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§ 190 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga till ärende Information om soludden, dnr 2020-000417, som punkt 

206 och godkänna dagordningen som sådan.                    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (S) yrkar på att lägga till Information om soludden.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan lägga till ärende Information 

om soludden, dnr 2020-000417, som punkt 206 och godkänna dagordningen 

som sådan och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                      
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§ 191 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (S) föreslår välja Anders Käll (M) som justerare.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Anders Käll (M) som 

justerare och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                
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§ 192 Dnr 2020-000288  

Medarbetarundersökning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning i Uppvidinge 

kommun. Medarbetarundersökningen genomförs i syfte att undersöka hur 

medarbetarna upplever sin arbetssituation, arbetsmiljö och kommunen som 

arbetsgivare. Under mars och april 2020 fick samtliga medarbetare med 

minst sex månaders anställning svara på en enkät. Svarsfrekvensen uppgick 

till 77,7 %, vilket är en ökning med drygt tio procentenheter.  

Undersökningen innefattar ledarskap, styrning, motivation, psykisk och 

social arbetsmiljö, kränkande särbehandling och trakasserier. En del i 

undersökningen, Hälsofrågan, genomförs årligen och visar hur 

medarbetarna skattar sin upplevda hälsa.  

Resultatet i årets medarbetarundersökning visar att de politiskt fastställda 

målen för Medarbetare & Organisation delvis uppnås. Målen för motivation 

och styrning uppnås medan målen för ledarskap och andel medarbetare 

som upplever sig friska och mår bra inte nås för 2020. 67 % upplever att de 

är friska och mår bra, en siffra som var 59 % föregående år. Trots att målet 

inte nås har resultatet förbättrats med åtta procentenheter. Samtidigt är det 

ett trendbrott att andelen medarbetare som upplever sig friska och mår bra 

ökar, då de stadigt har minskat sedan 2014. 

Resultatet ger ett bra underlag för att arbeta vidare med såväl de delar som 

fungerar väl som de som behöver utvecklas.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

personalutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens 

beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag personalutskottet 2020-06-08 § 14 

Medarbetarundersökning 2020       
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Beslutet skickas till 

HR-chef 
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§ 193 Dnr 2020-000354  

Riktlinjer för användning av sociala medier 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till revidering av Riktlinjer för 

användning av sociala medier.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-09 om nya riktlinjer för användning av 

sociala medier. I maj 2018 ersatte dataskyddsförordningen (GDPR) 

personuppgiftslagen (PUL). Eftersom riktlinjerna innehåller skrivningar om 

publicering av personuppgifter behöver de revideras för att hänvisa till 

nuvarande lagstiftning. 

Utöver ny text om dataskyddsförordningen har vissa redaktionella 

ändringar gjorts i texten. Förtydligande har även gjorts om att riktlinjerna 

gäller för användning av sociala medier i tjänsten och inte privat samt att 

det vi publicerar på sociala medier ska ha koppling till kommunens 

verksamheter.               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat 

så.              

Beslutsunderlag 

Utkast till riktlinjer för användning av sociala medier, 2020-08-25 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-09-01 § 75    

Beslutet skickas till 

Kommunikationsansvarig 
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§ 194 Dnr 2020-000394  

Översyn av målstyrningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av 

kommunens mål- och resultatstyrning. Översynen ska ge förslag på 

förbättringsområden. 

Återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast mars år 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade i november 2018 beslut om en ny mål- och 

resultatstyrning i Uppvidinge kommun. Målstyrningen började gälla den 1 

januari 2019.   

Kraven på kommunal målstyrning är reglerade i Kommunallagen (kapitel 

5) om kommunfullmäktiges ansvar att besluta om mål och riktlinjer för 

verksamheten. Budget och flerårsplan ska enligt kommunallagen innehålla 

mål och riktlinjer för verksamheten och vad som är av betydelse för god 

ekonomisk hushållning. 

Målstyrningen syftar till att öka fokus på resultat, kvalitet, service och 

tjänster som Uppvidinge kommun tillhandahåller invånare i kommunen. 

Målstyrningen är det verktyg som politiken, medborgarnas företrädare, har 

för att styra verksamheten. Målen är politiskt beslutade i 

kommunfullmäktige och utgår från den riktning och ambition som 

politiken önskar uppnå i verksamheten.  

Implementeringen av Agenda 2030 ingår som del i översynen av mål- och 

resultatstyrningen. Agenda 2030 går igenom de tre 

hållbarhetsdimensionerna: 

• Miljömässigt – det skall finnas goda förutsättningar för liv på jorden. 

• Socialt – alla ska kunna ha ett gott liv. 

• Ekonomiskt – god resurshantering. 

En översyn av de övergripande målen och den övergripande målstrukturen 

är ett sätt att få kunskap om styrningen fungerar och om avsedd kvalitet 

uppnås. Bristande styrning kan leda till bristande legitimitet och att 

önskade effekter uteblir. 
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För att säkra en ändamålsenlig mål- och resultatstyrning är det viktigt att 

regelmässigt följa upp och utvärdera förutsättningarna i styrningen, och om 

så behövs vidta åtgärder för att säkerställa densamma. 

Mot denna bakgrund föreslås en översyn av den kommunövergripande 

målstyrningen i Uppvidinge kommun. 

Ekonomiska konsekvenser 

Interna personalresurser vid kommunledningsförvaltningen avsätts för att 

genomföra översynen.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunchefens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat 

så.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg, 2020-09-07.       

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Kommunchef 

Utvecklingsstrateg 

Ekonomichef 
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§ 195 Dnr 2020-000162  

Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Kommunstyrelsen ger chef för Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att 

återkomma med åtgärdsförslag till nästa månad i enlighet med ”Regler för 

verksamhets- och ekonomistyrning, fastställd av Kommunfullmäktige 2020-

02-04, § 14.           

Sammanfattning av ärendet 

Den ekonomiska rapporten beskriver det ekonomiska läget efter åtta 

månader baserat på årets budget, utfall, kända avvikelser samt planerade 

och vidtagna åtgärder. Prognosen är fortsatt osäker till följd av den 

pågående pandemin. 

Prognosen för kommunstyrelsens verksamheter visar på ett negativt utfall 

på 400 tusen kronor i förhållande till årets budget. 

Kommunledningsförvaltningen 

Avdelning/tkr Utfall 2019 Avvikelse 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse

Kommunledning och politik 17 386 -1 274 14 521 14 121 400

Ekonomiavdelning 22 889 2 481 24 944 24 344 600

HR avdelning 6 293 505 7 098 6 798 300

IT och Upphandlingsavdelning 8 483 -1 260 7 536 8 536 -1 000

Summa 55 051 452 54 099 53 799 300  

Samhällsserviceförvaltningen 

Avdelning/tkr Utfall 2019 Avvikelse 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse

Förvaltningsledning 3 943 -294 4 684 4 684 0

Kostverksamhet 2 523 -2 523 0 1 000 -1 000

Etablering och arbetsmarknad 2 954 140 3 184 3 084 100

Kultur och Fritid 19 965 491 19 643 19 443 200

Teknisk verksamhet 14 015 1 542 15 489 15 489 0

Summa 43 400 -644 42 999 43 699 -700  

Kommunledningsförvaltningen visar på ett positivt resultat med 300 tusen 

kronor. It- och upphandlingsavdelningen går mot ett fortsatt minusresultat 

medan andra avdelningar uppvisar något bättre resultat i jämförelse med 

föregående prognos.  
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Samhällsserviceförvaltningen går mot ett försämrat resultat sedan 

föregående prognos med 700 tusen kronor i förhållande till årets budget. 

Det är kostverksamheten som står för den försämrade prognosen. 

Kommunstyrelsens förvaltningar prognostiserar ett överskott i förhållande 

till årets investeringsbudget på drygt 25 miljoner kronor. Osäkerheten är 

stor kring de olika disponibla budgetmedlen då ansökningar/beslut i 

dagsläget inte uppgår till budgeterat belopp.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för Kommunledningsförvaltningen september 2020 

Ekonomisk rapport för Samhällsserviceförvaltningen september 2020 

Redovisning av kommunstyrelsens investeringsverksamhet 

Tjänsteskrivelse ekonom      

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltnings- och avdelningschefer inom kommunstyrelsen 
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§ 196 Dnr 2020-000332  

Ekonomisk rapport 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och uppmanar barn- och 

utbildningsnämndens, miljö- och byggnadsnämnden samt 

kommunstyrelsens egna förvaltningar att vidta nödvändiga åtgärder för att 

uppnå ett resultat inom budget.              

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommuns resultatprognos för året är ett positivt resultat med 

20,7 miljoner kronor, en positiv budgetavvikelse på 13,7 miljoner kronor. 

Avvikelsen kan till stora delar härröras till de tillskott som staten till följd av 

pandemin gett till kommunerna, samtidigt som skatteunderlags-

utvecklingen och kostnaderna inte har gett den negativa effekt som 

befarades tidigare.  

Resultatprognosen har förbättrats 14,3 miljoner kronor sedan föregående 

prognos i juni. Nämndernas prognos förbättras med 1,3 miljoner kronor, 

skatteintäkterna med 8,6 miljoner kronor och centrala fonder samt befarade 

pandemikostnader med 4,4 miljoner kronor. 

Nämnderna tillsammans prognostiserar ett negativt resultat på tre miljoner 

kronor, en förbättring med 1,3 miljoner kronor. Av kommunens regler för 

verksamhets- och ekonomistyrning framgår att vid negativ avvikelse ska 

nämnden fatta beslut om åtgärder senast på ordinarie sammanträde efter att 

den ekonomiska rapporten framlades till nämnden. Det är tre nämnder som 

prognostiserar ett underskott i denna rapport.  

Barn- och utbildningsnämndens prognos försämras något, nämndens 

åtgärdsplan räcker inte till för att uppnå ett nollresultat. Förvaltningens 

bedömning är att det inte finns möjlighet att genomföra ytterligare 

besparingar i verksamheten under året.  Miljö- och byggnadsnämndens 

åtgärdsplan räcker inte heller till för att uppnå ett nollresultat, prognosen är 

förbättrad med 200 tusen kronor. Kommunstyrelsens prognos går från ett 

nollresultat till minus 400 tusen kronor. Arbete med åtgärdsplan är 

påbörjad.    
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Ekonomiska konsekvenser 

Återställer tidigare års negativa balanskravsunderskott med 20,7 miljoner 

kronor.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport Uppvidinge kommun, september 2020 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-09-11       

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Chef för samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomichef 

Samtliga kommunens nämnder 
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§ 197 Dnr 2020-000195  

Information om socialnämndens åtgärds- och 
handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in socialnämndens 

presidium till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti att bjuda in socialnämndens 

presidium till dagens sammanträde. 

Socialnämndens presidium och socialchef informerar om prognosticerat 

resultat som är inom budget. Kommunstyrelsens ledamöter informeras om 

eventuella händelser som kan påverka prognosen negativt.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

och bjuder in socialnämndens presidium till kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-08-19 § 174     
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§ 198 Dnr 2020-000179  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att avveckla 

Solgården i Norrhult som särskilt boende med startdatum 2021-01-01.      

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet då 

utredningar ska visa på möjliga lösningar, både ur verksamhetsmässigt och 

fastighetsteknisk synpunkt samt en möjlig tidplan. Utredningarna ska också 

visa på en kostnadsuppskattning för både investeringar och drift.  

Anders Ljungqvist (-) och Kerstin Ljungqvist (-) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.      

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har den 9 mars 2020, § 35, beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige ett antal förändringar inom särskilt boende i Norrhult 

och i Älghult. Barn- och utbildningsnämnden har den 12 februari föreslagit 

nybyggnad av förskola i Norrhult. För att Kommunfullmäktige ska kunna 

fatta beslut i ärendena behöver de beredas av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 22 april, § 100, att ge 

förvaltningsorganisationen ett antal utredningsuppdrag inför fortsatt 

hantering. Eftersom socialnämndens förslag innebär att kommunala lokaler 

frigörs i Norrhult tillsattes utredning om samlokalisering av förskola, 

trygghetsboende samt verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- och 

sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni, § 154, att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen och socialnämnden med uppdrag att ta fram 

alternativa förslag och återkomma till kommunstyrelsen senast november 

2020. 

Socialnämnden beslutade den 8 september, § 83, att beslutet som enhälligt 

fattades den 9/3-2020 om strukturella förändringar kring kommunens 

äldreomsorg gäller. Dock att diskussionen efter kommunstyrelsens beslut 

kring alternativa förslag beaktas. 

Socialnämndens förslag till beslut från den 9 mars 2020 § 35 
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1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Storgården i 

Älghult som särskilt boende med startdatum 2020-05-01. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att omvandla Storgården 

i Älghult till demenscentrum med startdatum 2020-05-01. 

3. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att överlåta 

Prästgårdsvägen i Älghult till socialnämnden med startdatum 2020-

05-01. 

4. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Solgården i 

Norrhult som särskilt boende med startdatum 2020-05-01. 

5. Föreslå kommunfullmäktige att fastigheten Solgården med 

beteckning Uppvidinge Norrhult 13:1 samt inkluderande kostnader 

tas över av kommunstyrelsen med startdatum 2020-05-01. 

6. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ställa om Solgården 

till trygghetsboende med startdatum 2020-05-01.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Solgården i Norrhult som 

särskilt boende med startdatum 2021-01-01. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremiss då förslag 

kommer på sittande möte utan beredning. Vi inväntar svar av KS uppdrag 

till soc. och lokalförsörjningsgruppen. Oklart vad som ingår i förslag till 

beslut. Det finns inga ekonomiska aspekter i förslag till beslut. Det finns 

inga medarbetarkonsekvenser i förslag till beslut. 

Anders Ljungqvist (-) och Kerstin Ljungqvist (-) yrkar bifall till 

Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.       

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 

Niklas Jonssons (S) yrkande och NEJ-röst innebär röst på Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 
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Peter Danielsson (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-)  X  

Kerstin Ljungqvist (-)  X  

Niklas Jonsson (S) X   

Antal JA-röster 6 stycken, antal NEJ-röster 5 stycken. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande.               

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-09 § 35 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-10 § 154 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-08-20 § 70 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-09-08 § 83       

Beslutet skickas till 

Fullmäktige 

Socialnämnden  
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§ 199 Dnr 2020-000267  

Dialog med barn- och utbildningsnämnden om budget 
och verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in barn- och 

utbildningsnämndens presidium till kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti att bjuda in barn- och 

utbildningsnämndens presidium till dagens sammanträde.  

På sammanträdet redogör barn- och utbildningsnämndens presidium och 

tillförordnad förvaltningschef om:    

• Resultaten inom skolverksamheten och arbetet med att förbättra 

dessa, 

• Samverkan för bästa skola, 

• Behov och övergripande förbättringsområden, och 

• Konsekvensbeskrivning för att få en budget i balans.               

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

och bjuder in barn- och utbildningsnämndens presidium till 

kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-19 § 175     

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 200 Dnr 2020-000322  

Ansökan om finansiering av skolutredning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bifaller barn- och utbildningsnämndens ansökan och att 

medel tas från budgeten för omstruktureringar.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 10:e juni, § 151, (dnr 2020-000267) uppdragit till 

barn- och utbildningsnämnden att se över skolstrukturen i Uppvidinge 

kommun. 

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska situation är ansträngd. Det 

finns inte utrymme att finansiera en skolutredning inom egen budget. I 

kommunens totala budget finns centralt avsatta medel för 

omstruktureringsåtgärder. Barn- och utbildningsnämnden ansöker om 

100 000 kronor för finansiering av en skolutredning. Barn- och 

utbildningsnämndens vilja är att utredning påbörjas redan under 2020 och 

beräknas vara klar 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ansöker om medel motsvarande 100 000 

kronor för finansiering av en skolutredning hos kommunstyrelsen. Beslut 

om utredningsdirektiv tas vid sammanträdet i oktober. 

Ekonomiska konsekvenser 

Barn- och utbildningsnämnden ansöker om 100 000 kronor för finansiering 

av skolutredning.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens ansökan 

och att medel tas från budgeten för omstruktureringar. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på att ärendet återremitteras i 

avvaktan på ett direktiv, från BUN, för utredningens genomförande.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande.             
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-10 § 151 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 § 83     

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen  
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§ 201 Dnr 2019-000157  

Information om ökade kostnader Uppjobb 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.              

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober år 2019, § 194: 

1. Slå ihop Etableringsenheten och Arbetsmarknadsenheten 

2. Fastställa kostnadsförslag alternativ B enligt bilaga 1 samt uppdra åt 

samhällsserviceförvaltningen att återkomma med ett gemensamt 

kostnadsförslag för hela avdelningen till kommunstyrelsens 

sammanträde i november 2019. 

3. Uppdra åt samhällsserviceförvaltningen att återkomma med strategi 

och riktlinjer för avdelningen samt en plan för implementering av SÖK 

och LÖK till kommunstyrelsens sammanträde i november 2019. 

4. Uppdra åt samhällsserviceförvaltningen att fortlöpande uppdatera 

kommunstyrelsen om utvecklingen på integrations- och 

arbetsmarknadsområdet under 2020, vid kommunstyrelsens 

sammanträde i januari, april, september och november.  

På dagens sammanträde informeras kommunstyrelsen om utvecklingen i 

enlighet med beslutspunkt 4.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att godkänna informationen.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-10-15 § 194 
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§ 202 Dnr 2020-000246  

Rapport från lokalförsörjningsgruppen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Inrätta en ny tjänst inom samhällsserviceförvaltningen, som skall arbeta 

med Uppvidinge kommuns ny och ombyggnationer. 

2. Finansiera tjänsten med 50 % av byggprojekten och 50 % av kommunens 

omstruktureringsfond för år 2021 och 2022, därefter finansieras inom 

befintlig budgetram.             

Reservation 

Simon Bring (SD) reserverar sig mot beslutet punkt 13 med hänvisning till 

att jag inte kan acceptera nyanställning om inte finansieringen av tjänsten 

bevisligen kan sparas in genom besparingar i kommande byggprojekt.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-20 att Samhällsserviceförvaltningen 

skulle återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i september 

angående av inrättande av projekttjänst för nya byggprojekt i Uppvidinge 

kommun. 

Under de närmaste åren kommer det finnas behov av att anställa en person 

med exempelvis byggingenjör utbildning, då det finns stora behov av 

ombyggnation och nybyggnation av kommunala fastigheter (förskola, 

demenscenter, mm) i Uppvidinge kommun. Den nya tjänsten skall bland 

annat göra förstudier av om och nybyggnationer. Projekttjänsten skall också 

arbeta aktivt med hålla ner kostnader för kommunen och hela tiden leta 

efter miljöeffektiva lösningar. 

Tjänsten kommer att finansieras 50 % av byggprojekten och 50 % av 

kommunens omstruktureringsfond för år 2021 och 2022. För år 2023 bör 

tjänsten kunna finansieras inom förvaltningens budgetram.    

Ekonomiska konsekvenser 

Tjänsten finansieras med 50 % av byggprojekten och 50 % av kommunens 

omstruktureringsfond för år 2021 och 2022, därefter finansieras inom 

befintlig budgetram.         
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Simon Bring (SD) yrkar på bordläggning.     

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner 

att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 

att ärendet ska avgöras idag och NEJ-röst innebär röst på att ärendet ska 

bordläggas. 

Namn Ja Nej Avstår 

Peter Ekman (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Ingrid Hugosson (C) X   

Simon Bring (SD)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Kerstin Ljungqvist (-) X   

Niklas Jonsson (S) X   

Antal JA-röster 9 stycken, antal NEJ-röster 2 stycken. 

Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat 

så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-20 § 132 
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Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-09-01 § 74          

Beslutet skickas till 

HR avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 203 Dnr 2020-000379  

Kostverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti år 2020 § 179 att 

kostverksamheten skulle hanteras som ärende på dagens dagordning. 

Samhällsservicechef och kostchef informerar om kostverksamhetens arbete i 

samband med förslag på strukturella förändringar inom 

socialförvaltningen. Kommunstyrelsen informeras också om positiva 

effekter efter införandet av tvåmaträttssystemet.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att godkänna informationen.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-19 § 179     
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§ 204 Dnr 2020-000130  

Motion om att servera vildsvinskött i skolan och 
äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.            

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 februari lämnade Anders Ljungkvist (-) in en motion om att servera 

vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen. Samhällsserviceförvaltningen har 

fått i uppdrag att svara på motionen angående möjligheten att kunna 

servera vildsvinskött på Uppvidinge kommuns skolor och särskilda 

boenden. I samhällsserviceförvaltningens utredning har det framkommit att 

det finns hinder för servering av vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen i 

enlighet med motionärens förslag. Gällande lagstiftningen gör det svårt att 

tillmötesgå de krav som ställs på försäljning av vildsvinskött dels på grund 

av att försäljningen måste hållas låg. Lokala jägare kan inte heller garantera 

en återkommande tillgång av vildsvinskött tillgänglig för försäljning. 

Uppvidinge kommun deltar i en central upphandling (tillsammans med 

andra kommuner, däribland Växjö kommun) om att köpa vildsvinskött för 

att kunna servera i kommunens verksamheter. Vildsvinsköttet kommer då 

från flera olika platser i Sverige och kan inte endast komma från 

kommunen.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Motion om att servera vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-20 § 137  

Tjänsteskrivelse 2020-08-26    

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 205 Dnr 2018-000284  

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 
friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till 
Singeltorps by 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt 

Samhällsserviceförvaltningen; 

− att anlägga belysning på den del av slingan där det saknas (från 

viken till Singelstorps by) 

− att efter medgivande från berörda markägare sätta upp tydlig 

skyltning av slingan  

− att bekosta arbetet med medel från kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel.           

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till Uppvidinge kommun 2018-09-03.  

2018-09-25 beslutade kommunfullmäktige att förslaget får ställas och 

skickade det vidare för behandling till kommunstyrelsen.  

2019-04-09 skickade kommunstyrelsen ärendet vidare till Tekniska 

utskottet.  

2019-05-06 skickade Tekniska utskottet ärendet vidare till Tekniska 

avdelningen att utreda frågan och återkomma med svar senast i september.  

2019-09-24 beslutar Tekniska utskottet att ge Samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma med svar till 

kommunstyrelsen i oktober 2019.  

2019-10-15 uppdrar Kommunstyrelsen åt Samhällsserviceförvaltningen att 

utreda medborgarförslaget vidare och återkomma efter kontakt med 

berörda markägare senast maj 2020. Kommunstyrelsen har därefter förlängt 

utredningstiden till 2020-10-06.  

Medborgarförslaget sammanfattar att en komplett friskvårdsslinga runt 

Lenhovdasjön och genom Singeltorps by skulle bidra till hela området och 

föreslår följande:  

• belysning utmed järnvägsbanken från viken till Singeltorps by,  
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• bänk utmed spåret,  

• papperskorg,  

• hundavfallskorg, samt 

• tydliga skyltar runt spåret.  

”Friskvårdsslingan” är 5,4 km lång och följer gång och cykelvägar, enskilda 

vägar och samfällighetsvägar runt Lenhovdasjön (se prickar på karta för 

sträckning). 3,6 km av slingan har belysning, det finns flera bänkar, 

papperskorgar och hundavfallskorgar längs gångvägen i tätorten och en 

bänk ute på den gamla banvallen samt längs med sjöns västra sida. I 

Singeltorps by finns en bänk i busskuren. Slingan snöröjs vintertid.  

Uppvidinge kommun äger järnvägsbanken mellan Lenhovda och 

Sävsjöström och marken där slingan går inne i tätorten. Sveaskog äger en 

del, ett privat bolag en del och resterande del ägs av privatpersoner.  

Den del där belysning saknas ägs av Uppvidinge kommun och Sveaskog, 

(se markerade streck på karta). Sveaskog har ställt sig positiva till belysning 

på deras mark. Inför detta beslut har markägare (4 st) vid vägkorsningarna 

vidtalats kring markering som visar rätt väg och de har ställt sig positiva till 

detta 

Ekonomiska konsekvenser 

Att anlägga belysning på den del där det idag saknas beräknas kosta 

750 000 kr. Belysningen byggs gles med grövre kablar för att fungera på 

bästa sätt. En el-projektör behöver räkna på den exakta kostnaden vid 

anläggning.  

Driftskostnaderna för abonnemang och elström beräknas öka med 20 000 kr 

och investeringen genererar årliga kapitalkostnader om 35 000 kr under 

avskrivningsperioden (30 år).  

Tydliga skyltar runt spåret beräknas kosta 15 000 kr.  

För att arbetena ska gå att genomföras behövs ett medgivande från berörda 

markägare.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägget kommunstyrelsen bifaller 

medborgarförslaget.     
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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 och finner att kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2018-09-03 

Tjänsteskrivelse 2020-06-02 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-10 § 161 

Medgivande till skyltning 

Medgivande till belysning vid Singelstorps by     

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen/Tekniska avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Förslagsställaren 
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§ 206 Dnr 2020-000417  

Information om soludden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicechef Patrik Ivarsson informerar om projektet med Soludden 

och vart i processen kommunen är i förhållande till Länsstyrelsen. 

Förhoppningen är att en skiss ska presenteras på nästkommande markmöte.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.                 
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§ 207 Dnr 2020-000353  

Förfrågan om coronastöd till förening Norrhults folkets 
hus och park 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå framställan om bidrag till Norrhults folkets Hus och Park.     

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Tony Johansson (S) i handläggningen i detta 

ärendet.         

Sammanfattning av ärendet 

Norrhult Folkets Hus och Park inkom den 2 juni med en skrivelse till 

kultur- och fritidsavdelningen där de ställer frågan om det finns några extra 

driftsbidrag att söka med anledning av Covid-19 då pandemin har slagit 

mycket hårt mot uthyrningsverksamheten. 

Kultur- och fritidsavdelningen har i likhet med kommunen en mycket 

ansträngd ekonomi varför vi ställde frågan till kommunledningsgruppens 

stabsmöte. Där togs frågan upp på sitt sammanträde den 19 augusti och 

svaret blev där att det inte finns några extramedel att ansöka om. 

Avdelningen bedömer det därför som ytterst svårt att med egna 

budgetmedel upprätta utökade driftsbidrag utan att medel framgångsrikt 

kan äskas från centrala medel.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms belasta verksamheten.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att avslå framställan om bidrag till Norrhults 

folkets Hus och Park.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Norrhult Folkets Hus och Park, 2020-06-02 
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Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2020-08-27 § 51    

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Norrhults folkets hus och park 
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§ 208 Dnr 2020-000108  

Motion om strandskyddsdispens 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.           

Sammanfattning av ärendet 

Motionären föreslår fullmäktige att verka för att upphäva det generella 

strandskyddet till förmån för en individuell tillståndsprövning och 

inkludera eller ges möjlighet att inkludera regeländringen i det pågående 

arbetet med kommunens nya översiktsplan. 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars år 2020 § 34 att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för utredning. Kommunstyrelsen beslutade 

den 18 mars år 2020 § 78 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda motionen och inhämta yttrande från miljö- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattningsvis kan strandskyddets syfte förklaras med att säkra 

tillgången till strandområden även i framtiden och säkerställandet av 

livsvillkoren för djur- och växtlivet. Kommunerna beslutar om 

strandskyddsdispens i enlighet med lagstiftningen med vägledning av 

kommunens översiktsplan. I översiktsplanen kan kommunerna ange 

områden som kan anses vara lämpliga för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen. De utpekade områdena ska både ge långsiktigt positiva 

effekter för landsbygden och säkerställa tillgången till strandområden enligt 

ovan nämnda syfte. Vid framtagandet av områdena måste flera risker 

beaktas, exempelvis skydd mot olyckor, översvämning och erosion.  

Regeringen beslutade den 4 juli år 2019 att tillsätta en utredning av 

strandskyddet som ska ge förslag på författningsändringar och andra 

åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden. Enligt 

riksdagens hemsida är utredningen pågående och ska redovisas senast den 

30 november år 2020. 

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med ett yttrande om att 

nuvarande lagstiftning utreds för närvarande som en del av januariavtalet. 

Tills nytt förslag arbetats fram och tagits i riksdagen gäller nuvarande 

lagstiftning. Nuvarande lagstiftning ger inte utrymme för kommunala 

undantag. 
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Uppvidinge kommun följer intentionerna med Regeringens utredning 

nogsamt och inväntar redovisning av eventuella förslag till lagändringar.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunförvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Motion om strandskyddsdispens,  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-18 § 78 

Förslag till yttrande, miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-07 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-10 § 103 

Tjänsteskrivelse 2020-09-16      

Beslutet skickas till 

Motionär 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 209 Dnr 2020-000385  

Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult 
istället för Solgården 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget 

och inhämta yttrande från socialnämnden. Utredningen ska återredovisas 

till kommunstyrelsen senast i februari år 2021.             

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget föreslår att stänga Storgården i Älghult istället för 

Solgården. Fullmäktige beslutade den 1 september år 2020 § 85 att 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för svar.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att utredningen ska återredovisas till 

kommunstyrelsen senast i februari år 2021.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets förslag till beslut med tillägg för Niklas Jonssons (S) yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för solgården, 

inkommen 2020-08-24 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-09-01 § 85 

Presidieskrivelse 2020-09-08     

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Kommunchef  
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§ 210 Dnr 2020-000283  

Skrivelse om möjligheter till att ta fram mobil-app för 
turism och vägledning om aktiviteter i kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar kultur- och föreningsutskottets förfrågan om 

anstånd vilket innebär att svar på skrivelsen hanteras på kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde.              

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidingemoderaterna har till kommunstyrelsen lämnat in en skrivelse 

där man vill uppdra åt förvaltningen att se över möjligheterna till att skapa 

en mobil-app med turistinformation, i syfte att underlätta för besökare att 

hitta spännande resmål. Ärendet skulle ha tagits upp och beretts på juni 

månads kultur- och föreningsutskott som dock ställdes in, varför vi avser 

att rapportera tillbaka till kommunstyrelsen under oktober månads 

sammanträde istället.  

Initialt bejakar kultur- och fritidsavdelningen intentionen med skrivelsen 

och anser att en digitalisering av turistinformationen gynnar både 

hanteringen för besökare och för besöksnäringen som på ett enkelt sätt kan 

arbeta proaktivt med sina destinationer. De tekniska lösningarna och 

kostnader för dessa får vi återkomma med i svaret till kommunstyrelsen. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutade den 27 augusti år 2020 § 54 att 

begära anstånd hos kommunstyrelsen för att få återkomma med svar på 

skrivelsen till kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Utskottet 

uppdrog också till kultur- och fritidsavdelningen att utreda skrivelsen och 

återkomma direkt till kommunstyrelsen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom rambudget.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Skrivelse Uppvidingemoderaterna 
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Protokoll kultur- och föreningsutskottet 2020-08-27 § 54 

Presidieskrivelse 2020-09-07     

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsavdelningen  
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§ 211 Dnr 2020-000136  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen.               

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska medborgarförslag och motioner beredas så att 

de kan beslutas om inom ett år från att de väcktes i fullmäktige. Om ärendet 

inte beretts inom den tiden ska detta anmälas till fullmäktige. 

I förteckningen finns en motion som inte besvarats inom det år som anges i 

kommunallagen. Två medborgarförslag överskrider den gräns på ett år som 

fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).        

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 

kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 

redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kansliavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Förteckning obesvarade medborgarförslag och motioner oktober, 2020-09-

08 

Förteckning för verkställighet av fullmäktiges beslut, 2020-09-09 

Tjänsteskrivelse 2020-09-08       

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 212 Dnr 2020-000009  

Återrapportering av delegationsbeslut 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänner redovisningen.            

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning ska beslut som fattas på 

delegation återrapporteras till kommunstyrelsen. Förteckning över 

delegationsbesluten redovisas på sammanträdet. Anmälda 

delegationsbeslut förvaras i kommunhuset Åseda.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut återrapportering kommunstyrelsens 

utskott 

Förteckning över delegationsbeslut återrapportering              
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§ 213 Dnr 2020-000010  

Meddelanden till Kommunstyrelsen               

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden: 

• Budgetförutsättningar för åren 2020-2023, viktig information från 

SKR (cirkulär 20:32), 2020-08-25 

• Protokoll Överförmyndarnämnden 2020-08-20, dnr 2020-000357, 

inkom 3 september 

• Information från Kronobergs bygdegårdsdistrikt, dnr 2020-000393, 

inkom 2020-09-04 

• Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2020, Protokollsutdrag 

SN 2020-09-08 § 75, dnr 2020-000332 

• Rapport verksamhetssystem Lifecare, Protokollsutdrag SN 2020-09-

08 § 76, dnr 2020-000408 

• Ansökan centrala medel för digitalisering, Feitian 

tvåfaktorsinloggning, Protokollsutdrag SN 2020-09-08 § 77, dnr 

2020-000409 

• Ansökan centrala medel för digitalisering, Lifecare Mobil Omsorg, 

Protokollsutdrag SN 2020-09-08 § 78, dnr 2020-000409 

• Ansökan centrala medel för digitalisering, Lifecare Planering, 

Protokollsutdrag SN 2020-09-08 § 79, dnr 2020-000409                            

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde 2020-

09-16        

     


