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Plats och tid Storasjö, Kommunhuset Åseda, tisdagen den 21 januari 2020 kl 13:30-17:40 
Ajournering kl. 14:43-15:00, 16:40-16:48 

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

Ersättare Simon Bring (SD) 

Tjänstepersoner Annie-Lie Jarhult, chef socialförvaltningen, § 3 
Tomas Blad Lindal, chef etablering- och arbetsmarknadsavdelningen, § 6 
Patrik Ivarsson, chef samhällsserviceförvaltningen, §§ 6-7 
Magnus Jonsson, näringslivsutvecklare, § 7 
Cecilia Bülow, chef personalavdelningen, §§ 9-10 
Therese Magnusson, utvecklingsstrateg, §§ 7-8,18 
Silja Savela, chef ekonomiavdelningen 
Anne Hallberg, kommunchef 
Emma Majlöv Modig, kommunsekreterare 

Övriga närvarande Lars-Erik Hammarström, socialnämndens ordförande, § 3 
 § 7 

 § 7 

Justerare Anders Käll (M) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, 2020-01-27 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-28 
 Emma Majlöv Modig  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2020-01-27 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2020-02-18 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Emma Majlöv Modig  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(55) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Ärendelista 
§ 1 Dnr 2020-000001 

Godkännande av dagordningen ......................................................... 5 
§ 2 Dnr 2020-000002 

Val av justerare .................................................................................. 6 
§ 3 Dnr 2019-000153 

Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2019 ...................... 7 
§ 4 Dnr 2019-000342 

Ansökan om omställningsmedel för strukturella förändringar inom 
äldreomsorgen ................................................................................... 9 

§ 5 Dnr 2019-000199 
Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst............................................ 11 

§ 6 Dnr 2019-000157 
Information om ökade kostnader Uppjobb ........................................ 14 

§ 7 Dnr 2020-000032 
Nybyggnation industrifastighet ......................................................... 16 

§ 8 Dnr 2019-000357 
Revidering av regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun ........... 18 

§ 9 Dnr 2019-000370 
Arbetsmiljöpolicy .............................................................................. 21 

§ 10 Dnr 2019-000369 
Riktlinjer gällande kränkning, diskriminering, olika trakasserier och 
repressalier ...................................................................................... 23 

§ 11 Dnr 2018-000269 
Avsiktsförklaring mellan Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge samt KSRR . 25 

§ 12 Dnr 2019-000402 
Beslutsattestantförteckning kommunstyrelsen 2020 ......................... 28 

§ 13 Dnr 2019-000406 
Upphörande av stiftelse JA Magnussons m fl samfond .................... 30 

§ 14 Dnr 2019-000410 
Upphörande av stiftelse Syssloman CA Widerströms Frisängsfond . 32 

§ 15 Dnr 2019-000409 
Upphörande av stiftelse Uppvidinge kommuns skolväsendets 
samfond ........................................................................................... 34 

§ 16 Dnr 2019-000408 
Upphörande av stiftelse Johan Jonssons understödsstiftelse........... 36 

§ 17 Dnr 2019-000407 
Upphörande av stiftelsen Samf donationsfond för drift av 
Wilheminahemmet ........................................................................... 38 

§ 18 Dnr 2019-000168 
Översyn av ekonomi- och verksamhetsstyrningsprinciper ................ 40 

§ 19 Dnr 2019-000326 
Revisorernas granskning av delårsrapport 2019 .............................. 42 

§ 20 Dnr 2019-000414 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(55) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Upplåning 2020-2022 ....................................................................... 44 
§ 21 Dnr 2019-000167 

Översyn av regler för exploatering av mark ...................................... 45 
§ 22 Dnr 2019-000420 

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator ..................... 47 
§ 23 Dnr 2019-000325 

Ansökan om bidrag för upprustning av bron till Kianäs ..................... 48 
§ 24  

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 
centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge .................. 50 

§ 25 Dnr 2019-000122 
Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation .................... 52 

§ 26 Dnr 2020-000009 
Återrapportering av delegationsbeslut kommunstyrelsen ................. 53 

§ 27 Dnr 2020-000031 
Tillförordnade av kommunchef för perioden 2020-02-04 - 2020-02-11
 ........................................................................................................ 54 

§ 28 Dnr 2020-000010 
Meddelande till Kommunstyrelsen 2020 ........................................... 55 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(55) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 1 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen  

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner dagordningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna dagordningen och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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§ 2 Dnr 2020-000002  

Val av justerare  

Kommunstyrelsens beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Danielsson (S) föreslår kommunstyrelsen 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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§ 3 Dnr 2019-000153  

Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner informationen.  

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.  

Den 9 maj år 2019, § 86, beslutade socialnämnden att godkänna redovisad 
åtgärdsplan och överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens presidium bjöd in socialnämndens presidium samt 
förvaltningschef till kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni 2019 för 
att diskutera nämndens godkända åtgärdsplan. Kommunstyrelsen 
beslutade på sammanträdet, § 141, att ge 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.                     

Socialnämndens presidium informerade kommunstyrelsen på 
sammanträdet den 15 oktober 2019 om det fortsatta arbetet med 
åtgärdsplanen.   

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2019, § 220, att ge 
socialnämnden i uppdrag att fortsätta med arbetet för att få en budget i 
balans och återkomma till kommunstyrelsen med redovisad åtgärdsplan 
som socialnämnden lämnar i november år 2019.     

Socialnämndens ordförande tillsammans med socialförvaltningschef 
informerade kommunstyrelsen på sammanträdet den 12 november 2019 om 
arbetet med kostnadseffektiviseringar.   

Kommunstyrelsen beslutade på den 12 november 2019, § 255, att ge 
socialnämnden i uppdrag att fortsätta med arbetet för att få en budget i 
balans och återkomma till kommunstyrelsen i januari med redovisning som 
socialnämnden lämnar i december år 2019.  
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Socialnämndens ordförande tillsammans med socialförvaltningschef 
informerade kommunstyrelsen på sammanträdet den 21 januari 2020 om 
arbetet med kostnadseffektiviseringar.   

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-12 § 255 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-12-05 § 186 

Socialnämndens beslutsunderlag 2019-12-05 § 186 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 4 Dnr 2019-000342  

Ansökan om omställningsmedel för strukturella 
förändringar inom äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 
Avslå ansökan om omställningsmedel för strukturella förändringar inom 
äldreomsorgen och omfördela medel inom tilldelad budgetram.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har ansökt om omställningsmedel hos kommunstyrelsen för 
finansiering av två projektledare för att genomföra beslutade 
verksamhetsförändringar inom nämndens verksamhetsområde. Ansökan 
avser två projektledare som ska arbeta under cirka sex månader. Beräknad 
kostnad enligt ansökan är 1,5 miljoner kronor.   

I budget 2020, som beslutades av Kommunfullmäktige i november 2019, 
finns centrala medel för omstruktureringsåtgärder på totalt 2 760 000 
kronor. Hittills har inga medel beviljats för omstruktureringsåtgärder 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-07 § 12: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta avslå 
ansökan om omställningsmedel för strukturella förändringar inom 
äldreomsorgen och omfördela medel inom tilldelad budgetram.            

Ekonomiska konsekvenser 
Budgetpost för omstruktureringsåtgärder minskar vid beslut om tilldelning 
av medel.    

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från socialnämnden, 2019-10-10, § 141 
Skrivelse från socialchef, 2019-11-01 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07, § 12 
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Beslutet skickas till 
Socialnämnd 
Ekonomichef 
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§ 5 Dnr 2019-000199  

Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Överlämna socialnämndens yttrande till kommunfullmäktige. 

2. Föreslå kommunfullmäktige godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2019, § 86, att revidera 
kommunstyrelsen och socialnämndens reglemente och därmed flytta över 
färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden från 
och med den 1 januari 2020.   

Den 5 september 2019 lyfte socialnämnden ett ärende om yttrande 
angående överflyttning av färdtjänst och riksfärdtjänst. I socialnämnden 
protokoll står det att:  

I kommunallagens 5 kapitel 26 § framgår att ”innan ett ärende avgörs av 
fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning”. I 27 § 
samma kapitel framgår att ”om ett ärende har beretts bara av en 
fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet 
berör alltid ges tillfälle att yttra sig”.  

Ärendet om att flytta över färdtjänst och riksfärdtjänst berör 
socialnämndens verksamhetsområde i högsta grad. Vi anser därför att 
socialnämnden både skulle ha fått information om ärendet samt fått tillfälle 
att yttra sig innan ärendet togs upp för beslut på kommunfullmäktiges 
sammanträde. Eftersom så inte var fallet önskar vi nu därför om tid för 
yttrande i ärendet samt att ärendet lyft upp på nytt i fullmäktige för beslut. 

Socialnämndens beslut den 5 september 2019, § 131:  

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till beslut att 
ärendet lyfts på nytt i fullmäktige efter yttrande i socialnämnden.                    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträde den 15 oktober 
2019, § 209. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige 
inhämta yttrande från socialnämnden avseende överflytt av färdtjänst och 
riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden.  
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Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019, § 141, att inhämta 
yttrande från socialnämnden avseende överflytt av färdtjänst och 
riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden.  

Socialnämnden beslutade den 5 december 2019, § 187, att anta 
socialförvaltningens förslag till yttrande om att färdtjänst och riksfärdtjänst 
inte ska flyttas över till socialförvaltningen och överlämnar yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Socialnämndens yttrande: 

"Under 2017 beslutade kommunfullmäktige att flytta över ansvaret för 
färdtjänst och riksfärdtjänst från socialnämnden till kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige beslutade sedan den 25 juni 2019 att hanteringen av 
färdtjänst och riksfärdtjänst åter skulle flyttas över till socialnämnden. 
Innan beslutet fattades fick socialnämnden ingen möjlighet att yttra sig i 
ärendet.  

När färdtjänst och riksfärdtjänst flyttades över till kommunstyrelsen under 
2017 ansåg socialnämnden och kommunfullmäktige att det var den 
styrelse/nämnd i kommunen som ansvarar för trafikfrågor i kommunen 
som skulle vara ansvariga för verksamheten. Detta på grund utav att 
färdtjänst och riksfärdtjänst är en förlängning av kollektivtrafiken. 
Socialnämnden anser att detta fortfarande gäller eftersom färdtjänst vänder 
sig till alla medborgare och inte enbart till personer inom 
socialförvaltningens verksamhet.  

Enligt Sveriges kommuner och landsting är färdtjänst en transportform för 
dem som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att 
resa med allmänna kommunikationsmedel. Den nuvarande lagen om 
färdtjänst (SFS 1997:736) och lagen om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) infördes 
1998 och sedan dess betraktas färdtjänst huvudsakligen som en 
transportpolitisk fråga.  

Eftersom färdtjänst och riksfärdtjänst fortfarande är en 
kommunövergripande verksamhet anser socialnämnden att detta uppdrag 
inte ska ingå i socialnämnden då det inte finns någon specifik koppling till 
socialförvaltningen. " 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sammanträde den 
7 januari 2020, § 17, och beslutade föreslå kommunstyrelsen godkänna 
informationen.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar: 

1. Överlämna socialnämndens yttrande till kommunfullmäktige. 

2. Föreslå kommunfullmäktige godkänna informationen.  

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-10-29 § 141 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-12-05 § 187 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 17 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 
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§ 6 Dnr 2019-000157  

Information om ökade kostnader Uppjobb 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger Samhällserviceförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med ett uppdaterat kostnadsförslag till kommunstyrelsens 
sammanträde i april 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut på kommunstyrelsens möte den 15 oktober 2019 ska 
Samhällsserviceförvaltningen fortlöpande uppdatera kommunstyrelsen om 
utvecklingen på integrations- och arbetsmarknadsområdet under 2020.          

Samhällsserviceförvaltningen kostnadsanalys visade inför 
kommunstyrelsens möte den 11 juni 2019 behov av förändringar på 
Uppjobb genom 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. Detta 
arbete har påbörjats under hösten, men signaler från Arbetsförmedlingen 
under slutet av hösten pekar på att den så kallade merkostnadsersättningen 
för denna typ av insats kommer att starkt begränsas under 2020. 

Utvecklingen på både integrations- och arbetsmarknadsområdet är fortsatt 
turbulent och förutom signalerna från Arbetsförmedlingen (AF) visade 
prognoser från Migrationsverket under hösten på betydligt lägre 
mottagning av nyanlända än vad samhällsserviceförvaltningens 
kostnadsanalys tidigare byggt på. Denna mottagning ligger till grund för 
den schablonersättning som är en viktig del av Etablerings- och 
arbetsmarknadens finansiering. 

Med bakgrund av ovanstående information togs beslut på Etablerings- och 
arbetsmarknadsavdelningen om stopp av i stort sett alla förlängda 
anställningar eller nyanställningar på Uppjobb (nystartsjobb, 
introduktionsjobb och lönebidragsanställningar). Det tidigare beslutade 
målet för 2020 förväntas innebära en för stor kostnad och spräcka 
budgetramen. Eftersom också stödet till arbetsträning förväntas minska 
beslutades istället om en ökning av deltagarantalet som enbart finansieras 
av ekonomiskt bistånd samt anställningar på Extratjänst. Detta är också en 
inriktning som flera andra kommuners arbetsmarknadsenheter tagit. 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen ger Samhällserviceförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med ett uppdaterat kostnadsförslag till kommunstyrelsens 
sammanträde i april 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 
Om de redan påbörjade förändringar som genomförts i verksamheten 
fortsätter och får tänkt effekt förväntas kostnaderna falla inom nuvarande 
budgetram och innebär ingen utökning.   

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av avdelningschef 2020-01-16    

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Etablerings- och Arbetsmarknadsavdelningen 
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§ 7 Dnr 2020-000032  

Nybyggnation industrifastighet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige:  

1. Utöka investeringsramen för 2020 med 20 miljoner kronor, från 71,4 
miljoner kronor till 91,4 miljoner kronor, efter tecknande av 
hyresavtal.  

2. Utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 20 miljoner 
kronor och avsätta medlen till nybyggnation av industrifastighet 
enligt förslaget 

3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal för nya 
industrilokalen 

4. Uppdra åt Kommunstyrelsen att efter tecknande av hyresavtal 
genomföra byggnation  

Sammanfattning av ärendet 
WIP Group AB och A-Plast Gruppen AB, två företag med säte i Uppvidinge 
kommun, har inlett ett samarbete och planerar att bilda ett gemensamt 
bolag inom tillverkningsindustrin. Verksamheten kommer att generera ett 
30 tal arbetstillfällen. Bolaget är i behov av lokaler i Åseda och en förfrågan 
har lämnats till kommunen om möjlighet att hyra av Uppvidinge kommun.  

De lokaler som finns i kommunen uppfyller inte bolagets behov, därför 
föreslås nybyggnation i kommunal regi på det nya industriområdet i Åseda. 
Förslag på lokalens utformning bifogas. Investeringen för byggnationen 
inklusive iordningsställande av mark beräknas till 20 miljoner kronor.   

Byggnationen beräknas påbörjas innan sommaren 2020 och vara färdig för 
inflyttning under senhösten.  

Ett för kommunen kostnadsneutralt hyresavtal tecknas med bolaget, där 
första året är hyresfritt och kommande sex åren har en förhöjd hyresnivå. 
Arbetet med byggnation startas först efter att påskrivet avtal finns. 
Hyresnivån är beroende på investeringens storlek och sätts definitivt när 
projektet är färdigställt och samtliga kostnader redovisats.  
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Investeringen uppgår till maximalt 20 miljoner kronor, och inryms inte 
inom den av Kommunfullmäktige fastställda investeringsramen för 2020. 
Därmed behöver investeringsramen för året utökas.     

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige:  

1. Utöka investeringsramen för 2020 med 20 miljoner kronor, från 71,4 
miljoner kronor till 91,4 miljoner kronor.  

2. Utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 20 miljoner 
kronor och avsätta medlen till nybyggnation av industrifastighet 
enligt förslaget. 

3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal för nya 
industrilokalen. 

4. Uppdra åt Kommunstyrelsen att efter tecknande av hyresavtal 
genomföra byggnation.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Victoria Birgersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens presidiums 
förslag med tillägg på punkten 1: Utöka investeringsramen för 2020 med 20 
miljoner kronor, från 71,4 miljoner kronor till 91,4 miljoner kronor, efter 
tecknande av hyresavtal.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Victoria Birgerssons (C) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutat 
så.  

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse 2020-01-14   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 8 Dnr 2019-000357  

Revidering av regler för intern kontroll i Uppvidinge 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta nya regler för 
intern kontroll i Uppvidinge.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet är kopplat till Granskning av intern kontroll, revisionsrapport, med 
diarienummer 2019–000082 samt till ärendet Riktlinje för intern kontroll 
inom kommunstyrelsens verksamhet, diarienummer 2019-000358.  

Kommunens revisorer gav PwC i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
och nämndernas arbete med den interna kontrollen. Revisorerna beslöt vid 
ett sammanträde den 18 februari 2019 att lämna över revisionsrapporten till 
kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna önskade svar från styrelsen 
och nämnderna om vad de avsåg göra för att åtgärda de påpekanden som 
gjordes i samband med den revisionella bedömningen. Kommunstyrelsen 
uppdrog till kommunledningsförvaltningen att till kommunstyrelsens 
sammanträde i maj 2019 upprätta svar till revisionen avseende 
granskningsrapporten för intern kontroll. 

Upprättat svar från kommunstyrelsen (2019-05-07, §107) gällde i huvudsak 
åtgärder kopplade till övergripande rutiner och styrdokument. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde i oktober beslöt kommunstyrelsen att 
uppdraget skulle återredovisas i december 2019.  

Revisorernas påpekanden och vidtagna åtgärder. 

Revisorerna bedömde att respektive nämnd behöver aktualisera sina 
beslut över hur arbetet med den interna kontrollen ska organiseras. 

Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningsförvaltningen att gå 
igenom och aktualisera de styrdokument och tillämpningsanvisningar som 
finns inom området, både övergripande styrdokument och styrdokument 
som gäller för kommunstyrelsen.  

Genom föreliggande förslag till beslut är kommunledningsförvaltningens 
bedömning att uppdraget om en översyn av Uppvidinge kommuns 
övergripande styrdokument genomförts enligt uppdrag. 
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Revisorerna bedömde att kommunstyrelsen behöver säkerställa 
tillräckliga resurser för att övergripande säkerställa att systemet med 
intern kontroll fungerar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 
regler för intern kontroll.  

Kommunchefen har förändrat organisationen avseende det övergripande 
arbetet och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll. Ansvaret har 
flyttats från ekonomiavdelningen till kansliavdelningen med en uttalad 
ansvarig tjänsteperson.  

Genom förändringen i organisationen är kommunledningsförvaltningens 
bedömning att verksamheten avsatt resurser för att säkerställa 
genomförandet av intern kontroll i Uppvidinge kommun.  

Revisorerna ansåg att arbetet med riskbedömningar behöver stärkas 
exempelvis avseende gemensamt synsätt, metodik, inventering, 
dokumentation av risker samt internkontrollmoment som omfattar hela 
den kommunala organisationen och på ett tydligare sätt involvera 
kommunstyrelsen i arbetet. 

I översynen har kommunledningsförvaltningen tagit hänsyn till 
revisorernas bedömning. Genom exempelvis gemensamma mallar för hela 
organisationen, gemensamma internkontrollmoment utpekade av 
kommunstyrelsen och utpekade internkontrollrepresentanter i nämnder är 
kommunledningsförvaltningens bedömning att föreliggande förslag stärker 
och förtydligar arbetet med intern kontroll, samt möter kommunstyrelsens 
uppdrag och revisorernas påpekanden på ett gott sätt. 

I granskningen av den interna kontrollen i Uppvidinge påpekade de externa 
revisorerna att politiska representanter i nämnder och styrelser behöver 
involveras tydligare i arbetet med intern kontroll. Förslaget om att utse 
internkontrollrepresentanter för varje nämnd/styrelse är ett sätt att möta 
kritiken i granskningsrapporten och samtidigt stärka arbetet med den 
interna kontrollen. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta nya regler för 
intern kontroll i Uppvidinge  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningar och bolag i Uppvidinge kommunkoncern ska anpassa sitt 
arbete med intern kontroll att ligga i linje med de nya riktlinjerna. Att arbeta 
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med de nya riktlinjerna anses ligga inom ramen för det ordinarie 
uppdraget. 

Förslaget om att inrätta politiska internkontrollrepresentanter, två per 
nämnd/styrelse, beräknas få ekonomiska konsekvenser. Två 
heldagsarvoden per person och nämnd bedöms vara rimligt för att 
genomföra uppdraget, detta motsvarar cirka 8 000 kronor per 
nämnd/styrelse vilket motsvarar 56 000 kronor för fem nämnder och två 
bolagsstyrelser.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att Kommunstyrelsen 
besluta så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg 2020-01-14 
Regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-17 § 205 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef 
Samtliga nämnder och bolag  
Utvecklingsstrateg 
Kommunens revisorer 
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§ 9 Dnr 2019-000370  

Arbetsmiljöpolicy 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta arbetsmiljöpolicy för Uppvidinge kommun. 

2. Ovanstående beslut ersätter följande tre policyer: Policy för hälsa 
och friskvård och Rehabiliteringspolicy antagen av 
kommunstyrelsen 2008-10-21 § 183 samt Arbetsmiljöpolicy antagen 
av kommunfullmäktige 2007-09-04 § 67.   

Sammanfattning av ärendet 
Att arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö är inte bara ett krav enligt 
Arbetsmiljölagen, det är också en förutsättning för att kunna attrahera, 
behålla och utveckla kommunens viktigaste resurs: medarbetarna. En god 
arbetsmiljö där varje medarbetares kompetens tas tillvara är viktigt för att 
skapa en effektiv och hållbar organisation med hög kvalitet på servicen till 
kommuninvånarna. 

Personalavdelningen har under 2019 utvecklat kommunens strukturer och 
rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att skapa bättre 
förutsättningar för chefer, arbetsmiljöombud och medarbetare att arbeta 
med systematiskt arbetsmiljöarbete har flera processer digitaliserats. 
Digitala verktyg har under året införts för hantering av tillbud och 
arbetsskador, rehabilitering och det systematiska arbetsmiljöarbetet i övrigt. 
Parallellt har kommunens styrdokument inom arbetsmiljöområdet setts 
över. Översynen har resulterat i en del förändringar och förtydliganden, 
vilket bland annat har medfört att tre policies nu föreslås bli en 
arbetsmiljöpolicy som omfattar hela arbetsmiljöområdet; hälsa, arbetsmiljö 
och rehabilitering.  

Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy har förhandlats med fackliga 
organisationer och efter synpunkter reviderats ytterligare. 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut den 2 december 2019, § 26: 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 

1. Anta arbetsmiljöpolicy för Uppvidinge kommun. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(55) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

2. Ovanstående beslut ersätter följande tre policyer: Policy för hälsa 
och friskvård och Rehabiliteringspolicy antagen av 
kommunstyrelsen 2008-10-21 § 183 samt Arbetsmiljöpolicy 
antagen av kommunfullmäktige 2007-09-04 § 67.     

Ekonomiska konsekvenser 
-     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Personalutskottets förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöpolicy förslag, 2019-10-21 

Protokoll från MBL 2019-10-31       

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens personalutskott 2019-12-02 § 26  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder och förvaltningar 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(55) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 10 Dnr 2019-000369  

Riktlinjer gällande kränkning, diskriminering, olika 
trakasserier och repressalier 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer gällande kränkande särbehandling, 
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.            

Sammanfattning av ärendet 
I Uppvidinge kommun accepteras inga beteenden som innebär kränkande 
särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller 
repressalier. I riktlinjen beskrivs roller och ansvarsfördelning i arbetet för att 
förebygga kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier, vikten av att informera arbetsgivaren om 
upplevelser av kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier, arbetsgivaren utredningsskyldighet 
samt åtgärder.  

Förslag till reviderade riktlinjer gällande kränkande särbehandling, 
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier har 
förhandlats med fackliga organisationer. 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut den 2 december 2019, § 27: 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta riktlinjer gällande 
kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier.                          

Ekonomiska konsekvenser 
-   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Personalutskottets förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens personalutskott 20119-12-02 § 27 

Riktlinjer gällande kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier förslag, 2019-10-21 
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MBL-protokoll Riktlinjer och rutiner kränkande särbehandling, 
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, 2019-10-
31         

Beslutet skickas till 
Personalchef 

Samtliga nämnder och förvaltningar      
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§ 11 Dnr 2018-000269  

Avsiktsförklaring mellan Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge 
samt KSRR 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Att i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och 
Uppvidinge och KSRR ta fram beslutsunderlag för bildande av ett 
nytt kommunalförbund mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 
Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.  

2. Att i huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1.    

Sammanfattning av ärendet 
Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet 
beslutade Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda 
gemensam organisation genom ett beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. 
Utredning utmynnade i att samgående med Kalmarsundsregionens 
renhållare (KSRR) var det sammantaget bästa alternativet. KSRR bildades 
2006 och består av medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 
Torsås och Oskarshamn.  

Kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun beslutade, i likhet med Vetlanda 
och Sävsjö kommuner, den 15 oktober år 2019 § 211 att ta fram 
avsiktsförklaring för ett eventuellt bildande av ett nytt kommunalförbund. 

Motiven till att bilda ett nytt kommunalförbund mellan berörda parter är 
främst bättre möjligheter att utveckla avfallshanteringen avseende 
miljönytta och service i syfte att uppnå EU:s avfallshierarki och nationella, 
regionala och lokala miljömål inom ramen för 15 kapitlet miljöbalken 
(hushållsavfall) Nedlagda deponier ingår ej.   

Utöver detta erhålls synergier i form av samutnyttjande av 
behandlingsanläggningar och samordning av administration och drift.  

Sammantaget kan vi uppnå bättre miljö och service till lägre kostnader än 
vad var och en skulle kunna klara.   

Målet med samgåendet är att erbjuda den bästa avfallstjänsten till våra 
medborgare, vilket kräver att vi långsiktigt; 

• har kompetens och resurser för utveckling 
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• kan delta i utvecklingen av väl fungerande fastighetsnära insamling 
(förpackningar och returpapper) 

• kan ge den service hushållen efterfrågar 

• är kostnadseffektiva 

• kan arbeta för att matavfall omhändertas så att dess nyttoeffekter bidrar 
till regional utveckling och återspeglas till medborgare som utför 
källsortering 

• kan bidra till kommunernas strävan att utveckla avfallsförebyggande 
och källsortering i kommunala verksamheter och samhället i övrigt  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 15: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. att i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och 
Uppvidinge och KSRR ta fram beslutsunderlag för bildande av ett 
nytt kommunalförbund mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 
Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.  

2. att i huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1.         

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Att i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och 
Uppvidinge och KSRR ta fram beslutsunderlag för bildande av ett 
nytt kommunalförbund mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 
Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.  

2. Att i huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1.  

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 15 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-10-15 § 211 
Bilaga 1. Program framtagande av beslutsunderlag        
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 12 Dnr 2019-000402  

Beslutsattestantförteckning kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställa kommunstyrelsens beslutsattestantförteckning att gälla 

från 2020-01-01. 

2. Delegera till ekonom Camilla Gustavsson att löpande under året vid 
behov göra förändringar i beslutsattestantförteckningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunens regler för attest, beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-
16, framgår att nämnd eller den som nämnden har delegerat det till utser 
beslutsattestanter samt ersättare för dessa inom sitt ansvarsområde. Av 
reglerna framgår också att nämnd ska tillse att ekonomiavdelningen och 
lönenämnden HUL alltid har en aktuell attestförteckning för nämndens 
verksamhetsområde. 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en 
beslutsattestantförteckning för kommunstyrelsens verksamhetsområden 
där det för varje verksamhet framgår beslutsattestant och ersättare.  

Förändringar under löpande år i kommunstyrelsens 
beslutsattestantförteckning föreslår ekonomiavdelningen delegeras till 
ekonom Camilla Gustavsson. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 5: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Fastställa kommunstyrelsens beslutsattestantförteckning att gälla 
från 2020-01-01. 

2. Delegera till ekonom Camilla Gustavsson att löpande under året vid 
behov göra förändringar i beslutsattestantförteckningen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen 
beslutat så.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslutsattestantförteckning 2020 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 5 

Beslutet skickas till 
Lönenämnden HUL 
Redovisningsekonom 
Kommunchef 
Personalchef 
Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen 
Avdelningschefer inom Samhällsserviceförvaltningen 
Ekonomichef Silja Savela 
Revisorerna 
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§ 13 Dnr 2019-000406  

Upphörande av stiftelse JA Magnussons m fl samfond 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 
stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt stiftelsens reglemente till stiftelsens 
ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt.      

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 
längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 
kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 
utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 
tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 
fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 
stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 
kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 
ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 
för att detta ska vara möjligt: 

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 
åren, 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 
räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 
gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

• stiftelsen saknar skulder. 

Stiftelsen JA Magnussons m fl samfond, det utdelningsbara beloppet ska 
efterbeslut i Socialnämnden gå till hjälpbehov som inte kan tillgodoses med 
allmänna eller utdebiterade medel, inom Åseda församling. Kapitalet i 
stiftelsen var 38071,97kr per 2018-12-31. Den senaste gången det delades ut 
pengar var 2010. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 6: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att efter 
beslut av länsstyrelsen förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt 
stiftelsens reglemente till stiftelsens ändamål eller ett så närliggande 
ändamål som möjligt.          

Ekonomiska konsekvenser 
Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 
upphör.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 6 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 14 Dnr 2019-000410  

Upphörande av stiftelse Syssloman CA Widerströms 
Frisängsfond 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 
stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt stiftelsens reglemente till stiftelsens 
ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 
längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 
kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 
utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 
tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 
fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 
stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 
kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 
ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 
för att detta ska vara möjligt: 

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 
åren, 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 
räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 
gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018), och 

• stiftelsen saknar skulder. 

Syssloman CA Widerströms Frisängsfond, det utdelningsbara beloppet ska 
gå till åt mindre bemedlade eller åt sådana personer från Kronobergslän, 
med företräde för personer från fd Lenhovda kommun, som vårdas på 
sjukstugan i Lenhovda, till hjälp i samband med vården . Kapitalet i 
stiftelsen var 2018-12-31 24638,80 kr. Senaste gången det delades ut pengar 
var 2009. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 10: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att efter 
beslut av länsstyrelsen förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt 
stiftelsens reglemente till stiftelsens ändamål eller ett så närliggande 
ändamål som möjligt 

Ekonomiska konsekvenser 
Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 
upphör.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 10   

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 15 Dnr 2019-000409  

Upphörande av stiftelse Uppvidinge kommuns 
skolväsendets samfond  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 
stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt stiftelsens reglemente till stiftelsens 
ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt 

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 
längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 
kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 
utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 
tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 
fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 
stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 
kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 
ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 
för att detta ska vara möjligt 

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 
åren, 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 
räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 
gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

• stiftelsen saknar skulder. 

Uppvidinge kommuns skolväsendets samfond, det utdelningsbara beloppet 
ska efter beslut av Barn och utbildningsförvaltningen användas till förmån 
för eleverna vis skolväsendet i kommunen, företrädelsevis för; 

oBelöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller 
berömvärd flit. 
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oBelöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 
kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott 

oHjälp åt elever för studier eller studieresa inom- eller utomlands 

oStudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturellverksamhet, 
idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål 

oFörvärv av material eller saker. Avkastningen får inte användas för 
ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Kapitalet i stiftelsen 
var 28112,14 kr per 2018-12-31. Senaste gången det delades ut pengar var 
2009. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020 § 9: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att 
efter beslut av länsstyrelsen förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar 
enligt stiftelsens reglemente till stiftelsens ändamål eller ett så närliggande 
ändamål som möjligt.            

Ekonomiska konsekvenser 
Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 
upphör.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 9 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 16 Dnr 2019-000408  

Upphörande av stiftelse Johan Jonssons 
understödsstiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 
stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt stiftelsens reglemente till stiftelsens 
ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt.    

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 
längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 
kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 
utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 
tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 
fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 
stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 
kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 
ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 
för att detta ska vara möjligt: 

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 
åren, 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 
räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 
gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

• stiftelsen saknar skulder. 

Johan Jonssons understödsstiftelse, det utdelningsbara beloppet ska efter 
beslut av kyrkoherden i Nottebäck-Granhults socken gå till sjuka och fattiga 
personer eller familjer inom gamla Granhults socken vilka genom flit och 
sparsamhet sökt reda sig själv och sökt undvika att anlita kommunens 
fattigvård. Belopp mellan 10 och 50kr delas ut. Kapitalet i stiftelsen var 
20781,02 kr per 2018-12-31. Senaste utdelningen var 2016 och då gick det 
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utdelningsbara beloppet till skötsel av donatornsgrav, innan dess var 
senaste utdelningen 1998. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 8: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att efter 
beslut av länsstyrelsen förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt 
stiftelsens reglemente till stiftelsens ändamål eller ett så närliggande 
ändamål som möjligt.            

Ekonomiska konsekvenser 
Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 
upphör.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 8 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 17 Dnr 2019-000407  

Upphörande av stiftelsen Samf donationsfond för drift 
av Wilheminahemmet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 
stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt stiftelsens reglemente till stiftelsens 
ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt 

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 
längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 
kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 
utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 
tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 
fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 
stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 
kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 
ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 
för att detta ska vara möjligt: 

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 
åren, 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 
räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 
gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

• stiftelsen saknar skulder. 

Stiftelsen samf donationsfond för drift av Wihleminahemmet, det 
utdelningsbara beloppet ska användas till särskilda insatser för trevnad för 
boende på Wilhelminahemmet i Lenhovda eller, om detta avvecklas till 
motsvarande institution, får inte användas till ändamål som ska tillgodoses 
med utdebiterade medel. Kapitalet i stiftelsen var 38128,24kr 2018-12-31. 
Senaste gången det delades ut pengar var 2008. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 7: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att efter 
beslut av länsstyrelsen förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt 
stiftelsens reglemente till stiftelsens ändamål eller ett så närliggande 
ändamål som möjligt.             

Ekonomiska konsekvenser 
Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 
upphör.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 7 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 18 Dnr 2019-000168  

Översyn av ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsprinciper 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Regler för ekonomi- 
och verksamhetsstyrning.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsprinciper och återkomma till kommunstyrelsen 
hösten 2019. Den 30 april behandlades ärendet på kommunstyrelsens 
arbetsutskott, § 11. Arbetsutskottet beslutade då att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsprinciper och återkomma till arbetsutskottet hösten 
2019.  

Kommunstyrelsen beslutade i december 2019 att uppdraget ska 
återredovisas till kommunstyrelsen i januari 2020.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte finns någon 
sammanhållen dokumentation som reglerar styrning av verksamhet och 
ekonomi i kommunen. Kommunledningsförvaltningen har därför utarbetat 
ett förslag på Regler för verksamhets- och ekonomistyrning för politisk 
hantering och för slutligt fastställande av Kommunfullmäktige. Reglerna 
syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig verksamhets- 
och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut samt genom att 
fastställa grundläggande processer för att uppnå verksamhetsmål och 
finansiella mål.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 11: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning.            

Ekonomiska konsekvenser 
-   
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut.  

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

Beslutsunderlag 
Regler för verksamhets- och ekonomistyrning 

Presentation Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrningsprinciper 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 11 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder 

Revisorerna 
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§ 19 Dnr 2019-000326  

Revisorernas granskning av delårsrapport 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige notera informationen och överlämna 
rapport till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt 
granskat kommunens delårsrapport för perioden januari till augusti 2019. 
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin 
bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som 
kommunfullmäktige fastställt.  

PwC har upprättat en granskningsrapport. Av rapporten framgår att 
revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god revisionssed i övrigt. Vidare bedömer 
PwC att det finns avvikelser kring kommunens redovisning av 
semesterlöneskulden samt periodiseringen av schablonersättningen från 
Migrationsverket.  

Ekonomiavdelningen kommer inför upprättande av delårsrapporten för 
2020 se över hanteringen av både semesterlöneskulden och 
schablonersättningen från Migrationsverket. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 13: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
fullmäktige notera informationen och överlämna rapport till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Granskning av delårsrapport 2019, PwC 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 13 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 20 Dnr 2019-000414  

Upplåning 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till ekonomichef Silja Savela att 
nyupplåna i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd ram för 
upplåning.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde i november 2019, § 174, ram för 
kommunens nyupplåning för åren 2020 till 2022 till 100 miljoner kronor. 
Kommunfullmäktige beslutade också att kommunstyrelsen under samma 
period har rätt att nyupplåna maximalt 100 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen föreslås delegera rätten till att nyupplåna i enlighet med 
fastställd ram till ekonomichef Silja Savela.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 14: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att delegera till 
ekonomichef Silja Savela att nyupplåna i enlighet med av 
Kommunfullmäktige fastställd ram för upplåning.           

Ekonomiska konsekvenser 
Nyupplåning innebär en utökning av kommunens skulder och av 
finansiella driftskostnader.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 14  

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 21 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsen återkomma med förslag på Regler för exploatering av 
mark senast juni 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2019, § 69, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för exploatering av mark. 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 augusti 2019, § 50, att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över regler för exploatering 
av mark.  

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningsställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller 
industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga 
kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, 
vatten- och avloppsanläggningar med mera.  

Som en del i översynen ingår prissättning av mark som har iordningställts 
för exploateringsändamål. Kommunfullmäktige har i november 2005, § 136, 
fastställt taxa för oplanerad mark att gälla från och med januari 2006. 
Därmed saknas fastställd taxa för mark som iordningsställts.  

Prissättningen är en komplex fråga och behöver utredas ordentligt. Olika 
delar som behöver vägas in är bland annat marknadsvärde, kostnader för 
framtagande och iordningsställande av mark, politiska ambitioner och så 
vidare.  

Kommunledningsförvaltningen föreslog att under tiden översynen av 
reglerna för exploatering pågår, ska varje enskilt markexploateringsområde 
prissättas utifrån en kalkyl som visar kommunens kostnad för 
exploateringen. Kommunfullmäktige ska utifrån kalkylen fastställa taxa för 
varje enskilt markexploateringsområde.  

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019, § 285, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att taxa för exploaterad mark ska fastställas av 
kommunfullmäktige för varje enskilt exploateringsområde.      
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Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2019, § 204, att 
återemittera ärendet för fortsatt utredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 
återkomma med förslag på Regler för exploatering av mark senast juni 2020.  

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-17 § 204 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Chef för samhällsserviceförvaltningen 

Kommunchef 
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§ 22 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens beslut 
Ge tekniska utskottet i uppdrag att ta fram en plan för vägunderhåll för 
kommunala vägar och gator och återkomma till kommunstyrelsens 
arbetsutskott under våren år 2020.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens presidium har uppmärksammat behovet av 
framtagandet av en plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 18: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska 
utskottet i uppdrag att ta fram en femårsplan för vägunderhåll för 
kommunala vägar och gator och återkomma till kommunstyrelsen under 
våren år 2020.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 18 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
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§ 23 Dnr 2019-000325  

Ansökan om bidrag för upprustning av bron till Kianäs 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till vägsamfälligheten Uranäs-Kianäs, 
vägnummer 17468, betala ut 74 293 kr i kommunalt särskilt driftbidrag. 
Bidraget utanordnas då Trafikverket har godkänt åtgärden och betalat ut de 
statliga bidragen. Medel tas från budgeten för kommunala särskilda 
vägbidrag för år 2019.          

Sammanfattning av ärendet 
Vägsamfälligheten Uranäs-Kianäs ansöker om bidrag för grundförstärkning 
och breddning av överfarten till Kianäs. Trafikverket har för åtgärden 
beslutat om 247 643 kr i statliga bidrag. Det kommunala särskilda bidraget 
utgör 30 % av det statliga bidraget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 4: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att till 
vägsamfälligheten Uranäs-Kianäs, vägnummer 17468, betala ut 74 293 kr i 
kommunalt särskilt driftbidrag. Bidraget utanordnas då Trafikverket har 
godkänt åtgärden och betalat ut de statliga bidragen. Medel tas från 
budgeten för kommunala särskilda vägbidrag för år 2019.          

Ekonomiska konsekvenser 
Budgeten för kommunala särskilda vägbidrag är 150 000 kr för år 2019. 
Under 2019 har 47 250 kr betalats ut som kommunala särskilda bidrag.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen 
beslutat så.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 04 

Ansökan om kommunalt bidrag för vägsamfälligheten Uranäs-Kianäs, 
vägnummer 17468, 2019-10-16       
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Beslutet skickas till 
Vägsamfälligheten Uranäs-Kianäs 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska avdelningen 
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§ 24   

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende 
och ekoby i centrum av Uppvidinge och döp området 
till Uppvidinge 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att 
utreda medborgarförslaget och återkomma till Kommunstyrelsen i april 
2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 25 november 2019 inkom Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, 
äldreboende och ekoby i centrum av Uppvidinge och döp området till 
Uppvidinge. 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2019, § 201, att 
medborgarförslaget får ställas och att lämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsens för beredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelsens 
arbetsutskott i uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma till 
Kommunstyrelsen i april 2020.  

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-17 § 201 

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 
centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge, 2019-11-25 

Bilagor Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 
centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 25 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att på 
kommunstyrelsens sammanträde i maj redovisa utredning om Uppvidinge 
kommuns kommunala bolag.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2019, § 44, att uppdra till 
kommunstyrelsen att genomföra en utredning av Uppvidinge kommuns 
kommunala bolag och återkomma senast höst 2019 med förslag till 
förändringar av bolagens organisering och ansvar.        

Kommunstyrelsens beslutade den 3 december, § 283, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för kommunstyrelsens 
uppdrag 2019-04-23 § 44 punkt 2, gällande utredning av Uppvidinges 
kommunala bolag, till våren år 2020.     

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2019, § 213, att förlänga 
tiden för kommunstyrelsens uppdrag 2019-04-23 § 44 punkt 2, gällande 
utredning av Uppvidinges kommunala bolag, till våren år 2020.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunlednings-
förvaltningen i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde i maj 
redovisa utredning om Uppvidinge kommuns kommunala bolag.  

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-17 § 213 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 26 Dnr 2020-000009  

Återrapportering av delegationsbeslut 
kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner informationen.      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska beslut som fattas på 
delegation återrapporteras till kommunstyrelsen. Anmälda 
delegationsbeslut finns i kommunhuset Åseda.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så     

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut kommunchef december 2016 

Förteckning över delegationsbeslut arbetsutskott januari 2020 

Förteckning över delegationsbeslut tekniska avdelningen oktober – 
december 2019 

Förteckning över delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande januari 
2020     
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§ 27 Dnr 2020-000031  

Tillförordnade av kommunchef för perioden 2020-02-04 
- 2020-02-11 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 
tillförordna kommunchef för perioden 2020-02-04 - 2020-02-11.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef behöver tillförordnas för perioden 2020-02-04 - 2020-02-11 då 
kommunchef har semester.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 
ordförande i uppdrag att tillförordna kommunchef för perioden 2020-02-04 
- 2020-02-11. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 28 Dnr 2020-000010  

Meddelande till Kommunstyrelsen 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden: 

Uttalande från SRF Kronobergs styrelse 2019-11-19: ”Färdtjänstchaufför är 
ett serviceyrke” 

Protokollsutdrag HUL 2019-12-10 § 19: Överenskommelse om projektavslut 
med Visma Enterprise AB   

Underlag 
Förteckning över meddelande till kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-
21    
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