
som publiceras på respektive webbplats. Kontaktyta mellan kommun och
tillsynsmyndighet; samarbeta med och vara kontaktperson för
tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor.
Avgift
Kostnaden för varje kommun beräknas till 16 600 kr per månad, inklusive
personalomkostnader, kontorskostnader samt bilresor. Kostnaden avser
avtalstiden 2018-10-15 – 2019-12-31. Avgiften beräknas därefter årligen efter
utförd lönerevisionsförhandling och uppräknas med arbetskostnadsindex.
Fakturering sker kvartalsvis.
Uppsägning av avtal
Uppsägning av respektive part ska äga rum senast 6 månader före
avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning är avtalet förlängt med 1 år varje
gång med 6 månaders uppsägningstid.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för innevarande budgetår uppgår till 199 200 SEK. Kostnaden
ska finansieras av Kommunstyrelsens disponibla medel.

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

Beslutsunderlag
Förslag till avtal mellan kommunerna Nybro, Emmaboda, Torsås,
Mönsterås och Uppvidinge om ett gemensamt dataskyddsombud.
Tjänsteskrivelse 2019-06-04

Beslutet skickas till
Kommunchef
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§ 149

Dnr 2019-000201

Medfinansiering av Tuffo
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delta i TUFFO-projektet ”Nya metoder för
återvinning av blyglas från glasdeponier” med 30 000 SEK under 2019 och
sammanlagt 230 000 SEK under fyra år.

Sammanfattning av ärendet
Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) är ett
utvecklingsprogram för förorenade områden i Sverige. Programmet, som
drivs av Statens geotekniska institut (SGI), ska leda mot en effektivare och
snabbare sanering av förorenade områden. Avsikten är att forskare i
samarbete med andra aktörer ska kunna söka medel för teknikutvecklingsoch forskningsprojekt.
I Glasriket finns idag ett 40-tal deponier som klassats som mycket hög risk
av länsstyrelserna. Blyglaset där lakar ut bly till växter och vattendrag och
är också skadligt för människor.
RISE Glas (glasforskare) har i tät samverkan med Glasriket-kommunerna
och länsstyrelserna (behovsägare), Målerås Glasbruk (glastill-verkare),
Ragn-Sells (återvinningsföretag), Linnéuniversitetet (forskning deponi och
rening), Form Us With Love (industridesigners) och Orrefors Park
(studioglashytta och återvinningspark) ansökt om medel från SGI för ett
fyraårigt projekt inom Tuffo-programmet.
I projektet kommer metoder för återvinning av blyglas att verifieras i
fullskala. Det gäller metoder för att:
Identifiera områden med blyglas på deponier
Separera glas från annat skräp och separera olika glas-sorter
Gräva upp glaset på ett sådant sätt att det inte blandas med annat
Smälta blyglaset och separera glas från bly
Målet är att verifiera metoderna i fullskala för att samhället ska våga satsa
på en innovativ sanering av Glasriket istället för att täcka deponierna eller
flytta blyglaset till deponier för farligt avfall så att det aldrig kan
återanvändas. Resultaten kommer i form av verifierade metoder,
prototyper, rapporter och utställning. SIG beslutade den 6 maj att stödja
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projektet med sammanlagt 2 704 000 SEK under fyra år, varav 2 028 000
gäller budgetåret 2019.
Ansökan bygger på förutsättningen att de berörda intressenterna
gemensamt finanserar projektet. För Uppvidinge del innebär det att
kommunen bidrar med 30 000 SEK under år 2019, 70 000 SEK under vardera
år 2020 och 2021 samt 60 000 SEK under 2022. Den sammanlagda insatsen
för Uppvidinge kommun under fyra år blir således 230 000 SEK.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna under 2019 ska täckas av kommunstyrelsens arbetsutskotts
disponibla medel.

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

Beslutsunderlag
Sammanfattning av projektet Tuffo
SGI:s beslutsbidrag Tuffo
Tuffo 2018 steg 2 –verifiering av nya metoder för återvinning
Generella villkor för bidrag till forskning
Tuffo 2018 –Uppvdimnge kommuns medverkan
Tjänsteskrivelse 2019-06-04

Beslutet skickas till
Kommunchef
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§ 150

Dnr 2019-000043

Återrapportering av delegationsbeslut
kommunstyrelsen 2019
Sammanfattning av ärendet
Inga delegationsbeslut har inkommit till kommunstyrelsen.
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§ 151

Dnr 2019-000119

Meddelande till Kommunstyrelsen 2019
Sammanfattning av ärendet
Inga meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen.
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