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2019-12-06 
 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 17 december 2019 klockan 

18:30 i Borgen, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 2019 

Dnr 2019-000001  

 

2.  Val av justerare 2019 

Dnr 2019-000065  

 

3.  Allmänhetens frågestund år 2019 

Dnr 2019-000048  

 

4.  Information från revisorerna 

Dnr 2019-000074  

 

5.  Anmälan av motioner 

Dnr 2019-000101  

 

6.  Anmälan av medborgarförslag 

Dnr 2019-   

 

7.  Inlämnande av interpellation 

Dnr 2019-000103  

 

8.  Fråga från förtroendevald 

Dnr 2019-000085  

 

9.  Översyn av regler för exploatering av mark 

Dnr 2019-000167  

 

10.  Revidering av regler för intern kontroll i 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2019-000357  

 

11.  Reglemente för Uppvidinge kommuns 

krisledningsnämnd 

Dnr 2019-000360  

 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2019-12-06 
 

 
Sida 
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Ärende Anteckningar 

12.  Policy för krisberedskap och civilt försvar i 

Uppvidinge kommun 2019-2022 

Dnr 2019-000361  

 

13.  Förslag till timtaxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 

Dnr 2019-000362  

 

14.  Förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 

Dnr 2019-000363  

 

15.  Revidering av Normer för bidrag till ideella 

föreningars lokala verksamhet inom 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2019-000354  

 

16.  Avveckling av förskolan Uven 

Dnr 2019-000333  

 

17.  Avveckling av kulturskolan  

Dnr 2019-000334  

 

18.  Översyn av bolag och kommunstyrelsens 

organisation 

Dnr 2019-000122  

 

19.  Redovisning av kommunstyrelsens beslut 

avseende medborgarförslag 2019 

Dnr 2019-000365  

 

20.  Revidering av förbundsordning för 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

Dnr 2019-000389  

 

21.  Revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning  

Dnr 2019-000332  

 

22.  Meddelande till Kommunfullmäktige 2019 

Dnr 2019-000120  

 

 

Peter Skog Lindman 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Kommunsekreterare 
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Anmälan av medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna medborgarförslag: 

1. Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 

centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge, KS 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2019-12-04 

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 

centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge, KS    

 

 

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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§ 285 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för 

exploaterad mark ska fastställas av kommunfullmäktige för varje enskilt 

exploateringsområde.      

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 föreslår 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.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-26, § 39: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att taxa för exploaterad mark ska fastställas av 

kommunfullmäktige för varje enskilt exploateringsområde.      
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-26 § 39 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef 

Chef för samhällsserviceförvaltningen 

Kommunchef 
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§ 271 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. 

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 

med de nya riktlinjerna anses ligga inom ramen för det ordinarie 

uppdraget. 

Förslaget om att inrätta politiska internkontrollrepresentanter, två per 

nämnd, beräknas få ekonomiska konsekvenser. Två heldagsarvoden per 

person och nämnd bedöms vara rimligt för att genomföra uppdraget, detta 

motsvarar cirka 8 000 kronor.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun 

Nuvarande Regler för intern kontroll 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg 2019-11-15   

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder och bolag,  

Utvecklingsstrateg  

Kommunens revisorer 

  

 



  

 

 

 
Regler för intern kontroll 
Beslutas av kommunstyrelsen 2014-11-11 

Beslutas av kommunfullmäktige 2014-11-25 

Ersätter Reglemente för intern kontroll, dnr 2013-000261 

 

    

Syfte med reglerna 
 
§ 1 Syfte 

Dessa regler syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnderna1 och de kom-

munala bolagen2 upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill 

säga, de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.  

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktion-

er med mera.  

 
1Med nämnd avses i den fortsatta texten kommunstyrelsen i rollen som verksamhets-

nämnd, övriga nämnder samt de kommunala bolagens styrelser.  

 
2Majoritetsägda företag, där kommunen direkt eller indirekt innehar majoritetsin-

flytande, omfattas fullt ut av detta reglemente. För övriga företag, där kommunen 

tillsammans med någon annan äger företag eller bildat stiftelse, gäller att omfattning-

en av uppsikten ska ske i den utsträckning som är rimlig med hänsyn till andelsförhål-

landena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Formerna för detta kan ske 

såsom ägardirektiv och/eller i den mån kommunen har representanter i företagens 

styrelser ska dessa verka för god intern kontroll.  

 

Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för 

både den politiska ledningen och förvaltningarna och ska därför ses som en 

del av kommunens styrsystem. Kontrollsystemen bidrar till att säkra att beslut 

vilar på korrekta underlag. De skyddar också mot förluster och förstörelse av 

kommunens tillgångar samt oberättigade misstankar mot politiker och perso-

nal.  

 

Tillämpning 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelser och nämnder vid ut-

formningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och 

kontrollnytta. Vid bedömningen av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska 

faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verk-

samheten hos olika intressenter.  



  

 

 

Målet med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland 

annat att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säker-

ställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställda mål. 

 

Målet med tillförlitlig rapportering och information om verksamheten inne-

bär att kommunstyrelsen, nämnderna och de verksamhetsansvariga ska ha 

tillgång till korrekt bokföring samt en relevant och rättvisande information 

om verksamheten. Det innebär också säkerhet i system och rutiner, det vill 

säga förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på grund av avsikt-

liga eller oavsiktliga fel.  

 

Målet med efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner inne-

fattar lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk och policys.  

 

 

Organisation av intern kontroll 
 

§ 2 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ansvarar för att: 

 Fastställa regler för intern kontroll. 

 Besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i samband med 

årsbokslut. 

 

§ 3 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

 Övergripande regler och organisation för den interna kontrollen upp-

rättas och uppdateras. 

 Med utgångspunkt från nämndernas och revisionens granskningsrap-

porter årligen i samband med årsredovisningen utvärdera kommu-

nens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar be-

hövs, besluta om sådana. 

 Årligen senast i augusti månad fastställa kommunövergripande 

kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser. 

 Bedriva intern kontroll av eget verksamhetsområde på samma sätt 

som gäller för nämnderna. 

 

Kommunstyrelsen har enligt KL 6 kap 1 § ansvar för att leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över nämn-

dernas verksamheter. Denna uppsikt innebär rätt till att lämna råd, ge anvis-

ningar, göra påpekanden samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till full-

mäktige om förändringar.  

 

 



  

 

 

§ 4 Nämnderna 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respek-

tive verksamhetsområde. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen 

anges i kommunallagen 6 kap § 7.   

 

Tillämpning 

Den enskilde nämnden/bolaget ska se till att en organisation upprättas för den 

interna kontrollen. En god intern kontroll förutsätter dokumenterad ansvars- 

och befogenhetsfördelning samt dokumenterade rutinbeskrivningar.  

 

Nämnden ska med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys årligen 

upprätta en handlingsplan och en granskningsrapport för den interna kontrol-

len.  

 

Varje nämnd ska fastställa:  

 Hur planering och rapportering av intern kontroll ska gå till. 

 Hur brister i den interna kontrollen ska rapporteras. 

 Hur nyanställda ska utbildas i vad intern kontroll är. 

 

§ 5 Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en 

god intern kontroll samt tillse att regler, anvisningar, risk- och väsentlighetsa-

nalys, handlingsplan och granskningsrapport tas fram inom nämndens verk-

samhetsområde. Förvaltningschefen ansvarar vidare för att en god kontroll-

miljö uppnås och bibehålls inom nämndens verksamhetsområde.  

 

Förvaltningschefen är skyldig att omgående rapportera väsentliga brister i 

den interna kontrollen till nämnden.  

 

§ 6 Verksamhetsansvariga 

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen ska följa 

antagna regler och anvisningar för intern kontroll samt informera övriga an-

ställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. De ska verka för att de an-

ställda arbetar mot uppsatta mål och att de arbetsmetoder som används bidrar 

till en god intern kontroll.  

 

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste över-

ordnad eller den som nämnden utser.  

 

 

 

 

 



  

 

 

§ 7 Övriga anställda 

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin ar-

betsutövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 

närmaste överordnad eller den som nämnden utser. 

 

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller di-

rekta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den ome-

delbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående ska kunna 

vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som uppmärk-

sammats. Alla brister som hittas i intern kontrollarbetet ska dokumenteras.  

 

Uppföljning av intern kontroll 
 
§ 8 Styrning och uppföljning av intern kontroll 

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kon-

trollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som grund 

för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten.  

 

Nämnderna ska inom sina verksamhetsområden tydliggöra ansvaret för den 

interna kontrollen och innebörden av denna. De ska också planera och priori-

tera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. 

Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet 

ska en risk- och väsentlighetsanalys genomföras. Med risk avses sannolikhet-

en för att fel uppstår och med väsentlighet avses de politiska, ekonomiska, 

mänskliga och tekniska konsekvenser som uppstår vid fel.  

 

De planer och rapporter som nämnden beslutar om ska följa kommunövergri-

pande anvisningar och mallar samt innehålla de övergripande kontrollmål 

som fastställts av kommunstyrelsen.  

 

§ 9 Handlingsplan – nämndens plan för intern kontroll 

Nämnderna ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för gransk-

ning och uppföljning av den interna kontrollen. 

 

Tillämpning 

Handlingsplanen ska avse perioden januari-december och överlämnas till 

kommunstyrelsen senast 31:a januari för innevarande år. Olika gransknings-

områden bör väljas ut med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen.  

 

 

 

 

 



  

 

 

I handlingsplanen ska framgå:  

 Granskningsområde 

o Vilka mål, processer, reglementen, regler eller policys som berörs 

 Riskbild 

o Vilken riskbild som har identifierats 

 Riskbedömning 

o Hur ser riskbedömningen ut 

 Åtgärd/kontrollmoment 

o Vilka åtgärder ska vidtas för att minimera risken 

o Vilka kontroller som kommer att genomföras 

 Vem som är ansvarig för åtgärden eller kontrollen 

 Till vem resultatet ska rapporteras 

 När rapportering ska ske 

 

Vid upprättande av handlingsplanen ska gemensam mall användas. 

 

Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas planer med ob-

ligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. 

 

§ 10 Uppföljning och granskningsrapport – nämndernas uppföljning av 

intern kontroll 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt 

från antagen plan, löpande/periodiskt rapporteras till nämnden.  

 

Nämnden ska årligen rapportera resultatet från uppföljningen till kommun-

styrelsen i en granskningsrapport. Rapportering ska samtidigt ske till kom-

munens revisorer. Allvarliga brott eller brister i den interna kontrollen ska 

omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen.  

 

Tillämpning 

Granskningsrapporten ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 31 januari 

och ska bland annat innehålla en åtgärdsplan där nämnden redovisar vilka 

åtgärder man avser vidta utifrån uppkomna resultat. Nämnden ska i gransk-

ningsrapporten göra en samlad bedömning över det gångna årets internkon-

trollarbete.  

 

§ 11 Kommunstyrelsens uppföljning 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrap-

porter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Kommun-

styrelsen ska, i de fall behov av förbättringar uppstår, vidta nödvändiga åt-

gärder. Rapportering ska årligen ske till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer.  

 



  

 

 

Tillämpning 

Kommunstyrelsens samlade utvärdering av den interna kontrollen ska över-

lämnas till fullmäktige och revisorerna samtidigt som årsredovisningen över-

lämnas till desamma. 
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Therese Magnusson 

 
 

 
 

 

Regler för intern kontroll i Uppvidinge 

kommun 

Framtagen av: 
Kansliavdelningen 

Diarienummer 
2019 - 000357 

Sida 
 

Godkänd och fastställd av: 

Kommunfullmäktige 

Version: 
 

Ersätter: 
2014 - 000378 

Implementeras av: 
Samtliga nämnder och bolag i Uppvidinge 
kommun 

Fastställd: 
 

Gäller from: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Kansliavdelningen 
Therese Magnusson 

 

Regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun 

 

Beslutas av Kommunstyrelsen 2019-12-03 

Beslutas av Kommunfullmäktige 2019-12-17 

Ersätter Regler för intern kontroll 2014-11-25 §134.  

1. Allmänt 

Den interna kontrollen är en del av Uppvidinge kommuns verksamhets- och 

ekonomistyrning1 och av väsentlig betydelse för både den politiska ledningen 

och verksamheten. Detta regler syftar till att säkerställa att styrelsen, 

nämnderna2 och de kommunala bolagen3 upprätthåller en tillfredsställande 

intern kontroll. Intern kontroll är en process där den politiska ledningen i 

nämnder och bolag, tjänstemannaledning och medarbetare samverkar.  

 

2. Syfte med reglerna 
Reglerna syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig intern 

kontroll samt att fastställa gemensamma grundläggande principer. 

Därigenom förväntas ett likartat arbetssätt och synsätt inom organisationen.  

 

Syftet med den interna kontrollen är att med rimlig grad av säkerhet 

säkerställa att följande mål nås: 

 

▪ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

▪ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

▪ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer  

▪ Säkra tillgångar och förhindra förluster 

▪ Eliminera och upptäcka allvarliga fel 

 

                                                      
1 Se ”Regler för verksamhets- och ekonomistyrning”. 
2 Med nämnd avses i den fortsatta texten kommunstyrelsen i rollen som 

verksamhetsnämnd, övriga nämnder samt de kommunala bolagens styrelser. 
3 Majoritetsägda företag, där kommunen direkt eller indirekt innehar 

majoritetsinflytande, 

omfattas fullt ut av detta reglemente. För övriga företag, där kommunen 

tillsammans med någon annan äger företag eller bildat stiftelse, gäller att 

omfattningen 

av uppsikten ska ske i den utsträckning som är rimlig med hänsyn till 

andelsförhållandena, 

verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Formerna för detta kan ske 

såsom ägardirektiv och/eller i den mån kommunen har representanter i företagens 

styrelser ska dessa verka för god intern kontroll. 
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Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för 

både den politiska ledningen och förvaltningarna och ska därför ses som en 

del av kommunens styrsystem. Kontrollsystemen bidrar till att säkra att beslut 

vilar på korrekta underlag. De skyddar också mot förluster och förstörelse av 

kommunens tillgångar samt oberättigade misstankar mot politiker och 

personal. 

 

3. Tillämpning 

Med process menas att den interna kontrollen inte är en fråga om enstaka 

insatser. Det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete som uppdateras i takt 

med att organisationen och omvärlden förändras. Exempelvis genom ny 

lagstiftning, nya riktlinjer, nya mål eller när ny teknik ska införas. 

 

Med såväl den politiska ledningen, tjänstemannaledningen och övriga 

medarbetare samverkar menas att intern kontroll gäller all personal anställd 

inom verksamheterna. Personalens erfarenhet, kompetens, engagemang, 

medvetenhet och arbetssätt är viktiga faktorer för att få till stånd en effektiv 

intern styrning och kontroll. 

 

Med rimlig grad av säkerhet menas att alla risker med verksamheten inte kan 

undvikas men att verksamheten ska vara medveten om risker. 

Kontrollåtgärder ska vidtas för att minimera eller eliminera riskerna. Det 

innebär också att det ska göras en avvägning mellan kontrollkostnad och 

kontrollnytta. Vid bedömningen av kontrollnytta ska inte bara ekonomiska 

faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för 

verksamheten hos alla intressenter (externa och interna). 

 

Med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet menas bland annat att 

ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet, samt att säkerställa att 

fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till budget, fastställda mål 

och vision exempelvis. 

 

Med tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

menas att kommunstyrelsen, nämnderna, bolagen samt de 

verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper och en 

ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer. 

Detta avser såväl kvantitet och kvalitet som övrig relevant information om 

verksamheten och dess resursanvändning. 

 

Med efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

menas såväl aktuell lagstiftning som kommunens interna regelverk och 

ingångna avtal med olika parter. 
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Med säkra tillgångar och förhindra förluster menas att det är särskilt viktigt 

att kontrollen är tillräcklig kring de processer där pengar (kontanter eller 

värdepapper) samt andra stöldbegärliga tillgångar hanteras. 

 

Med att eliminera och upptäcka allvarliga fel menas både avsiktliga och 

oavsiktliga fel. 

 
4. Ansvar för intern kontroll 
Den interna kontrollen är en process som involverar samtliga politiker och 

tjänstemän. Detta ställer krav på att samtliga medarbetare och politiker 

behöver ha kunskap om den interna kontrollens syfte och funktion.  

 

4.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ansvarar för att: 

▪ Fastställa reglemente för intern kontroll. 

▪ Beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i samband med 

årsbokslut. 

▪ Årligen, senast i januari, godkänna handlingsplaner för intern kontroll. 

 

4.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

▪ Övergripande regler och organisation för den interna kontrollen 

upprättas och uppdateras. 

▪ Årligen och med utgångspunkt i nämndernas och revisionens 

granskningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för 

intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om åtgärder. 

▪ Årligen, senast i augusti månad, fastställa kommunövergripande 

kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser. 

▪ Årligen, senast i januari månad fastställa handlingsplaner för intern 

kontroll. 

▪ Bedriva intern kontroll av eget verksamhetsområde på samma sätt 

som åligger övriga nämnder. 

 

Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen 6 kapitlet 1 § ansvar för att leda 

och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Därtill har 

styrelsen ansvar för att ha uppsikt över nämndernas verksamheter. Denna 

uppsikt innebär rätt att lämna råd, ge anvisningar, göra påpekanden samt om 

det bedöms nödvändigt lämna förslag till fullmäktige om förändringar.  

 

4.3 Nämnderna 
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Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Varje enskild nämnd ska se till att kommunens riktlinjer 

för intern kontroll efterlevs inom nämndens ansvarsområde.  

 

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i Kommunallagen 6 

kapitlet § 6. 

 

4.3.1 Tillämpning 

Den enskilde nämnden/bolaget ska se till att en organisation upprättas för den 

interna kontrollen. En god intern kontroll förutsätter dokumenterad ansvars- 

och befogenhetsfördelning samt dokumenterade rutinbeskrivningar. 

 

Med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden årligen 

upprätta en handlingsplan och en granskningsrapport för den interna 

kontrollen. 

 

Varje nämnd ska fastställa: 

▪ Hur planering och rapportering av intern kontroll ska gå till. 

▪ Hur brister i den interna kontrollen ska rapporteras. 

▪ Hur nyanställda och medarbetare ska utbildas och involveras i intern 

kontroll. 

▪ Utse två politiska internkontrollrepresentanter, varav en ska 

representera oppositionen.  

 

4.3.2 Nämndernas internkontrollrepresentanter 
I internkontrollrepresentanternas uppdrag ingår att:  

▪ Följa förvaltningsledningens arbete med nämndens beslutade 

internkontrollplan och förvaltningens avrapportering.  

▪ Föra en dialog med förvaltningsledning vid framtagande av förslag till 

ny internkontrollplan.  

▪ Representanterna har inte uppgiften att genomföra egna kontroller. 

 

5. Förvaltningschef och verkställande direktör 
Förvaltningschef och verkställande direktör ansvarar för att: 

▪ Leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern 

kontroll.  

▪ Konkreta regler och anvisningar tas fram. 
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▪ Risk- och väsentlighetsanalys, handlingsplan och granskningsrapport 

inom nämndens verksamhetsområde tas fram och följer kommunens 

mallar och instruktioner.  

▪ Verksamheten och dess medarbetare får information och har 

kännedom om intern kontroll och dess innebörd genom att hålla 

frågan aktuell på chefs- och arbetsledarträffar, arbetsplatsträffar, 

medarbetarsamtal, introduktion av nyanställda exempelvis.  

▪ Rapportera till nämnd enligt nämnds beslut om hur den interna 

kontrollen fungerar. Förvaltningschefen är skyldig att omgående 

dokumentera och rapportera väsentliga brister i den interna kontrollen 

till nämnd. 

▪ Föra dialog med internkontrollrepresentanter vid framtagande av 

förslag till ny internkontrollplan. 

 

6. Verksamhetsansvariga 
Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen ansvarar 

för att: 

▪ Följa antagna regler och anvisningar för intern kontroll. 

▪ Informera och säkerställa kännedom om intern kontroll och dess 

innebörd genom att hålla frågan aktuell på chefs- och 

arbetsledarträffar, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, introduktion 

av nyanställda exempelvis. 

▪ Verka för att medarbetare arbetar mot uppsatta mål 

▪ Arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 

▪ Brister i den interna kontrollen ska omedelbart dokumenteras och 

rapporteras till närmsta överordnad eller den som nämnd utser. 

  

7. Övriga medarbetare 
Samtliga anställda ansvarar för att: 

▪ Följa regler och anvisningar i sin arbetsutövning. 

▪ Brister i den interna kontrollen ska omedelbart dokumenteras och 

rapporteras till närmaste överordnad eller den som nämnd utser. 

 

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller 

direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den 

omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående ska 

kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som 

uppmärksammats.  
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8. Kommunens revisorer 
Kommunens revisorer ska pröva om verksamheten sköts på ett 

ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det vill 

säga om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisorerna ansvarar inte för den interna kontrollen och styrningen, deras 

ansvar är begränsat till att granska om styrningen och den interna kontrollen 

är tillfredsställande. Revisorerna rapporterar till Kommunfullmäktige som är 

deras uppdragsgivare. Skillnaden mellan revision och intern styrning och 

kontroll är att revision är en extern granskning, medan intern styrning och 

kontroll är en integrerad del i hela organisationens styrsystem. 

 
9. Styrning och uppföljning av intern kontroll 
Varje nämnd har skyldighet att styra och löpande följa det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämndens 

internkontrollrepresentanter har ett särskilt uppdrag att följa och utveckla 

arbetet för nämnds räkning.  

 

Varje nämnd ska årligen fastställa och anta en handlingsplan för intern 

kontroll som överlämnas till kommunstyrelse och kommunrevision. Planen 

ska grundas på en risk- och väsentlighetsanalys och granskningsrapport för 

nämndens samlade verksamhet. Dessa utgör grunden för nämndens 

planering, prioritering och uppföljning. Handlingsplanen ska också ta hänsyn 

till resultatet av genomförda kontroller under föregående år.  

 

De planer och rapporter som nämnden beslutar om ska följa 

kommunövergripande anvisningar, mallar samt innehålla de övergripande 

kontrollmål som fastställts av Kommunstyrelsen. 

 
10. Handlingsplan – nämndens plan för intern kontroll 
Nämnderna antar inför varje verksamhetsår en särskild plan för granskning 

och uppföljning av den interna kontrollen. 

 

10.1 Tillämpning 

Vid upprättande av handlingsplanen ska en risk- och väsentlighetsanalys 

göras, det vill säga att nämnden ska bedöma hur stor risken är att ett fel ska 

uppstå och hur stor effekten blir om felet uppstår. Vid upprättande av risk- 

och väsentlighetsanalys ska gemensam mall användas. Tillsammans med 

föregående års granskningsrapport blir risk- och väsentlighetsanalys underlag 

till kommande års handlingsplan. 

 

Handlingsplanen ska avse perioden januari – december, beslutas av 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige senast januari. Olika 

granskningsområden bör väljas, med utgångspunkt i risk- och 



 

Kansliavdelningen 
Therese Magnusson 

väsentlighetsanalysen. Risk- och väsentlighetsanalys samt granskningsrapport 

biläggs planen. 

 

I samband med att en ny handlingsplan fastställs ska samtidigt föregående års 

handlingsplan för intern kontroll avrapporteras till Kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. Varje moment i handlingsplanen ska bedömas och 

kommenteras. Om brister eller avvikelser har konstaterats ska förslag på 

korrigerande åtgärder lämnas.  

 

Ordet kontroll har en vidare innebörd än enbart efterhandskontroller snarare 

är det en process som kan vara såväl förebyggande, upptäckande, 

automatiska som manuella till sin karaktär. 

 

Handlingsplanen för intern kontroll ska innehålla följande delar: 

▪ Granskningsområde 

Vilken rutin, regel, policy, process, system, mål eller annat riktar sig 

kontrollen mot? 

▪ Riskbild 

Hur ser risken ut som kontrollen ska reducera eller eliminera? 

▪ Riskbedömning 

Hur sannolikt är det att risken uppstår? Konsekvenser av risk? 

▪ Åtgärd och kontroll 

Vilka åtgärder ska vidtas för att minimera och motverka risken?  

Vilka kontroller ska genomföras? 

▪ Rapportering 

Vem är ansvarig för åtgärd och/eller kontroll? 

När och hur ofta sker kontrollen? 

Till vem och hur ofta rapporteras framsteg eller avvikelser? 

 

Ovanstående är minimikrav för rapportering av intern kontroll. 

Kommunstyrelsen kan utifrån sin uppsiktsplikt även kräva in eller 

komplettera med andra rapporteringar eller obligatoriska kontrollmoment för 

nämnder avseende intern kontroll och styrning. 

 

I det fall nya övergripande mål, uppdragsplaner eller verksamhetsplaner inte 

finns tillgängliga för det nya verksamhetsåret (exempelvis på grund av ny 

mandatperiod), så kan beslut om handlingsplan för intern kontroll förskjutas 

för att antas vid ett senare tillfälle än avrapporteringen av den gamla 

handlingsplanen. I detta fall gäller den gamla handlingsplanen till dess att en 

ny antagits. 

 

11. Uppföljning av den interna kontrollen  
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Nämnder ska årligen rapportera resultatet från uppföljningen till 

kommunstyrelsen i en granskningsrapport. Granskningsrapporten ska 

överlämnas till styrelsen senast 31 december och ska innehålla en redogörelse 

av resultatet samt vilka åtgärder vidtas/har vidtagits i de fall brister har 

upptäckts. De kontroller som görs ska dokumenteras och kommenteras. 

 

12. Kommunstyrelsens uppföljning  
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrap-

porter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Kommun-

styrelsen ska, i de fall behov av förbättringar uppstår, vidta nödvändiga åt-

gärder. Rapportering ska årligen ske till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer. 
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§ 272 Dnr 2019-000360  

Reglemente för Uppvidinge kommuns 
krisledningsnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

reglemente för krisledningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter under extraordinära 

händelser. Som grund för nämndens arbete fungerar i första hand lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. I reglementet beskrivs bland annat hur 

nämnden är sammansatt och arbetar, vilka ansvarsuppgifter och 

rapporteringsskyldigheter nämnden har och i vilken omfattning nämnden 

ska genomgå utbildning och övning. Krisledningsnämnden utgörs av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Reglementet som nu har reviderats 

fastställdes av kommunfullmäktige 2016-12-20.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

reglemente för krisledningsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningen förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-11-20   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Beredskapssamordnare 

Samtliga nämnder och bolag 

  



     Diarienummer 2019-000360 
  Fastställd av kommunfullmäktige 2019-12-XX

      

Reglemente för Uppvidinge kommuns krisledningsnämnd 
 
Kommunfullmäktige utser för varje mandatperiod en krisledningsnämnd som ska fullgöra 
uppgifter under extraordinära händelser. Krisledningsnämnden ska bedriva verksamheten 
enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten samt detta reglemente.  
 
Krishanteringssystemet har främst sin grund i 
 lag (2006:544) och förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
 lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap samt i förordning (2006:942) om krisberedskap 

och höjd beredskap. 
I övrigt används kommunallagens (2017:725) bestämmelser.  
 
§ 1 Krisledningsnämndens sammansättning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd. Ordförande och vice ordförande i 
krisledningsnämnden är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.  

 

§ 2 Krisledningsnämnden aktiveras och sammanträder 
Krisledningsnämnden aktiveras vid en extraordinär händelse efter bedömning och beslut av 
ordföranden i krisledningsnämnden, eller vice ordföranden, när ordföranden har förhinder. 
Om båda har förhinder kallas nämnden samman på begäran av en enskild ledamot. Nämnden 
beslutar då kollegialt om att den ska aktiveras. Nämnden kan också sammankallas på begäran 
av en ledamot för att beslut ska fattas om huruvida nämnden ska träda i funktion. Dag och tid 
för första sammanträdet bestäms av krisledningsnämndens ordförande. I övrigt sammanträder 
krisledningsnämnden på dag och tid som nämnden bestämmer.  
 
Krisledningsnämndens ordförande (vice ordförande/ledamot enligt ovan) ska  

1. bedöma om en extraordinär händelse är sådan att nämnden ska sammanträda 
2. besluta att krisledningsnämnden ska kallas in och fungera operativt 
3. ge förutsättningar för samverkan och samordning mellan krisledningsnämnden och 

kommunens övriga nämnder och bolag.  
 
När krisledningsnämnden aktiveras, ska nämnden faktiskt sammanträda, då nämnden endast 
får fatta kollektiva beslut. Beslut fattade vid telefonsammanträden med nämnden eller dess 
ledamöter är inte tillåtna av hänsyn till rättssäkerheten.  
 
Den i arbetsordning för styrelser och nämnder i Uppvidinge kommun angivna tidsfristen för 
kallelse till sammanträde gäller inte för sammanträde med krisledningsnämnden.  
 
Krisledningsnämndens operativa funktion får användas endast då extraordinär händelse har 
uppstått. Om åtgärder och insatser i anslutning till befarade olyckor kan minska skaderisken, 
kan sådana åtgärder vidtas i förebyggande syfte. Kommunen kan tvärtom bedöma att den 
uppkomna situationen kan klaras inom den ordinarie organisationen enligt ansvarsprincipen. 
Då ska krisledningsnämnden inte aktiveras. Krisledningsnämnden ska i första hand vara i 
funktion under det akuta inledningsskedet av en extraordinär händelse.  



§ 3 Krisledningsnämndens ansvar 
Krisledningsnämnden har det politiska ansvaret då en extraordinär händelse har inträffat inom 
kommunens geografiska område och krisledningsnämnden har aktiverats. Krislednings-
nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 
nämnder och kommunala bolag i den utsträckning som är nödvändig i förhållande till den 
extraordinära händelsens slag och omfattning. Vilken beslutanderätt som överförs till 
krisledningsnämnden beror på vilken analys av risker som har gjorts och på vilken bedömning 
som görs i smband med den uppkomna situationen. Ett beslut om övertagande ska så snart 
som möjligt meddelas ordföranden i den nämnd som berörs. Krisledningsnämnden bör, om 
det är möjligt med hänsyn till situationen, samråda med berörd nämnd innan beslut fattas 
inom dess ordinarie område. Krisledningsnämnden kan inte ta över kommunfullmäktiges 
ansvar och beslutanderätt.  
 
Chefer, nyckelpersoner och andra verksamhetsansvariga inom den kommunala 
organisationen, som normalt lyder under egen nämnd, är underställda krisledningsnämnden 
under pågående extraordinär händelse. Kommunens bolag, samt dess personal och resurser, 
lyder också under krisledningsnämnden när den är aktiverad.  
 
Krisledningsnämnden ska, för varje ny mandatperiod, besluta om och utarbeta en 
krisledningsplan med verksamhetsmål och inriktning för hur kommunen ska arbeta med 
extraordinära händelser. 
 
När krisledningsnämnden är aktiverad ansvarar den för att 

 ge en samlad lägesbild internt, till länsstyrelsen, till andra berörda kommuner, till 
andra myndigheter, till berört näringsliv, till allmänheten och till media 

 fatta beslut när samhällsviktig verksamhet, miljövärden eller betydande enskilda 
intressen hotas eller förstörs  

 besluta om åtgärder som krävs och som kan få betydande ekonomiska konsekvenser 
 begära stöd från externa aktörer 
 besluta om hjälp till enskild som drabbas vid en extraordinär händelse. 

 
§ 4 Brådskande ärenden 
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan inväntas. Sådana beslut ska snarast möjligt anmälas till 
krisledningsnämnden. Så snart nämnden hinner sammanträda upphör ordförandens speciella 
befogenhet.  
 
§ 5 Ersättare i krisledningsnämnden 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde, eller i en del av 
ett sammanträde, utser krisledningsnämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
Den ledamot som har längst tjänstgöringstid i krisledningsnämnden tjänstgör som ordförande 
tills den tillfällige ordföranden har utsetts. Om en ledamot är förhindrad att delta ska en 
ersättare tjänstgöra enligt den av fullmäktige beslutade ordningen.  
 
§ 6 Inkallande av specialister och samverkan med externa aktörer 
Krisledningsnämnden kan vid behov kalla in specialistkompetens. Vid extraordinär händelse 
ska krisledningsnämnden, utifrån händelsens slag och omfattning, samverka med externa 
aktörer, som t.ex. näringsliv, andra kommuner, länsstyrelsen, regionen, räddningstjänsten, 
polisen, försvaret, andra myndigheter, idéburna organisationer och frivilligorganisationer.  
 



§§ 7 Krisledningsnämndens stöd 
Krisledningsnämnden ska till sitt förfogande ha en stab bestående av tjänstemän som ansvarar 
för den operativa ledningen vid en extraordinär händelse.  
 
§ 8 Rapportering till fullmäktige och länsstyrelsen 
När krisledningsnämnden har aktiverats ska ett formellt beslut om detta fattas och 
dokumenteras. Samtliga beslut som krisledningsnämnden tar under en extraordinär händelse 
ska rapporteras vid närmaste följande sammanträde i kommunfullmäktige. Av rapporten ska 
framgå vad som har förorsakat händelsen, vilka skadorna är, vilka beslut som har fattats, vilka 
åtgärder som har vidtagits, vilka externa resurser som har använts, vilka befogenheter som har 
övertagits från andra nämnder eller bolag, vilka kostnader som har uppkommit samt övrig 
information. Om omständigheterna inte kräver annat, ska rapport ske genom att en kopia på 
krisledningsnämndens protokoll överlämnas till kommunfullmäktige. I övrigt ska 
krisledningsnämnden kontinuerligt hålla kommunfullmäktiges ledamöter informerade under 
en pågående händelse. Krisledningsnämnden ska även informera länsstyrelsens tjänsteman i 
beredskap om händelseutvecklingen under den extraordinära händelsen.  
 
§ 9 Bistånd mellan kommuner 
Kommuner som har drabbats av en extraordinär händelse i fredstid får vid behov begära hjälp 
från andra kommuner. En förutsättning för att lämna bidrag är att detta har begärts av en 
annan kommun. Biståndsinsatsen ska ligga inom ramen för den kommunala kompetensen. 
Krisledningsnämnden beslutar om bistånd till annan kommun.  
 
§ 10 Bistånd till enskild 
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna ett begränsat ekonomiskt stöd 
till en enskild person som har drabbats av händelsen.  
 
§ 11 Redovisa krisledningsnämndens utgifter 
Krisledningsnämnden får anvisa medel för att finansiera de utgifter som bedöms fordras för att 
nämnden ska kunna utföra sina uppgifter under en extraordinär händelse. Samtliga utgifter till 
följd av en extraordinär händelse ska redovisas särskilt. Snarast efter den extraordinära 
händelsen ska nämnden redovisa kostnaderna till kommunfullmäktige som beslutar om hur 
kostnaderna ska fördelas.  
 
§ 12 Överklaga krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämndens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kapitlet 
kommunallagen. Beslut som krisledningsnämnden fattar enligt speciallagstiftning, kan 
överklagas i enlighet med aktuell lagstiftning.  
 
§ 13 Personuppgiftsansvar och sekretess 
Krisledningsnämnden är registeransvarig för de personuppgifter som nämnden hanterar i sin 
verksamhet. Om krisledningsnämnden eventuellt ska lämna ut information gäller den 
sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden.  
 
§ 14 Plan för krisledning 
Krisledningsnämnden ska inför varje mandatperiod anta en ny krisledningsplan eller revidera 
den gällande krisledningsplanen.  
 
 



§ 15 Tillsyn av krisledningsnämndens verksamhet 
Krisledningsnämndens verksamhet omfattas av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och kan bli 
föremål för kommunal revision.  
 
§ 16 Justering av protokoll 
Protokoll justeras av ordförande och av en ledamot. Krisledningsnämnden kan besluta att en 
paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör då redovisas skriftligen för 
krisledningsnämnden innan justering.  
 
§ 17 Avtal, skrivelser och handlingar 
Avtal, skrivelser och liknande handlingar som beslutas av krisledningsnämnden ska 
undertecknas av ordförande, eller vid dennas frånvaro av utsedd ersättare samt av 
kommunchef eller av annan tjänsteman som krisledningsnämnden har utsett. I övrigt 
undertecknas handlingar av den tjänsteman som har beslutat i ärendet med stöd av delegation.  
 
Krisledningsnämnden får själva eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden som faller under nämndens verksamhetsområde. Nämnden har också rätt att på 
kommunens vägnar träffa överenskommelser, ingå förlikning och sluta avtal. 
 
§ 18 Delegation 
Krisledningsnämndens beslutanderätt ska framgå av den delegationsordning som utgår från 
detta reglemente. Denna delegationsordning ska ses över och vid behov revideras varje 
mandatperiod.  
 
§ 19 Avveckling av krisledningsnämnden  
När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att uppgifter som har övertagits 
ska återgå till ordinarie nämnd. Detta gäller även om den extraordinära händelsen fortfarande 
pågår. Krisledningsnämnden avgör när en extraordinär händelse upphör och när nämnden ska 
avsluta sitt arbete. Även kommunfullmäktige kan besluta om när krisledningsnämndens 
verksamhet ska upphöra.  
 
§ 20 Sammanträde under ordinarie förhållanden  
Krisledningsnämnden bör ha minst ett sammanträde per år. Vid detta tillfälle ska 
krisledningsplanen gås igenom och vid behov bearbetas. En översyn av de rutiner som gäller 
för larmning och tjänstgöring vid en extraordinär händelse ska göras.  
 
§ 21 Utbildning och övning 
Krisledningsnämnden och dess stab ska genomgå utbildning och övning minst en gång per år.  
 
§ 22 Krisledningsnämnden har inte ansvar under höjd beredskap 
Bestämmelserna för krisledningsnämnden ska inte tillämpas under höjd beredskap. 
Krisledningsnämnden har ingen uppgift under höjd beredskap.1 

                                                      
1Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, 3 kap. § 2: ”Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det 
civila försvaret som kommunen skall bedriva.” Föreskrifter om den kommunala organisationen under 
krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna 
och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
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§ 273 Dnr 2019-000361  

Policy för krisberedskap och civilt försvar i Uppvidinge 
kommun 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till 

styrdokument Policy för krisberedskap och civilt försvar i Uppvidinge 

kommun 2019-2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, ska kommunen ta fram ett styrdokument 

för sitt arbete med krisberedskap. I Överenskommelse om kommunernas arbete 

med civilt försvar 2018-2020 finns inte motsvarande krav på styrdokument, 

men det civila försvaret bygger i stor utsträckning på kommunens förmåga 

att hantera kriser i fredstid. Kommunen samordnar därför arbetet med 

krisberedskap och civilt försvar.  

Policy för krisberedskap och civilt försvar i Uppvidinge kommun 2019-2022 är 

kommunens styrdokument för strategisk inriktning av arbetet med 

krisberedskap och civil försvar. Styrdokumentet ska visa kommunens 

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt 

försvar. Även kommunens övergripande styrning av arbetet och 

övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys redovisas i dokumentet. 

Policyn beskriver också kommunens ambitioner i arbetet med sitt 

geografiska områdesansvar och vilken planering avseende krisberedskap 

inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under 

mandatperioden.  

Uppvidinge kommun ska, enligt överenskommelserna mellan MSB och 

SKL, ha förmåga att hantera extraordinära händelser. Kommunen ska värna 

liv och hälsa, trygga livsnödvändig försörjning samt verka för att 

samhällsviktiga funktioner och grundläggande värden upprätthålls i det 

geografiska området. Kommunen ska också bygga upp en grundläggande 

förmåga till civilt försvar och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett 

väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till 

styrdokument Policy för krisberedskap och civilt försvar i Uppvidinge kommun 

2019-2022. 

Ekonomiska konsekvenser 

-  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Förslag till policy för krisberedskap och civilt försvar 

Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-11-20    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder och bolag 

Beredskapssamordnare 
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1. Inledning 
Uppvidinge kommun har ansvar för att värna liv och hälsa, trygga livsnödvändig försörjning 
samt verka för att samhällsviktiga funktioner och grundläggande värden upprätthålls. 
Kommunen ska arbeta för att minska risker för att oönskade händelser inträffar, för att 
reducera konsekvenserna om något ändå inträffar och för att ha en god förmåga att hantera 
krissituationer i fred. Kommunen ska även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 
 
Arbetet med krisberedskap 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ska 
kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. I Överenskommelse om 
kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 finns inte motsvarande krav på styrdokument, 
men det civila försvaret bygger i stor utsträckning på kommunens förmåga att hantera kriser i 
fredstid. Därför redovisas här även en övergripande plan för arbetet med civilt försvar. En ny 
överenskommelse om civilt försvar kan komma att förlängas eller revideras för perioden 2021-
2022. Avsikten är att en ny överenskommelse från och med 2023 ska reglera kommunernas 
arbete med både krisberedskap och civilt försvar.  
 
Arbetet med civilt försvar 
Styrdokumentet, Policy för krisberedskap och civilt försvar i Uppvidinge kommun 2019-2022, ska i 
första hand innehålla kommunens egen inriktning och styrning av arbetet. Kommunen ska 
själv tolka hur uppgifterna i överenskommelserna ska lösas och vilka ytterligare ambitioner 
man har för arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Styrdokumentets syfte är alltså att ge 
en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Dokumentet syftar 
också till att, där det behövs, utveckla den kommunala styrningen av arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar, så att det i större utsträckning involverar kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund. Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019-2022, utgår från LEH1, FEH2 och kommunallagen3. I överenskommelsen har MSB och SKL 
slagit fast vilka uppgifter som ska beskrivas i mandatperiodens styrdokument, denna policy: 

Kommunfullmäktige ska senast den 31 december under mandatperiodens första år fatta beslut 
om styrdokument, vilket i Uppvidinge omfattar krisberedskap, men även civilt försvar. 
Dokumentet ska delges samtliga nämnder och bolag.  

 

                                                      

1 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap 
2 Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
3 5 kap. 1 § Kommunallagen 2017:725 

1. Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap  
2. Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag 
    och kommunalförbund 
3. Övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
4. Ambitioner i arbetet med kommunens geografiska områdesansvar 
5. Planering avseende krisberedskap att ta fram eller uppdatera inom olika områden. 
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2. Övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar 
Uppvidinge kommun ska vara en säker och trygg kommun att bo, vistas och verka i. 
Kommunens verksamhet ska pågå med kontinuitet och kunna motstå och hantera störningar. 
För att möjliggöra detta är kommunens målsättning att ha en god kultur vad gäller trygghet 
och säkerhet. Särskilt ska roller och ansvar inom samtliga verksamheter, förvaltningar och 
bolag, vara tydliga. De övergripande målen i Uppvidinge kommuns arbete med trygghet och 
säkerhet är att förebygga, agera och följa upp, så att: 
 

1. färre oönskade störningar/händelser inträffar 
2. störningar/händelser som ändå inträffar, får lindriga konsekvenser  
3. kommunen ökar sin förmåga att hantera inträffade störningar/händelser 
4. störningar/händelser som inträffar följs upp i syfte att förebygga liknande. 

 
Övergripande mål för arbetet med krisberedskap 
Vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen åtaganden enligt LEH. I 1 kap. 4 § står: 
”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.”  
 

I MSB:s och SKL:s Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 betonas att 
kommunens arbete med krisberedskap omfattar mer än arbetet med uppgifterna i LEH. För 
att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen, 
förutsätts att kommunen kontinuerligt bedriver ett grundläggande arbete med krisberedskap. 
Kommunen finansierar själv de ytterligare förberedelser och åtgärder som kommunen 
bedömer nödvändiga.  Kommunens uppgifter i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap: 

Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser kan även vara användbar 
vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära. Statens ersättning till kommunerna 

1. Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför 
extraordinära händelser.  
2. Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika aktörers 
åtgärder.  
3. Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en 
extraordinär händelse.  
4. Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse 
samordnas. 
5. Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med 
närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. En 
förutsättning för att samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka med 
kommunen. 
6. Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan 
sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls. 
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är beräknad utifrån att den ska finansiera verksamhet som är till nytta för mycket omfattande 
och svåra händelser som allvarligt kan påverka kommunens verksamhet.  
 

Övergripande mål för arbetet med civilt försvar 
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning ska planering för civilt försvar återupptas. 
Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig. Civilt 
försvar bedrivs i statliga myndigheter, landsting, kommuner, privata företag och 
frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret utgör Sveriges totalförsvar. Målet för det 
civila försvaret är att: 

 

Förutsättningar för det grundläggande arbetet med krisberedskap och civilt försvar 
Grundläggande i arbetet med krisberedskap och civilt försvar är perspektivet före, under och efter 
en samhällsstörning, extraordinär händelse, höjd beredskap, krig eller krigsfara.  
 

Inom civilt försvar ska alla kommuner, också Uppvidinge, påbörja arbetet med förberedelser 
som behövs för att verksamheter ska fungera under höjd beredskap. På sikt ska dessa 
verksamheter också kunna fungera och fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret vid krigsfara 
eller krig. Prioriterade uppgifter för kommunen är därför under perioden att arbeta med:  

Grundläggande för utveckling av arbetet med krisberedskap och civilt försvar är ett 
fungerande systematiskt arbete med att identifiera risker och sårbarheter i samtliga 
verksamheter. Processen för risk- och sårbarhetsanalys (kap. 4) ska följas i kommunala 
verksamheter och bolag.  
 

Alla relevanta delar av kommunens verksamhet ska vara involverade i arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar. De brister och sårbarheter som har identifierats i risk- och 
sårbarhetsanalysen ska prioriteras (se s. 6). Under mandatperioden ska kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys vara ett levande dokument, vilket även utbildnings- och övningsplanen ska 
vara. Tillägg och justeringar kan göras efter hand och ska göras årligen i samtliga kommunala 
verksamheter, med samordning genom kommunledningsförvaltningen. Grunden för arbetet 
med krisberedskap och civilt försvar är att risker, hot och sårbarheter tas upp efter hand, 
dokumenteras, hanteras, följs upp och arbetas förebyggande med. Aktuella skeenden och 
långsiktiga behov påverkar, vilket gör att arbetet ska vara pågående och att alla nivåer ska 
bidra i arbetet, från politisk nivå till kommunens ledningsgrupp och ledningsgruppens 
utsedda riskhanteringsgrupp.  
 

För att möjliggöra ett fungerande arbete ska de som arbetar med att förebygga, hantera och 
följa upp risker delta i utbildning och övning. I Handlingsplan för arbete med krisberedskap och 
civilt försvar samt i Utbildnings- och övningsplan, som kommunchefen fastställer, finns en 

 Värna civilbefolkningen  
 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna  
 Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 
 

1. Kompetenshöjning gällande totalförsvar 
2. Säkerhetsskydd 
3. Krigsorganisation och krigsplacering 
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samordnad beskrivning av det arbete och de utbildningar/övningar som planeras för perioden. 
Där ska också erfarenheter från händelser och övningar som är viktiga att beakta i arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar lyftas fram. Större investeringar som prioriteras under 
perioden är kopplade till inriktningen för arbetet under mandatperioden. Främst handlar det 
arbetet om att stärka kontinuiteten i den samhällsviktiga verksamheten och uppmärksamma 
och hantera beroenden av olika slag. 
 
Inriktning för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar under 
mandatperioden 
Den fredstida beredskapen utgör grunden för det civila försvaret, det vill säga beredskapen 
för höjd beredskap och krig. Kommunen har påbörjat arbetet med civilt försvar, genom t.ex. 
viss kompetenshöjning inom totalförsvaret samt arbete med säkerhetsskydd. Under 2019 och 
2020 ska kommunen, enligt överenskommelse mellan MSB och SKL, också påbörja planering 
för krigsorganisation och krigsplacering.  
 

Uppvidinge kommuns risk- och sårbarhetsanalys, fastställd av kommunstyrelsen 2019-10-15, 
prioriterar åtgärder för stärkt kontinuitet i samhällsviktig verksamhet, vilket är ett 
övergripande mål för kommunens krisberedskapsarbete och även ett prioriterat mål för arbetet 
med civilt försvar. Ett utvecklingsområde är också att ge större utrymme och mer 
uppmärksamhet åt arbetsområdena krisberedskap och civilt försvar. Arbetet kopplat till dessa 
områden syftar till ökad säkerhet och trygghet för kommunens invånare och för dem som 
vistas här. Uppgifterna kräver systematisk planering, konsekvent arbete och metodisk 
uppföljning enligt de mål som överenskommelserna mellan MSB och SKL föreskriver och som 
kommunen får ersättning för. Kommunens inriktning för mandatperioden är därför att arbeta med: 

Kommunen ska samverka med andra aktörer, i och utanför kommunen, samt ha ett 
samordnande och proaktivt förhållningssätt i sitt geografiska område. Arbete före, under och 
efter en samhällsstörning bygger på planering och förtroendefulla relationer i vardagligt 
arbete. Ett arbete som tar både tid och resurser att bygga upp. Planering och samordning ska 
ges utrymme i berörda verksamheter. Berörda tjänstepersoner som har i uppdrag att utföra 
uppgifter med koppling till krisberedskap och civilt försvar måste också ha mandat för att 
kunna utföra sitt arbete.  

 Kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet och kommunens förmåga att 
hantera avbrott i sina försörjningssystem, särskilt gäller det el och vatten. 

 Kritiska beroenden, särskilt med koppling till transporter. 

 Samverkan med andra aktörer inom det geografiska området, även icke-kommunala, och 
särskilt angående samhällsviktig verksamhet.  

 Stimulans av invånares möjligheter att ta ansvar vid samhällsstörningar, fortsatt utveckling 
av frivilligsamordning samt arbete med krisstöd och trygghetspunkter i lokalsamhällena. 

 Organisation av krisberedskap och hantering av extraordinära händelser, så att arbetet 
utvecklas och efter hand anpassas för att kunna hantera även höjd beredskap och krig. 

 Arbetet med informationssäkerhet stärks enligt lagstiftning, antagen policy för 
informationssäkerhet samt aktuella och långsiktiga krav och behov på området. 

 Utbildnings- och övningsverksamhet stärks för ökad grundförmåga och stärkt samverkan.  
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3. Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap och 
civilt försvar 
Uppvidinge kommun ska ha en effektiv styrning av krisberedskapsarbetet. Styrdokumentet 
ska beskriva arbetet med krisberedskap i Uppvidinge kommuns förvaltningar och bolag. 
Eftersom krisberedskap är något som ligger i kommunens ordinarie uppdrag ska arbetet i så 
hög utsträckning som möjligt integreras i ordinarie arbete och i ordinarie styrning och ledning.  
 
Ansvar för krisberedskap i kommunen 
Aktuella roller och ansvar som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbetsutskott, 
nämnder, förvaltningar, bolag, chefer, kommunchef och medarbetare har, är följande: 
 

Kommunfullmäktige har ytterst ansvar för kommunens säkerhet och beredskap och antar 
styrdokumentet Policy för krisberedskap och civilt försvar i Uppvidinge kommun samt reglemente 
för krisledningsnämnden. 
 

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning av säkerhets- och beredskapsarbetet, där 
krisberedskap och civilt försvar ingår. Kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalys. 
Vid höjd beredskap eller krig har kommunstyrelsen ansvar (LEH 3 kap. 2 §).  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd och följer krisledningsnämndens 
reglemente i sitt arbete. Nämnden kan träda in för hantering av extraordinära händelser som 
inträffar i fredstid.  
 

Kommunchefen har, enligt instruktion från kommunstyrelsen, ansvar för övergripande ledning 
av kommunens arbete med krisberedskap och intern säkerhet. Kommunchefen beslutar om 
plan för hantering av extraordinära händelser och plan för utbildning och övning. 
Kommunchefen utfärdar rutiner och instruktioner med flera dokument som gäller 
förvaltningarnas och bolagens arbete med krisberedskap och civilt försvar samt leder, 
prioriterar, planerar och följer upp övrigt arbete med krisberedskap och civilt försvar. 
Kommunchefen leder krisarbetet vid en extraordinär eller allvarlig händelse.  
 

Nämnd/bolag fastställer verksamhetsspecifika rutiner och instruktioner och ansvarar genom 
förvaltningschef/VD för att säkerhets- och beredskapsarbetet inom egen verksamhet bedrivs i 
enlighet med lagar och förordningar på området och utifrån kommunens policy och 
instruktioner.  
 

Förvaltningar/bolag har ansvar att bedriva ett systematiskt säkerhets- och beredskapsarbete 
inom egen verksamhet, bland annat genom risk- och sårbarhetsanalyser, planering, utbildning 
och övning. 
 

Förvaltningschef/VD ska utse en funktion som arbetar med säkerhet och beredskap. 
Funktion/resursperson representerar förvaltningen/bolaget i riskhanteringsgruppen och är 
förvaltningens/bolagets länk till kommunledningsförvaltningen vad gäller krisberedskap och 
civilt försvar. Samverkan sker under kommunchefens ledning i kommunens ledningsgrupp.  
 

Chef. Säkerhetsansvar följer linjeorganisationen och chefer har ansvar för säkerhets- och 
beredskapsfrågor inom egen verksamhet som en del av arbetsmiljöarbetet.  
 

Alla medarbetare och förtroendevalda har ansvar att verka för en hög säkerhet. 
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Uppvidinge kommuns policy för krisberedskap och civilt försvar, detta styrdokument, 
kompletteras med mer detaljerad planering i handlings- och beredskapsplaner som hanteras 
av nämnd, förvaltning eller tjänsteperson.  
 

För styrning och ansvar vid extraordinära händelser – se Plan för hantering av extraordinära 
händelser.  
 

Krissamverkan Kronoberg samordnar länets aktörer inom krishantering  
Nätverket Krissamverkan Kronoberg samlar aktörer inom länets krishantering. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef deltar i Krissamverkan Kronobergs 
regionala råd vid två tillfällen per år. Tjänstepersoner inom kommunen deltar i länets nätverk 
och arbetsgrupper för kriskommunikation, beredskapssamordning och krisstöd. 
Projektgrupper för länsgemensamt arbete med specifika och uppgifter inom krisberedskap och 
civilt försvar förekommer också. I överenskommelsen förbinder sig kommunen att delta i 
aktiviteter inom ramen för Krissamverkan Kronobergs verksamhet, t.ex. planering och 
genomförande av länsgemensamma samverkansövningar. Uppvidinge kommun ska även, 
utifrån överenskommelsen, organisera sin egen krisledning så att den möjliggör samverkan 
med övriga aktörer enligt rutiner som gemensamt har upprättats i länet.  
 
Svensk krishantering styrs av tre grundprinciper  
Grunden för arbetet med krisberedskap är svensk krishanterings tre styrande grundprinciper:  
1. Ansvarsprincipen, som innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala 
förhållanden ska ha motsvarande ansvar under en kris- eller krigssituation. 
 

2. Likhetsprincipen, som innebär att en verksamhet organiseras och lokaliseras så att den, så 
långt möjligt, överensstämmer i fred, kris och krig.  
 

3. Närhetsprincipen, som innebär att en kris ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället, om 
möjligt där händelsen inträffar.  
 
Uppvidinge kommun har ansvar för samhällsviktiga verksamheter, som är grundläggande för 
invånarnas liv och hälsa. Dessa verksamheter ska alltid fungera, dag och natt, vardag och helg 
samt oberoende av om det är fred, pågår en samhällsstörning eller om det är höjd beredskap. 
Andra aktörer inom kommunens geografiska område har också ansvar för samhällsviktig 
verksamhet, t.ex. för elförsörjning, och även här gäller ansvars-, närhets- och likhetsprincipen. 
Kommunen ska samordna sitt arbete med sådana aktörer som är verksamma i Uppvidinge. 
 
Kommunövergripande processer i arbetet med krisberedskap och civilt försvar 
Övergripande processer i arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska utvecklas eller 
etableras. Under mandatperioden ska följande processer ses över: 

 Styrning av arbetet, t.ex. i förhållande till kommunens målstyrning, övriga ordinarie 
arbetsprocesser, internkontroll, ledningssysstem samt krav på verksamheternas 
grunduppdrag och delaktighet i arbetet med krisberedskap och civilt försvar. 

 Arbetet med RSA med tillhörande beredskapsplaner och kontinuitetshantering i 
samhällsviktiga verksamheter.  

 Rutiner för operativ krishantering.  
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4. Övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, RSA 
Styrdokumentet innehåller kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 
RSA. Processen med att identifiera risker och sårbarheter ligger till grund för övrigt arbete med 
krisberedskap. Kommunfullmäktige beslutar genom detta dokument om kommunens RSA-
process, vilket säkerställer att förvaltningar och bolag aktivt medverkar i arbetet.  
 

Uppvidinge kommuns påbörjade och för mandatperioden planerade och förväntade 
arbetssättet med kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys är följande:  

1. Förvaltningar och bolag identifierar samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden. 
Kommunövergripande riskhanteringsgrupp tar del av nationellt och regionalt material, t.ex. 
av risk- och sårbarhetsanalyser, samt bedömer risker.  
2. Kommunen sammanställer en övergripande risk- och sårbarhetsanalys som är baserad på 
extraordinära händelsers påverkan på samhällsviktig verksamhet och anger fokusområden för 
mandatperioden. Ett styrdokument för arbetet fastställs. Till styrdokumentet kopplas en 
handlingsplan för arbetet.  
3. Förvaltningar och bolag analyserar hur egen verksamhet påverkas av händelser som framgår 
ur risk- och sårbarhetsanalysen samt tar fram åtgärder för att minska påverkan. 
4. Förvaltningar och bolag identifierar beroenden och planerar för att öka egen förmåga. 
5. Årlig uppföljning görs av arbetet i alla verksamheter – genom uppdatering av 
beredskapsplaner och från år 2020 årliga risk- och sårbarhetsanalyser.  
6. Uppvidinge kommuns arbetsprocess för att identifiera risker, sårbarheter och hot utgår från att 
förvaltningar och bolag hanterar händelser samt förebygger hot, risker och sårbarheter på kort 
och lång sikt utifrån sina roller och ansvarsuppgifter.  

 

Även i andra sammanhang värderas risker och sårbarheter i syfte att arbeta förebyggande, t.ex. 
genom strategiskt arbete i det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ.  
 

RSA-arbetet ska fokusera på kommunala verksamheters samhällsviktiga verksamhet och 
kritiska beroenden, t.ex. personella och materiella resurser samt på transporter.  

1. Planering,  
omvärldsanalys och 

insamling av material

2. Övergripande RSA på 
verksamhets- och kommunnivå 

samt styrdokument

3. Verksamheter 
analyserar och 
åtgärdar enligt 

RSA

4. Verksamheter arbetar 
med beredskapsplaner, 

beroenden och kontinuitet

5. Årlig uppföljning, 
utvärdering och rapportering 

av arbetet 
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5. Geografiskt områdesansvar – ambitioner och prioriteringar 
Styrdokumentet ska innehålla kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar. Det geografiska områdesansvaret framgår av LEH och är preciserat i 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. MSB:s föreskrifter om kommunala 
risk- och sårbarhetsanalyser anger att kommunen ska identifiera samhällsviktig verksamhet 
samt risker och sårbarheter i kommunens geografiska område. Risk- och sårbarhetsanalysen 
är en viktig utgångspunkt när kommunen formulerar sina ambitioner i arbetet med geografiskt 
områdesansvar. RSA-arbetet lyfter fram prioriteringar som rör samhällsviktig verksamhet och 
kontinuitet i dessa verksamheter. På sidorna 6 och 7 i denna policy beskrivs kommunens 
prioriteringar. Kommunens grundförutsättning och ambition är stärkt säkerhet och beredskap. 
 

Kommunen ska, genom sitt arbete med samhällsskydd och beredskap på lokal nivå, bidra till 
individens, samhällets och nationens säkerhet. De värden som kommunen ska skydda utgår 
från mål formulerade av riksdagen och regeringen4. Följande ska värnas: 

 

Kommunens prioriteringar 
Kommunen ska verka för att olika aktörer samverkar och uppnår samordning inför 
extraordinära händelser, men väljer själv formerna för hur detta ska gå till. Till exempel kan 
krisberedskap och civilt försvar inkluderas i befintliga forum där kommunen träffar olika 
grupper av aktörer. Kommunen prioriterar här aktörer att utveckla samverkan med under perioden: 

                                                      

4 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB777, MSB 2014 

 Icke-kommunala aktörer, särskilt privata aktörer samt statliga och regionala myndigheter 
som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. Dessa ska 
ges möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning och förberedelser inför 
extraordinära händelser. Kommunen ska ge förutsättningar för detta arbete. 

 Närliggande kommuner, särskilt samverkan inom kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Kronobergs medlemskommuner.  

 Näringslivets aktörer, t.ex. tjänsteföretag och varuproducerande företag, särskilt avseende 
information, erfarenhetsutbyte och tjänster som ger förutsättningar för kontinuitet i 
kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

 Frivilliga organisationer, försvarsförbund och andra föreningar, samt frivilliga som utgör 
resurser i kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar.  

 

1. Människors liv och hälsa: Fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt eller  
    indirekt av en händelse m.m. 
2. Samhällets funktionalitet: Kontinuitet och funktionalitet i det som direkt eller indirekt 
   starkt påverkar samhällsviktig verksamhet m.m. 

3. Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter: Människors tilltro till  
   demokratin och rättsstaten samt förtroende för samhällets institutioner m.m. 

4. Miljö och ekonomiska värden: Miljö i form av mark, vatten, biologisk mångfald m.m.  
    Ekonomiska värden i form av privat och offentlig lös och fast egendom m.m. 
5. Nationell suveränitet: Kontroll över de politiska beslutsprocesserna m.m. Punkten kan 
    ses som en förutsättning för att kunna värna övriga värden ovan.  
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6. Planering 
Styrdokumentet ska innehålla planering avseende krisberedskap inom olika områden. 
Planeringen dokumenteras i en handlingsplan innehållande bl.a. förslag till åtgärder, 
uppgifter, ansvar och roller utifrån denna policy. Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap anger att kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser, 
samt en utbildnings- och övningsplan. Dessa tre dokument fastställs av kommunchefen.  
 

Risk- och sårbarhetsanalysen är utgångspunkt 
Risk- och sårbarhetsanalysen är utgångspunkt för vilken planering som är mest prioriterad. I 
övrigt väljer kommunen inriktning. Under mandatperiodens gång kan det inträffa sådant som 
gör att kommunens prioriteringar kan behöva ändras. Det är då viktigt att kommunen har 
identifierat vad som är prioriterat enlig denna policy och den mer konkreta handlingsplanen.   
 

Praktiskt tillämpbar planering 
Planeringen bör vara tillämpbar oavsett vilken händelse som inträffar. Exempel på sådan 
planering är hur den kommunövergripande krisledningsorganisationen ska fungera samt 
planering, utbildning och övning för att kommunen ska kunna åstadkomma inriktning och 
samordning mellan olika aktörer i sitt geografiska område. Ett annat exempel är planeringen 
för kommunens krisstöd, vilken bör kunna användas vid olika typer av händelser. Även 
kontinuitetsplanering ska kunna användas vid alla typer av avbrott, oavsett orsak till avbrottet. 
 

Specifik planering 
Vissa typer av händelser kräver specifik planering. Värmebölja är ett sådant exempel, då det 
krävs specifika rutiner inom vård och omsorg för att hantera konsekvenserna av höga 
temperaturer. På samma sätt krävs särskild planering för att hantera händelser som 
skogsbrand, omfattande datorvirus, oljeutsläpp eller pågående dödligt våld i en skola. 
Kommunen kan inte ha specifika planer för varje tänkbar typhändelse. Därför behöver en 
prioritering göras utifrån händelsernas sannolikhet och konsekvens. Den planering som 
genomförs behöver också uppdateras med jämna mellanrum. När så ska ske bör dokumenteras 
i verksamheternas planer och rutiner. I den övergripande handlingsplanen preciseras arbetet 
som ska göras. Se också under ”Ansvar för krisberedskap i kommunen” på sidan 7.   
 

Ansvar för planering och åtgärder 
Risk- och sårbarhetsanalysen och de behov av åtgärder som identifieras ingår i en kontinuerlig 
process och dokumentet är levande och justeras utifrån aktuellt läge. Kommunstyrelsen 
systematiserar, prioriterar och planerar åtgärder, genom kommunledningsförvaltningen, som 
samordnar kommunens övergripande krisberedskapsarbete. Målet är att åtgärder arbetas in i 
ordinarie budget- och verksamhetsplanering och att arbetet följs upp av kommunstyrelsen. 
Uppföljningen, som sker vid årlig rapportering till länsstyrelsen, omfattar även nämnders och 
styrelsers åtgärder. Inriktning för kommunens uppgifter och åtgärder framgår av kapitel 3. 
Kommunens planering utgår från samhällsviktig verksamhet och prioriterar kontinuitet i 
dessa verksamheter och i sådan verksamhet som värnar människors liv och hälsa.  Planer som 
kommunen också ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden: 

1. Utbildnings- och övningsplan 
2. Plan för hantering av extraordinära händelser 
3. Handlingplan för krisberedskap och civilt försvar 
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7. Avslutning  
Uppvidinge kommuns styrdokument för krisberedskap och civilt försvar ska underlätta 
arbetet för en tryggare och säkrare kommun. Dokumentet uppdateras varje mandatperiod. 
Innehållet ska synliggöra kommunens inriktning och ambition i sitt arbete med att förebygga 
samhällsstörningar och stärka kommunens förmåga, så att verksamheter som är viktiga för 
kommunens invånare kan fungera i fred, vid kris och i krig. Grunden för arbetet är att MSB 
och SKL har överenskommit om vad kommunerna ska uppnå avseende krisberedskap och 
civilt försvar. Ett arbete som kommunen erhåller statlig ersättning för och som kommunen har 
som ambition att engagerat utföra.    
 

 

Material som tillhör styrdokumentet 
Risk- och sårbarhetsanalys Uppvidinge kommun 2019, fastställd av kommunstyrelsen 2019-10-15 
Överenskommelse mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg, 2017 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (MSB 2018–09779) www.msb.se 
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 (MSB 2018–05681) www.msb.se 
Anvisningar för hur den statliga ersättningen för krisberedskap får användas (MSB 2019–00265) www.msb.se 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 274 Dnr 2019-000362  

Förslag till timtaxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till ny timtaxa för offentlig 

kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

Timtaxa offentlig kontroll 1086 kr. 

Timtaxa vid uppföljande kontroll och bristande efterlevnad 957 kr.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommuns nuvarande timtaxa för offentlig kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen antogs av kommunfullmäktige 2012-02-28. 

Med anledning av EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen 

behöver taxan justeras. I samband med taxeändringen har även timtaxan 

beräknats utifrån myndighetsområdets nuvarande förhållanden. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram underlag som kan 

användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxa inom 

livsmedelskontrollens område. SKL:s underlag har använts vid beräkningen 

av Uppvidinge kommuns timtaxa för livsmedelskontroll. Uppgifter om 

förvaltningens gemensamma kostnader har inhämtats från Uppvidinge 

kommuns ekonomiavdelningen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 31 oktober 2019, § 134, att: 

Anta miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut för ny timtaxa 

inom livsmedelkontrol. Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till 

ny timtaxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

Timtaxa offentlig kontroll 1086 kr. 

Timtaxa vid uppföljande kontroll och bristande efterlevnad 957 kr.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- 

och byggnadsnämndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-31 § 134 
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Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala 

taxor avseende livsmedelskontroll 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 275 Dnr 2019-000363  

Förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedelslagstiftningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning inom 

livsmedelskontrollen i kraft. Med anledning av den nya 

kontrollförordningen (EU) 2017/625 behöver taxan inom 

livsmedelskontrollen justeras.  

Taxan behöver justeras till den nya förordningen för att 

tillsynsmyndigheten ska kunna ta betalt för livsmedelskontroll efter 

Årsskiftet enligt gällande regelverk. 

Svensk lagstiftning, särskilt livsmedelslagen med tillhörande förordningar 

kommer att anpassas till den nya kontrollförordningen under 

nästkommande år 2020. När arbetet med förändringarna i den svenska 

lagstiftningen är klara, kommer sannolikt taxan att behöva revideras igen 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 31 oktober 2019, § 133, att: 

Anta miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut för ny taxa inom 

livsmedelskontroll. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 

ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- 

och byggnadsnämndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-31 § 133 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen  

Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 278 Dnr 2019-000354  

Revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars 
lokala verksamhet inom Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars verksamhet inom 

Uppvidinge kommun.       

2. Ändra texten i normerna på sida 5, andra stycket efter rubriken 

Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 till: 

I Uppvidinge kommun ska samtliga föreningar som får verksamhetsstöd 

för barn- och ungdomsverksamhet begära begränsat registerutdrag ur 

belastningsregistret. Detta gäller för samtliga befintliga ledare och andra 

som har uppdrag i föreningen och som är 15 år eller äldre och där har direkt 

och regelbunden kontakt med barn. Som barn räknas alla under 18 år. 

Föreningen ska på förfrågan ifrån Uppvidinge kommun kunna visa rutiner 

kring hur man arbetar med och efterföljer arbetet med registerutdrag.      

Sammanfattning av ärendet 

I linje med att Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 tog 

Riksidrottsförbundet under Riksidrottsmötet 2019 beslut om att: 

Föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som 

anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med 

barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid 

nytillsättningar. 

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår därmed att normer för bidrag till 

ideella föreningars lokala verksamhet uppdateras med följande text: 

Barnkonventionen blir lag 2020-01-01. 

I linje med att Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 tog Riksidrottsförbundet 

under Riksidrottsmötet 2019 beslut om att ”föreningar ska begära begränsat 

registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i 

föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i 

kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar”. 

I Uppvidinge kommun ska samtliga föreningar som får verksamhetsstöd för barn- 

och ungdomsverksamhet begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret. 
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Detta gäller för samtliga befintliga ledare och andra som har uppdrag i föreningen 

och där har direkt och regelbunden kontakt med barn,  

Föreningen ska på förfrågan ifrån Uppvidinge kommun kunna visa rutiner kring 

hur man arbetar med och efterföljer arbetet med registerutdrag. 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut 2019-11-26, § 55: 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige godkänna förslag till revidering av Normer för bidrag 

till ideella föreningars verksamhet inom Uppvidinge kommun.              

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bodil Fager Bergqvist (S) yrkar tillägg att texten i normerna på sida 5, andra 

stycket efter rubriken Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 ändras till: 

I Uppvidinge kommun ska samtliga föreningar som får verksamhetsstöd 

för barn- och ungdomsverksamhet begära begränsat registerutdrag ur 

belastningsregistret. Detta gäller för samtliga befintliga ledare och andra 

som har uppdrag i föreningen och som är 15 år eller äldre och där har direkt 

och regelbunden kontakt med barn. Som barn räknas alla under 18 år. 

Föreningen ska på förfrågan ifrån Uppvidinge kommun kunna visa rutiner 

kring hur man arbetar med och efterföljer arbetet med registerutdrag. 

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- 

och föreningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bodil 

Fager Bergqvists (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2019-11-26 § 55 

Normer för bidrag till ideella föreningars lokala verksamhet inom 

Uppvidinge kommun, reviderad i fullmäktige 2019-02-26 

Förslag på Revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars lokala 

verksamhet inom Uppvidinge kommun 
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NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGARS LOKALA 

VERKSAMHET INOM UPPVIDINGE KOMMUN 
 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

Bidrag enl §§ 1 - 4 erhålles av förening som: 

 

 är uppbyggd efter demokratiska principer 

 har antagit skriftligt utformade stadgar 

 har huvudsaklig verksamhet i kommunen 

 har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänts 

 har verksamhet öppen för alla inom åldersgruppen 5 - 20 år 

 har minst 10 medlemmar i åldern 5 - 20 år.  

            Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad   

           som medlem och erlagt av föreningen beslutad medlemsavgift. 

 bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdom under större delen av året 

 har antagen och godkänd drog- och mobbningspolicy 

 är ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet 

 

Bidrag enligt §§ 5 - 10 erhålles av förening som: 

 är uppbyggd enligt demokratiska principer 

 är huvudsakligen verksam inom kommunen 

 har antagit skriftligt utformade stadgar 

 har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänts. 

 har antagen och godkänd drog- och mobbningspolicy 

 

Efter Kommunstyrelsens prövning kan förening, vars verksamhet bedöms som synnerligen 

angelägen, erhålla bidrag även om den ej helt uppfyller ovanstående bestämmelser. 

 

Aktuella bidragsnivåer finns i särskild bilaga.   

Särskild hänsyn ska tas vid bidragsgivningen till särskild kostnadskrävande verksamhet på 

sätt som Kommunstyrelsen beslutar.(Exempel på sådan verksamhet kan vara ridsporten och 

handikappidrotten). Bidraget till kostnadskrävande verksamhet ska vara riktat för att 

minska deltagarnas egna ekonomiska insatser. 

 

Bidrag beviljas ej till föreningar som för sin ungdomsverksamhet erhåller bidrag av annan 

kommunal instans. Den som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur som 

bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem eller liknande, ska ej anses som medlem. 

 

Nivån på bidragen beslutas av Kommunstyrelsen på grundval av storleken på det för varje 

år av Kommunfullmäktige anvisade anslaget. 
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Kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att varje år pröva hur de anvisade medlen ska 

fördelas. 

 

Ansökningshandlingar 

Ansökan om bidrag ska sökas av huvudstyrelse och vara styrkt av föreningens 

kassör/revisor. Bidrag utbetalas till huvudföreningens post- eller bankgiro. Förening som 

har beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar 

till förfogande för granskning på sätt som Kommunstyrelsen bestämmer. Räkenskaper, 

redovisnings- och ansökningshandlingar skall hållas tillgängliga för granskning i fyra år hos 

föreningen. 

 

Kommunstyrelsen förbehåller sig även rätt att granska avtal som föreningar ingår med 

annan part och som har betydelse för anläggningar som Kommunstyrelsen lämnar bidrag 

till. 

 

Förseelse gentemot förutsättningar och normer för bidrag kan medföra att förening avstängs 

viss tid, som Kommunstyrelsen bestämmer, från fortsatt bidragsgivning. 

 

Förening som vill komma i åtnjutande av kommunalt bidrag ska före den 31 mars till kultur- 

och fritidskontoret redovisa verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse och 

årsmötesprotokoll från det senaste verksamhetsåret. Även verksamhetsplan och budget för 

nästkommande verksamhetsår samt antagen och godkänd drog- och mobbnings-policy 

ska redovisas.  

 

Drog- och mobbningspolicy 

 

Vision 

Inga droger och ingen mobbning förekommer i idrotts- och fritidsliv där barn och 

ungdomar medverkar.  

 

Riktlinjer angående drog- och mobbningspolicy 

All barn- och ungdomsverksamhet ska vara drogfri. Alla inom barn- och 

ungdomsverksamheterna i föreningar i Uppvidinge kommun, såväl ledare som medlem, 

ska ha goda kunskaper om droger och mobbning.  

 

Kommunstyrelsens definition av droger och mobbning är följande: 

Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med 

denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel och drogpreparat. 

 

Mobbning är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen, blir utsatt för kränkande 

ord eller handling från en eller flera personer. 

 

Föreningens drog- och mobbningspolicy ska innehålla: 

 Föreningens ställningstagande när det gäller droger och mobbning 

 Föreningens inställning till droger vid representation och fester 
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 Hur föreningen och dess ledare kan ta ansvar och vara föredöme för barn och 

ungdomar 

Krav på policyns förankring inom föreningen 

Policyn ska vara:  

 antagen på ett årsmöte och bifogas i årsmötets handlingar. 

 vara en obligatorisk fråga på föreningens årsmöten och dokumenteras i protokoll. 

 vara väl förankrad hos föreningens ledare genom obligatorisk återkommande 

utbildning. 

 

Föreningens drog- och mobbningspolicy ska godkännas av Kommunstyrelsen. 

 

I föreningens verksamhetsberättelser ska framgå att en årlig träff med policyn som tema har 

hållits för ledare i föreningen där antal närvarande samt ledare för träffen anges. 

 

I verksamhetsberättelserna ska tydligt framgå att varje ledare minst två gånger per 

verksamhetsår har informerat sin grupp/sitt lag om föreningens avståndstagande till droger 

och mobbning. 

 

Utbildning 

Uppvidinge kommun och SISU Smålandsidrotten kommer att ha årliga informationsmöten 

för föreningar och dess ledare. 

 

Uppvidinge kommun erbjuder föreningarna ledarutbildningsbidrag för framtagande av 

föreningens drog- och mobbningspolicy. 

 

 

BIDRAG 
 

§ 1. 
 

STARTBIDRAG 
 

Nystartad förening eller förening som varit vilande i minst 3 år kan erhålla startbidrag. 
 

För att erhålla startbidrag skall föreningen: 

 antagit skriftligt utformade stadgar 

 ha verksamhet öppen för alla inom åldersgruppen 5 – 20 år  

 ha minst 10 medlemmar i åldern 5 - 20 år 

 haft planerad verksamhet i minst tre månader. 
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§ 2. 
 

AKTIVITETSSTÖD 
Aktivitetsbidraget är avsett att stötta och uppmuntra föreningen i sin strävan att bedriva 

ungdomsverksamhet för ungdomar i åldern 5 - 20 år. 

 

Särskild hänsyn ska tas till särskild kostnadskrävande verksamhet på sätt som 

Kommunstyrelsen beslutar. (Exempel på särskild kostnadskrävande verksamhet kan vara 

ridsport och handikappidrott). Bidraget till kostnadskrävande verksamhet skall vara riktat 

för att minska deltagarnas egna ekonomiska insats. 

 

Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst 

 med minst tre deltagare i åldern 5 - 20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas 

som deltagare 

 som varar minst en timme (60 minuter) 

 som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller 

motsvarande 

 som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utbetalas inte till aktivitet som anordnas 

av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. 

 

Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens 

längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara 

medräknas vid en av dessa sammankomster. 

 

Bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som 

exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utbetalas ej till studiecirkelsammankomster, 

vilka får bidrag i annan ordning. 

 

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare 

ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för 

flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är 

riktiga. 

Föreningen lämnar två gånger per år in en redovisning över antalet genomförda 

sammankomster och antalet deltagaraktiviteter. Denna redovisning sker på särskild 

ansökningsblankett. 

 

En kopia av ansökningsblanketten ska av föreningen förvaras tillsammans med 

närvarokorten under minst fyra år. Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av 

antalet bidragsberättigade sammankomster och deltagaraktiviteter från ett eller flera 

närvarokort. Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). 

Ansökningsblanketten är densamma som används vid ansökan till riksorganisation. 

 

Ordförande och endera revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på 

ansökningsblanketten är riktiga. 

För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.  
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§ 3. 
 

LEDARUTBILDNINGSBIDRAG 
Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningarnas ledarutbildning. 

 

Bidraget erhålles till kurser som arrangeras av riks- eller distriktsorganisation och som 

bedrivs efter godkänd kursplan. 

 

Bidrag erhålles med högst 75 % av godkänd kurskostnad med ett maximalt bidrag per 

förening. Nivå för maximalt bidrag återfinns i bilaga för aktuella bidragsnivåer. 

 

I kurskostnad inräknas 

 kursavgift 

 resekostnader enligt billigaste färdsätt. Vid bilersättning erhålles bidrag baserad på 

den ersättning som föreningen utbetalar dock högst den bilersättning som 

kommunen tillämpar 

 förlorad arbetsförtjänst om kursen omfattar minst 5 dagar. Utbetalas med högst det 

arvode som kommunal förtroendeman erhåller. 

 

Bidrag erhålles i princip ej för deltagande i specialkurs där deltagaren senare har ekonomisk 

vinning av utbildningen. 

 

För domarutbildning erhålles bidrag endast till ungdomsdomarutbildning. 

 

Ansökan om ledarutbildningsbidrag görs på särskild blankett som ska vara kultur- och 

fritidskontoret tillhanda senast två månader efter avslutad kurs. Till ansökan skall bifogas 

intyg i vilken framgår vilka som deltagit, kursinnehåll samt kurskostnader. För erhållande 

av bidrag till förlorad arbetsförtjänst ska intyg från arbetsgivaren bifogas. 

 

 

§ 4. 
 

LOKALBIDRAG 
 

Grundförutsättningen för att få lokalbidrag är att föreningen erhåller aktivitetsbidrag. 

Bidrag utgår till lokalen/anläggningens driftkostnad med det belopp som kommunstyrelsen 

anser som skälig del av kostnaden för barn- och ungdomsverksamheten. 

 

För lokaler där kommunen är fastighetsägare, t ex sporthallar eller skollokaler, uttages en 

grundhyra (grundtaxa) för alla användare. 

 

Bidragsberättigad förening kan få lokalbidrag till sin ungdomsverksamhet för den del som 

överstiger grundtaxan om man hyr utanför kommunens lokaler. För att aktiviteten ska 

bedömas som ungdomsverksamhet skall minst hälften av deltagarna vara mellan 5 - 20 år. 
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Utnyttjande av lokaler ska ske enligt Kommunstyrelsens principbeslut angående 

lokalutnyttjande vilket innebär: 

 

1. Föreningar med egna lokaler utnyttjar dessa enligt tidigare praxis. 

2. Föreningar utan egna lokaler hänvisas till Folkets Hus-föreningarna samt Borgen i   

    Lenhovda och Degeln i Älghult eller övriga lokaldrivande föreningar. 

 

Då lokalutnyttjande enligt ovanstående ej är möjligt, hänvisas till kommunägda lokaler. 

För att få lokalbidrag ska Kommunstyrelsen godkänna såväl lokal som lokalkostnad. 

Dessutom ska föreningen ha haft minst 10 bidragsberättigade sammankomster i redovisning 

till aktivitetsstöd under föregående verksamhetsår. 

 

För lokalkostnader i samband med tävlingar, matcher och andra speciella arrangemang (t ex 

läger, turneringar mm) erhålles ej lokalbidrag. 

Överskrider ansökningarna summan av budgetramen reduceras lokalbidraget i 

motsvarande utsträckning. 

 

Ansökan om bidrag görs på avsedd blankett och ska vara kultur- och fritidskontoret 

tillhanda senast den 31 mars. Ansökan ska avse bokförda kostnader under senaste 

verksamhetsår. 

 

 

§ 5. 
 

BIDRAG TILL FÖRENINGSDRIVNA ANLÄGGNINGAR 
 

Bidraget syftar till att ge föreningarna möjlighet att driva sin egen eller arrenderad 

anläggning. 

 

Bidraget avses till löpande driftkostnader samt till underhåll av anläggningen. 

 

Som löpande driftkostnader räknas: 

 Uppvärmning 

 Elström 

 Vatten/avlopp, sophämtning, sotning 

 Fastighetsförsäkring 

 Arrende 

 

För att bidrag till underhåll ska kunna erhållas, ska underhållsplan över minst tre år 

upprättas, där det upptas beräknat årligt underhåll samt beräknad kostnad för utförandet. 

 

Kommunstyrelsen förbehåller sig möjligheten att revidera i uppgjord underhållsplan efter 

att kostnadskontroll har gjorts av Kommunstyrelsen. 

Grundförutsättningen för att få anläggningsbidrag är att föreningen erhåller 

aktivitetsbidrag. Bidrag utgår till anläggningens driftkostnad med det belopp som 

kommunstyrelsen anser som skälig del för barn- och ungdomsverksamheten. 
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Underlag för bidrag beräknas utifrån antalet medlemmar mellan 5 - 20 år i förhållande till 

det totala medlemsantalet i föreningen. 

 

Bidrag för egna och arrenderade anläggningar utgår i förhållande till antalet 

bidragsberättigade sammankomster för medlemmar mellan 5 - 20 år och 

beräkningsunderlaget av medlemsantalet 

 

Överskrider ansökningarna summan av budgetramen reduceras anläggningsbidraget i 

motsvarande utsträckning. 

 

Vid beslut om bidragsbeloppets storlek ska även hänsyn tas till de hyresintäkter som influtit 

till anläggningen enligt inlämnad ekonomisk berättelse. 

 

Bidrag kan utgå till förening som driver kommunal eller egen badplats. Bidraget utbetalas 

som ett årligt driftbidrag. 

 

Ansökan om bidrag görs på särskild blankett och ska vara kultur- och fritidskontoret 

tillhanda senast den 31 mars. 

 

 

§ 6 
 

INVESTERINGSSTÖD TILL FRITIDSFÖRENINGAR 
 

Bidraget är avsett till att ge möjlighet för föreningar att anlägga egna anläggningar eller 

genomföra större renoveringar. Till underhåll av lokaler/anläggningar beviljas ej detta 

bidrag. 

 

Bidrag erhålles endast till förenings- och kommunägd anläggning eller förhyrd anläggning 

där hyrestiden löper på minst 10 år. 

 

Förening är skyldig att utnyttja eventuellt andra bidragsmöjligheter, t ex RF:s 

anläggningsstöd och fonder. Dessa eventuella bidrag frånräknas totalkostnaden av det 

kommunala bidraget. 

 

Arbetet med anläggningen får ej påbörjas innan Kommunstyrelsen fattat beslut. 

Igångsättningstillstånd kan beviljas efter ansökan, men omfattar inte löfte om bidrag. 

 

Bidrag kan erhållas med maximalt 50 % av den av Kommunstyrelsen godkända 

totalkostnaden. 

 

Bidrag till orienteringskartor kan erhållas med maximalt 90 % av Kommunstyrelsen 

godkända kostnader. Bidrag kan endast sökas av föreningar som ingår i Uppvidinge 

kartkommitté. 
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Till ansökan om bidrag ska bifogas kostnadsberäkning och finansieringsplan samt offerter, 

ritningar och eventuella hyresavtal för fastighet/mark. 

Efter beslut om beviljat bidrag ska objektet genomföras inom två år. Se riktlinjer kultur- och 

fritidsnämnden § 214/96.  

 

 

 

§ 7. 
 

BIDRAG TILL KOORPORATIONSIDROTTSFÖRENINGAR 
 

Kommunalt bidrag kan erhållas av lokal koorporationsidrottsförening som tillhör Svenska 

Koorporationsidrottsförbundet och visat sådan stabilitet i sin verksamhet att 

kommunstyrelsen godkänt föreningen som bidragsberättigad. 
 

 

§ 8. 
 

FÖRENINGSBIDRAG KULTURFÖRENINGAR 
 

Bidraget är avsett att stödja föreningar som bedriver verksamhet inom kulturområdet. 

 

Föreningar som bedriver egen kulturverksamhet eller arrangerar kulturprogram eller 

kulturverksamhet kan söka bidrag. 

 

 

§ 9. 
 

BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDEN 
 

1. SYFTE 
Bidraget syftar till att ge studieförbunden möjlighet att utifrån respektive förbunds    

idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och  

kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen; 

 

att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet 

 

att stimulera intresset för nya kunskapsområden och för folkligt förankrad bildnings- och  

kulturverksamhet 

 

att skapa engagemang för deltagande i samhällsutvecklingen 

 

att bidra till en utjämning av bildningsklyftorna i samhället 

 



 11 

att särskilt uppmärksamma och aktivera grupper som av olika skäl har begränsade   

möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet samt barn och ungdom 

 

att främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt de av kommunen  

antagna kulturmålen 

 

2. FÖRUTSÄTTNING 
Bidraget utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation  

godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.  

 

Grundbidraget är en schablonmässig procentuell fördelning mellan studieförbunden. 

Denna procentuella andel beräknas på de tre senaste årens erhållna bidrag. 

Vid en omfattande minskning av ett studieförbunds verksamhet kan bidraget omprövas  

under pågående period. 

 

3. UTVÄRDERING 
Utvärdering ska ske varje år i anslutning till ansökan om kommunalt grundbidrag. För  

studieförbund med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna ska vara så  

utformade att verksamheten i kommunen klart kan urskiljas. 

 

I utvärderingen ska bl. a följande granskas; 

 

 Hur har verksamheten lyckats i förhållande till egna och kommunens mål och 

riktlinjer 

 

 Har kvalitetsaspekter varit viktiga för utvecklingen av innehållet i verksamheten 

 

 Hur många cirklar, kulturarrangemang och andra aktiviteter har ägt rum 

 

 Hur många har deltagit i de olika aktiviteterna uppdelade på ämnesområden 

 

 Hur stor del av resurserna har använts till verksamhet respektive administration 

 

 Har nya former för verksamheten prövats 

 

Utvärderingen tar även hänsyn till den utvärdering och uppföljning som Folkbildningsrådet    

gör. 

 

Om ett studieförbunds verksamhet minskat påtagligt och varaktigt, samt att inga påvisbara  

kvalitetsförbättringar skett ska stödet minskas. Dessa frigjorda medel förs över till de    

studieförbund som ökat i verksamhet eller kvalitet.  

 

4. ANSÖKAN 
Ansökan om bidrag görs på särskild blankett som ska vara kultur- och    

fritidskontoret tillhanda senast den 31 mars. Till ansökan ska bifogas verksamhets-     

och revisionsberättelse för avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan för innevarande 
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år. 

 

Ansökningshandlingarna ska undertecknas av avdelningens ordförande och revisor.  

 

§ 10. 
 

KULTURBIDRAG TILL BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
Föreningar som bedriver kulturverksamhet för barn- och ungdom hänvisas till att söka 

kulturföreningsbidrag. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

     
  
 
 
 

NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA 
FÖRENINGARS LOKALA VERKSAMHET INOM 

UPPVIDINGE KOMMUN 
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NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGARS LOKALA 

VERKSAMHET INOM UPPVIDINGE KOMMUN 
 
 
 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
Bidrag enl §§ 1 - 4 erhålles av förening som: 
 

• är uppbyggd efter demokratiska principer 
• har antagit skriftligt utformade stadgar 
• har huvudsaklig verksamhet i kommunen 
• har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänts 
• har verksamhet öppen för alla inom åldersgruppen 5 - 20 år 
• har minst 10 medlemmar i åldern 5 - 20 år.  

            Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad   
           som medlem och erlagt av föreningen beslutad medlemsavgift. 

• bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdom under större delen av året 
• har antagen och godkänd drog- och mobbningspolicy 
• är ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet 

 
Bidrag enligt §§ 5 - 10 erhålles av förening som: 

• är uppbyggd enligt demokratiska principer 
• är huvudsakligen verksam inom kommunen 
• har antagit skriftligt utformade stadgar 
• har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänts. 
• har antagen och godkänd drog- och mobbningspolicy 

 
Efter Kommunstyrelsens prövning kan förening, vars verksamhet bedöms som synnerligen 
angelägen, erhålla bidrag även om den ej helt uppfyller ovanstående bestämmelser. 
 
Aktuella bidragsnivåer finns i särskild bilaga.   
Särskild hänsyn ska tas vid bidragsgivningen till särskild kostnadskrävande verksamhet på 
sätt som Kommunstyrelsen beslutar.(Exempel på sådan verksamhet kan vara ridsporten och 
handikappidrotten). Bidraget till kostnadskrävande verksamhet ska vara riktat för att 
minska deltagarnas egna ekonomiska insatser. 
 
Bidrag beviljas ej till föreningar som för sin ungdomsverksamhet erhåller bidrag av annan 
kommunal instans. Den som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur som bingomedlem, 
dansmedlem, supportermedlem eller liknande, ska ej anses som medlem. 
 
Nivån på bidragen beslutas av Kommunstyrelsen på grundval av storleken på det för varje 
år av Kommunfullmäktige anvisade anslaget. 
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Kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att varje år pröva hur de anvisade medlen ska 
fördelas. 
 
Ansökningshandlingar 
Ansökan om bidrag ska sökas av huvudstyrelse och vara styrkt av föreningens 
kassör/revisor. Bidrag utbetalas till huvudföreningens post- eller bankgiro. Förening som har 
beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till 
förfogande för granskning på sätt som Kommunstyrelsen bestämmer. Räkenskaper, 
redovisnings- och ansökningshandlingar skall hållas tillgängliga för granskning i fyra år hos 
föreningen. 
 
Kommunstyrelsen förbehåller sig även rätt att granska avtal som föreningar ingår med 
annan part och som har betydelse för anläggningar som Kommunstyrelsen lämnar bidrag 
till. 
 
Förseelse gentemot förutsättningar och normer för bidrag kan medföra att förening avstängs 
viss tid, som Kommunstyrelsen bestämmer, från fortsatt bidragsgivning. 
 
Förening som vill komma i åtnjutande av kommunalt bidrag ska före den 31 mars till kultur- 
och fritidskontoret redovisa verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse och 
årsmötesprotokoll från det senaste verksamhetsåret. Även verksamhetsplan och budget för 
nästkommande verksamhetsår samt antagen och godkänd drog- och mobbnings-policy 
ska redovisas.  
 
Drog- och mobbningspolicy 
 
Vision 
Inga droger och ingen mobbning förekommer i idrotts- och fritidsliv där barn och ungdomar 
medverkar.  
 
Riktlinjer angående drog- och mobbningspolicy 
All barn- och ungdomsverksamhet ska vara drogfri. Alla inom barn- och 
ungdomsverksamheterna i föreningar i Uppvidinge kommun, såväl ledare som medlem, ska 
ha goda kunskaper om droger och mobbning.  
 
Kommunstyrelsens definition av droger och mobbning är följande: 
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med 
denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel och drogpreparat. 
 
Mobbning är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen, blir utsatt för kränkande 
ord eller handling från en eller flera personer. 
 
Föreningens drog- och mobbningspolicy ska innehålla: 

• Föreningens ställningstagande när det gäller droger och mobbning 
• Föreningens inställning till droger vid representation och fester 
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• Hur föreningen och dess ledare kan ta ansvar och vara föredöme för barn och 
ungdomar 

Krav på policyns förankring inom föreningen 
 
Policyn ska vara:  

• antagen på ett årsmöte och bifogas i årsmötets handlingar. 
• vara en obligatorisk fråga på föreningens årsmöten och dokumenteras i protokoll. 
• vara väl förankrad hos föreningens ledare genom obligatorisk återkommande 

utbildning. 
 
Föreningens drog- och mobbningspolicy ska godkännas av Kommunstyrelsen. 
 
I föreningens verksamhetsberättelser ska framgå att en årlig träff med policyn som tema har 
hållits för ledare i föreningen där antal närvarande samt ledare för träffen anges. 
 
I verksamhetsberättelserna ska tydligt framgå att varje ledare minst två gånger per 
verksamhetsår har informerat sin grupp/sitt lag om föreningens avståndstagande till droger 
och mobbning. 
 
Utbildning 
Uppvidinge kommun och SISU Smålandsidrotten kommer att ha årliga informationsmöten 
för föreningar och dess ledare. 
 
Uppvidinge kommun erbjuder föreningarna ledarutbildningsbidrag för framtagande av 
föreningens drog- och mobbningspolicy. 
 
 
 
Barnkonventionen blir lag 2020-01-01. 
I linje med att Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 tog Riksidrottsförbundet under 
Riksidrottsmötet 2019 beslut om att ”föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur 
belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och 
regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska 
alltid ske vid nytillsättningar”. 
I Uppvidinge kommun ska samtliga föreningar som får verksamhetsstöd för barn- och 
ungdomsverksamhet begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret. Detta gäller för 
samtliga befintliga ledare och andra som har uppdrag i föreningen och som är 15 år eller 
äldre och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Som barn räknas alla under 18 
år. 
Föreningen ska på förfrågan ifrån Uppvidinge kommun kunna visa rutiner kring hur man 
arbetar med och efterföljer arbetet med registerutdrag. 
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BIDRAG 
 
§ 1. 
 
STARTBIDRAG 
 
Nystartad förening eller förening som varit vilande i minst 3 år kan erhålla startbidrag. 
 
För att erhålla startbidrag skall föreningen: 

• antagit skriftligt utformade stadgar 
• ha verksamhet öppen för alla inom åldersgruppen 5 – 20 år  
• ha minst 10 medlemmar i åldern 5 - 20 år 
• haft planerad verksamhet i minst tre månader. 

 
 
 
§ 2. 
 
AKTIVITETSSTÖD 
Aktivitetsbidraget är avsett att stötta och uppmuntra föreningen i sin strävan att bedriva 
ungdomsverksamhet för ungdomar i åldern 5 - 20 år. 
 
Särskild hänsyn ska tas till särskild kostnadskrävande verksamhet på sätt som 
Kommunstyrelsen beslutar. (Exempel på särskild kostnadskrävande verksamhet kan vara 
ridsport och handikappidrott). Bidraget till kostnadskrävande verksamhet skall vara riktat 
för att minska deltagarnas egna ekonomiska insats. 
 
Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst 

• med minst tre deltagare i åldern 5 - 20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas 
som deltagare 

• som varar minst en timme (60 minuter) 
• som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller 

motsvarande 
• som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utbetalas inte till aktivitet som anordnas 

av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. 
 
Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens 
längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara 
medräknas vid en av dessa sammankomster. 
 
Bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som 
exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utbetalas ej till studiecirkelsammankomster, 
vilka får bidrag i annan ordning. 
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Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare 
ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för 
flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är 
riktiga. 
Föreningen lämnar två gånger per år in en redovisning över antalet genomförda 
sammankomster och antalet deltagaraktiviteter. Denna redovisning sker på särskild 
ansökningsblankett. 
 
En kopia av ansökningsblanketten ska av föreningen förvaras tillsammans med 
närvarokorten under minst fyra år. Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av 
antalet bidragsberättigade sammankomster och deltagaraktiviteter från ett eller flera 
närvarokort. Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). 
Ansökningsblanketten är densamma som används vid ansökan till riksorganisation. 
 
Ordförande och endera revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på 
ansökningsblanketten är riktiga. 
För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.  
 
§ 3. 
 
LEDARUTBILDNINGSBIDRAG 
Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningarnas ledarutbildning. 
 
Bidraget erhålles till kurser som arrangeras av riks- eller distriktsorganisation och som 
bedrivs efter godkänd kursplan. 
 
Bidrag erhålles med högst 75 % av godkänd kurskostnad med ett maximalt bidrag per 
förening. Nivå för maximalt bidrag återfinns i bilaga för aktuella bidragsnivåer. 
 
I kurskostnad inräknas 

• kursavgift 
• resekostnader enligt billigaste färdsätt. Vid bilersättning erhålles bidrag baserad på 

den ersättning som föreningen utbetalar dock högst den bilersättning som 
kommunen tillämpar 

• förlorad arbetsförtjänst om kursen omfattar minst 5 dagar. Utbetalas med högst det 
arvode som kommunal förtroendeman erhåller. 

 
Bidrag erhålles i princip ej för deltagande i specialkurs där deltagaren senare har ekonomisk 
vinning av utbildningen. 
 
För domarutbildning erhålles bidrag endast till ungdomsdomarutbildning. 
 
Ansökan om ledarutbildningsbidrag görs på särskild blankett som ska vara kultur- och 
fritidskontoret tillhanda senast två månader efter avslutad kurs. Till ansökan skall bifogas 
intyg i vilken framgår vilka som deltagit, kursinnehåll samt kurskostnader. För erhållande 
av bidrag till förlorad arbetsförtjänst ska intyg från arbetsgivaren bifogas. 
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§ 4. 
 
LOKALBIDRAG 
 
Grundförutsättningen för att få lokalbidrag är att föreningen erhåller aktivitetsbidrag. Bidrag 
utgår till lokalen/anläggningens driftkostnad med det belopp som kommunstyrelsen anser 
som skälig del av kostnaden för barn- och ungdomsverksamheten. 
 
För lokaler där kommunen är fastighetsägare, t ex sporthallar eller skollokaler, uttages en 
grundhyra (grundtaxa) för alla användare. 
 
Bidragsberättigad förening kan få lokalbidrag till sin ungdomsverksamhet för den del som 
överstiger grundtaxan om man hyr utanför kommunens lokaler. För att aktiviteten ska 
bedömas som ungdomsverksamhet skall minst hälften av deltagarna vara mellan 5 - 20 år. 
 
Utnyttjande av lokaler ska ske enligt Kommunstyrelsens principbeslut angående 
lokalutnyttjande vilket innebär: 
 
1. Föreningar med egna lokaler utnyttjar dessa enligt tidigare praxis. 
2. Föreningar utan egna lokaler hänvisas till Folkets Hus-föreningarna samt Borgen i   
    Lenhovda och Degeln i Älghult eller övriga lokaldrivande föreningar. 
 
Då lokalutnyttjande enligt ovanstående ej är möjligt, hänvisas till kommunägda lokaler. 
För att få lokalbidrag ska Kommunstyrelsen godkänna såväl lokal som lokalkostnad. 
Dessutom ska föreningen ha haft minst 10 bidragsberättigade sammankomster i redovisning 
till aktivitetsstöd under föregående verksamhetsår. 
 
För lokalkostnader i samband med tävlingar, matcher och andra speciella arrangemang (t ex 
läger, turneringar mm) erhålles ej lokalbidrag. 
Överskrider ansökningarna summan av budgetramen reduceras lokalbidraget i motsvarande 
utsträckning. 
 
Ansökan om bidrag görs på avsedd blankett och ska vara kultur- och fritidskontoret 
tillhanda senast den 31 mars. Ansökan ska avse bokförda kostnader under senaste 
verksamhetsår. 
 
 
§ 5. 
 
BIDRAG TILL FÖRENINGSDRIVNA ANLÄGGNINGAR 
 
Bidraget syftar till att ge föreningarna möjlighet att driva sin egen eller arrenderad 
anläggning. 
 
Bidraget avses till löpande driftkostnader samt till underhåll av anläggningen. 



 9 

 
Som löpande driftkostnader räknas: 

• Uppvärmning 
• Elström 
• Vatten/avlopp, sophämtning, sotning 
• Fastighetsförsäkring 
• Arrende 

 
För att bidrag till underhåll ska kunna erhållas, ska underhållsplan över minst tre år 
upprättas, där det upptas beräknat årligt underhåll samt beräknad kostnad för utförandet. 
 
Kommunstyrelsen förbehåller sig möjligheten att revidera i uppgjord underhållsplan efter 
att kostnadskontroll har gjorts av Kommunstyrelsen. 
Grundförutsättningen för att få anläggningsbidrag är att föreningen erhåller aktivitetsbidrag. 
Bidrag utgår till anläggningens driftkostnad med det belopp som kommunstyrelsen anser 
som skälig del för barn- och ungdomsverksamheten. 
 
Underlag för bidrag beräknas utifrån antalet medlemmar mellan 5 - 20 år i förhållande till 
det totala medlemsantalet i föreningen. 
 
Bidrag för egna och arrenderade anläggningar utgår i förhållande till antalet 
bidragsberättigade sammankomster för medlemmar mellan 5 - 20 år och 
beräkningsunderlaget av medlemsantalet 
 
Överskrider ansökningarna summan av budgetramen reduceras anläggningsbidraget i 
motsvarande utsträckning. 
 
Vid beslut om bidragsbeloppets storlek ska även hänsyn tas till de hyresintäkter som influtit 
till anläggningen enligt inlämnad ekonomisk berättelse. 
 
Bidrag kan utgå till förening som driver kommunal eller egen badplats. Bidraget utbetalas 
som ett årligt driftbidrag. 
 
 
 
§ 6 
 
INVESTERINGSSTÖD TILL FRITIDSFÖRENINGAR 
 
Bidraget är avsett till att ge möjlighet för föreningar att anlägga egna anläggningar eller 
genomföra större renoveringar. Till underhåll av lokaler/anläggningar beviljas ej detta 
bidrag. 
 
Bidrag erhålles endast till förenings- och kommunägd anläggning eller förhyrd anläggning 
där hyrestiden löper på minst 10 år. 
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Förening är skyldig att utnyttja eventuellt andra bidragsmöjligheter, t ex RF:s 
anläggningsstöd och fonder. Dessa eventuella bidrag frånräknas totalkostnaden av det 
kommunala bidraget. 
 
Arbetet med anläggningen får ej påbörjas innan Kommunstyrelsen fattat beslut. 
Igångsättningstillstånd kan beviljas efter ansökan, men omfattar inte löfte om bidrag. 
 
Bidrag kan erhållas med maximalt 50 % av den av Kommunstyrelsen godkända 
totalkostnaden. 
 
Bidrag till orienteringskartor kan erhållas med maximalt 90 % av Kommunstyrelsen 
godkända kostnader. Bidrag kan endast sökas av föreningar som ingår i Uppvidinge 
kartkommitté. 
 
Till ansökan om bidrag ska bifogas kostnadsberäkning och finansieringsplan samt offerter, 
ritningar och eventuella hyresavtal för fastighet/mark. 
Efter beslut om beviljat bidrag ska objektet genomföras inom två år. Se riktlinjer kultur- och 
fritidsnämnden § 214/96.  
 
 
 
§ 7. 
 
BIDRAG TILL KOORPORATIONSIDROTTSFÖRENINGAR 
 
Kommunalt bidrag kan erhållas av lokal koorporationsidrottsförening som tillhör Svenska 
Koorporationsidrottsförbundet och visat sådan stabilitet i sin verksamhet att 
kommunstyrelsen godkänt föreningen som bidragsberättigad. 
 
 
§ 8. 
 
FÖRENINGSBIDRAG KULTURFÖRENINGAR 
 
Bidraget är avsett att stödja föreningar som bedriver verksamhet inom kulturområdet. 
 
Föreningar som bedriver egen kulturverksamhet eller arrangerar kulturprogram eller 
kulturverksamhet kan söka bidrag. 
 
 
§ 9. 
 
BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDEN 
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1. SYFTE 
Bidraget syftar till att ge studieförbunden möjlighet att utifrån respektive förbunds    
idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och  
kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen; 
 
att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet 
 
att stimulera intresset för nya kunskapsområden och för folkligt förankrad bildnings- och  
kulturverksamhet 
 
att skapa engagemang för deltagande i samhällsutvecklingen 
 
att bidra till en utjämning av bildningsklyftorna i samhället 
 
att särskilt uppmärksamma och aktivera grupper som av olika skäl har begränsade   
möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet samt barn och ungdom 
 
att främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt de av kommunen 
antagna kulturmålen 
 
2. FÖRUTSÄTTNING 
Bidraget utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation  
godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.  
 
Grundbidraget är en schablonmässig procentuell fördelning mellan studieförbunden. 
Denna procentuella andel beräknas på de tre senaste årens erhållna bidrag. 
Vid en omfattande minskning av ett studieförbunds verksamhet kan bidraget omprövas  
under pågående period. 
 
3. UTVÄRDERING 
Utvärdering ska ske varje år i anslutning till ansökan om kommunalt grundbidrag. För  
studieförbund med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna ska vara så  
utformade att verksamheten i kommunen klart kan urskiljas. 
 
I utvärderingen ska bl. a följande granskas; 
 

• Hur har verksamheten lyckats i förhållande till egna och kommunens mål och 
riktlinjer 

 
• Har kvalitetsaspekter varit viktiga för utvecklingen av innehållet i verksamheten 

 
• Hur många cirklar, kulturarrangemang och andra aktiviteter har ägt rum 

 
• Hur många har deltagit i de olika aktiviteterna uppdelade på ämnesområden 

 
• Hur stor del av resurserna har använts till verksamhet respektive administration 
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• Har nya former för verksamheten prövats 

 
Utvärderingen tar även hänsyn till den utvärdering och uppföljning som Folkbildningsrådet    
gör. 
 
Om ett studieförbunds verksamhet minskat påtagligt och varaktigt, samt att inga påvisbara  
kvalitetsförbättringar skett ska stödet minskas. Dessa frigjorda medel förs över till de    
studieförbund som ökat i verksamhet eller kvalitet.  
 
4. ANSÖKAN 
Ansökan om bidrag görs på särskild blankett som ska vara kultur- och    
fritidskontoret tillhanda senast den 31 mars. Till ansökan ska bifogas verksamhets-     
och revisionsberättelse för avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan för innevarande 
år. 
 
Ansökningshandlingarna ska undertecknas av avdelningens ordförande och revisor.  
 
§ 10. 
 
KULTURBIDRAG TILL BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
Föreningar som bedriver kulturverksamhet för barn- och ungdom hänvisas till att söka 
kulturföreningsbidrag. 
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§ 281 Dnr 2019-000333  

Avveckling av förskolan Uven 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå barn- och 

utbildningsnämndens hemställan om att avveckla förskolan Uven.      

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-09, § 93, att hemställa till 

kommunfullmäktige om att avveckla förskolan Uven.  

I barn- och utbildningsnämndens protokoll § 93 står det: 

"I diskussionerna inför budgetarbetet, i och med att grundskolans 

verksamhet inte kan beskäras med risk att förlora statsbidraget "Likvärdig 

skola" föreslås att förskolan Uven avvecklas. Med kort tid har vi tittat på 

ärendet men för att vi skall kunna säkerställa kvaliten borde en utredning 

ske. Om det skulle visa sig att avvecklingen är genomförbar kan 

besparingen bli enligt nedan.  

Förskolan Uven har idag 10 inskrivna barn och 2 barn i kö. Demografiskt 

har utvecklingen sett ut enligt nedanstående tabell. I nuläget finns således 

inga barn som är födda under 2019. Förskolan Junibacken har idag 52 barn 

inskrivna. Verksamheten har idag fyra anställda varav två är barnskötare 

och två är outbildade. I nuvarande organisation saknar Uven förskolelärare 

och genom att barnen förs över till Junibacken får de således tillgång till 

förskolelärare. Läroplanen för förskolan (LpO18) betonar undervisningens 

roll i förskolan och då blir förskolelärarens roll än viktigare än tidigare.  

Demografin och köläget ser ut enligt nedan 2019-09-23  

Demografi Fröske Alstermo 

2015 3 9 

2016 3 15 

2017 3 11 

2018 6 12 

2019 0 4 

 

Kö Fröseke Alstermo 
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2019-09-23 2 (maj och augusti) 6 (september och från 

januari till hösten) 

 

Ekonomiska konsekvenser  

En eventuell besparing genom avveckling av förskolan Uven  

(budgetmedel för kost, material, livsmedel och 0,7 tjänst förs över till 

Junibacken)  

- Hyran 165 000 kronor (9 månaders uppsägningstid och på¥ helår) 

- Vaktmästerikostnad 2 000 kronor 

- Arbetslagsledare 76 000 kronor 

- Personalkostnad 1 157 000 kronor 

Total budgetbesparing: 1,4 miljoner kronor" 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå barn- och 

utbildningsnämndens hemställan om att avveckla förskolan Uven.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Konsekvensanalys av nedläggning av förskolan Uven 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 93 

Presidieskrivelse 2019-11-27 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 282 Dnr 2019-000334  

Avveckling av kulturskolan  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå barn- och 

utbildningsnämndens hemställan om att avveckla kulturskolan.       

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-09, § 94, att hemställa till 

kommunfullmäktige om att avveckla Kulturskolan. 

I barn- och utbildningsnämndens protokoll § 94 står det: 

"Kulturskolan är en del av utbildningsväsendet som ej omfattas av 

obligatorium. I diskussionerna inför budgetarbetet i och med att 

grundskolans verksamhet inte kan beskäras med risk att förlora 

statsbidraget "Likvärdig skola" föreslås att Kulturskolan avvecklas.  

Kulturskolan har idag 179 barn inskrivna i den avgiftsbelagda 

verksamheten. Kosh1aderna för den obligatoriska verksamheten (bild-, 

musik- och dansundervisning) som bedrivs av kulturskolans personal i 

grundskolan belastar de verksamheterna.  

Kulturskolans verksamhet består idag av 8 heltider och två timanställda 

förutom två tjänster inom ledning och administration (30% vardera). 

Utbudet inom musikområdet är: Cello, Fiol, Kontrabas, Piano, Trumpet, 

Tuba, Trombon, Saxofon, Tvärflöjt, Blockflöjt, Gitarr och Slagverk. Förutom 

musikundervisning bedrivs verksamhet inom drama, dans och bild.  

En tidsplan bör upprättas men för att få effekt i budget bör detta ske så 

snart som möjligt. Barn- och utbildningsförvaltningen bör ges i uppdrag att 

ta fram en plan för avvecklingen.  

Ekonomiska konsekvenser  

De ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning av kulturskolan 

omfattar en besparing i budget på 3 447 000 kronor enligt nedan  
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Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå barn- och 

utbildningsnämndens hemställan om att avveckla kulturskolan.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Konsekvensanalys av avveckling av Kulturskolan i Uppvidinge kommun 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-10-09 § 94 

Presidieskrivelse 2019-11-27 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 283 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden 

för kommunstyrelsens uppdrag 2019-04-23 § 44 punkt 2, gällande utredning 

av Uppvidinges kommunala bolag, till våren år 2020.               

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april år 2019 § 44 om 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 arbetsutskotts beslut 2019-11-26, § 44: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 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.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-26 § 44     

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 288 Dnr 2019-000365  

Redovisning av kommunstyrelsens beslut avseende 
medborgarförslag 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 6 kap. 34 § kommunallagen ska en nämnd som handlägger 

medborgarförslag minst en gång om året informera fullmäktige om de 

beslut som fattats i ärendena.   

Kommunstyrelsen har till och med november 2019 beslutat om 11 

medborgarförslag.   

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-11-14 

Förteckning över kommunstyrelsens beslut avseende medborgarförslag 

2019, 2019-11-18    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Förteckning över kommunstyrelsens beslut avseende medborgarförslag 2019 

Nr. Dnr Ärende Avseende Beslutsdatum Beslut 

1 KS  Medborgarförslag Etablera polisiär och annan av samma art 

närliggande verksamhet i Swedbanks tidigare 

lokaler på Storgatan Lenhovda 

2019-06-11, § 133 Kommunstyrelsen beslutar att svara medborgarförslaget enligt 

Niklas Jonssons (S) yrkande nedan och anser därmed 

medborgarförslaget besvarat.  

Yrkande:   

Kommunstyrelsen svarar medborgarförslaget med att 

etablering av polis i gamla banklokalen i Lenhovda är en fråga 

som inte Uppvidinge kommun äger rätt att besluta i. Denna 

fråga hanteras av polismyndigheterna själva, vart de etablerar 

sina stationer i Sverige ligger således i polismyndighetens 

makt att besluta om. Det som är värt att notera i denna fråga är 

att Uppvidinge kommun tydligt påtalar de kontakter vi har 

med polisen att behovet av polisiär närvaro och förhoppning 

om stationär etablering i kommunen är önskvärd både från 

politiken och våra kommuninvånare.              

 

2 KS  Medborgarförslag Placering av polis i gamla banklokalen vid 

Lenhovda centralort 

2019-06-11, § 131 Kommunstyrelsen beslutar att svara medborgarförslaget enligt 

Niklas Jonssons (S) yrkande nedan och anser därmed 

medborgarförslaget besvarat.            

Yrkande: 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen svarar 

medborgarförslaget med att etablering av polis i gamla 



     2019-11-18 

     KS 2019-365 

 

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  
emma.majlov-modig@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Emma Majlöv Modig  
 

banklokalen i Lenhovda är en fråga som inte Uppvidinge 

kommun äger rätt att besluta i. Denna fråga hanteras av 

polismyndigheterna själva, vart de etablerar sina stationer i 

Sverige ligger således i polismyndighetens makt att besluta 

om. Det som är värt att notera i denna fråga är att Uppvidinge 

kommun tydligt påtalar de kontakter vi har med polisen att 

behovet av polisiär närvaro och förhoppning om stationär 

etablering i kommunen är önskvärd både från politiken och 

våra kommuninvånare.     

3 KS  Medborgarförslag Placering av polisiär verksamhet i gamla 

banklokalen vid Lenhovda Centralort 

2019-06-11, § 132 Kommunstyrelsen beslutar att svara medborgarförslaget enligt 

Niklas Jonssons (S) yrkande nedan och anser därmed 

medborgarförslaget besvarat 

Yrkande: 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen svarar 

medborgarförslaget med att etablering av polis i gamla 

banklokalen i Lenhovda är en fråga som inte Uppvidinge 

kommun äger rätt att besluta i. Denna fråga hanteras av 

polismyndigheterna själva, vart de etablerar sina stationer i 

Sverige ligger således i polismyndighetens makt att besluta 

om. Det som är värt att notera i denna fråga är att Uppvidinge 

kommun tydligt påtalar de kontakter vi har med polisen att 

behovet av polisiär närvaro och förhoppning om stationär 

etablering i kommunen är önskvärd både från politiken och 

våra kommuninvånare.     

4 KS  Medborgarförslag Bjuda in föreningen Vi till kommunfullmäktige 2019-06-11, § 134 Kommunstyrelsen beslutar att svara medborgarförslaget enligt 

Niklas Jonssons (S) yrkande nedan och anser därmed 
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medborgarförslaget besvarat. 

Yrkande: 

Kommunstyrelsen svarar medborgarförslaget med att 

Föreningen Vi har vid ett antal tillfällen informerat de olika 

politiska partierna i Uppvidinge kommun om sina synpunkter 

om den framtida tilltänkta vindkraftsetableringen i 

kommunen. Kommunstyrelsen anser att de haft och fått 

möjlighet att redovisa sin ståndpunkt i frågan till politiken 

genom dessa möten.      

5 KS  Medborgarförslag Uppvidinge kommun bör stärka sitt 

engagemang i klimatomställningen 

2019-06-11, § 115 Kommunstyrelsen beslutar hänvisa medborgarförslaget till 

gruppen för Agenda 2030 och anser därmed 

medborgarförslaget som besvarat.            

6 KS  Medborgarförslag Öka tillgängligheten genom att bredda de 

kommunala bilparkeringarna. 

2019-10-15, § 187 Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

7 KS  Medborgarförslag Bevarande av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda 2019-10-15, § 189 Kommunstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget. 

8 KS  Medborgarförslag Upprustning badplats Sjöparken Lenhovda 2019-10-15, § 192 Kommunstyrelsen beslutar: 

1. att avslå medborgarförslaget 

2. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se 

över ansvarsfördelningen vad gäller kommunens 

badplatser och återkomma till kommunstyrelsen april 

2020 

9 KS  Medborgarförslag Parkeringsövervakning i Uppvidinge kommun 2019-10-15, § 190 Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

10 KS  Medborgarförslag Flytta pyramiden i Åseda 2019-10-15, § 193 1. Kommunstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget. 
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2. Kommunstyrelsen beslutar att Konstinstallationen De 

fem elementens pyramid flyttas till Åkröken vid 

kyrkan. 

3. Att finansiering sker inom kommunstyrelsens 

disponibla förfogandemedel. 

11 KS  Medborgarförslag Bygga bostäder vid behov utan väntetid 2019-11-12, § 243 Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med hänvisning till 

samhällsserviceförvaltningens svar.        

Samhällsserviceförvaltningens svar: 

Uppvidinge kommuns politiska vilja är att bygga bostäder där 

det finns behov. Kommunens fastighetsbolag Uppvidingehus 

försöker bygga bostäder där det finns behov. 

Uppvidinge kommun har tomtmark till försäljning i nästan 

alla kommundelar till privatpersoner. Industrimark både finns 

och planläggs. 

En utökad digitalisering kommer att göra det möjligt att 

kunna erbjuda både företag och privatpersoner nya chanser att 

snabbare kunna få uppfattningar om Uppvidinge kommuns 

industri och tomtmarker.  
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§ 292 Dnr 2019-000389  

Revidering av förbundsordning för 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige anta reviderad förbundsordning för 

kommunalförbundet VoB Kronoberg.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 november 2019 inkom, från VoB Kronoberg, förslag till reviderad 

förbundsordning för kommunalförbundet VoB Kronoberg. 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att tillse att kommunernas behov av 

insatser för barn, ungdomar, familjer och missbrukare enligt de 

bestämmelser som anges i socialtjänstlagen (SOL) och lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), tillgodoses. VoB Kronoberg fullgör 

sedan 2004 till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften 

ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver VoB Kronoberg numera 

endast Familjerådgivningen för medlemskommunerna.  

Enligt direktionen syftar förslaget till att revidera och anpassa 

skrivningarna i Förbundsordningen till aktuella förhållanden, vilket 

innebär: 

 att klargöra att huvuddelen av Kommunalförbundets uppdrag 

numera fullgörs av VoB Syd AB och att VoB Kronoberg endast 

svarar för drift av Familjerådgivningen. 

 att korrigera hänvisningar till paragrafer i överenstämmelse med 

den nya Kommunallagen. 

 att VoB Kronoberg skall ha en revisor samt en ersättare. 

Förbundsordningen ändras genom samstämmiga beslut av varje 

medlemskommuns fullmäktige. Kommunalförbundet VoB Kronobergs 

medlemmar är kommunerna i Kronobergs län: Alvesta, Lessebo, Ljungby, 

Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult.   

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

Föreslå kommunfullmäktige anta reviderad förbundsordning för 

kommunalförbundet VoB Kronoberg.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet VoB 

Kronoberg 

Följebrev om förslag till reviderad förbundsordning för 

kommunalförbundet VoB Kronoberg 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2019-12-02 

Yttrande angående revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet 

VoB Kronoberg, socialnämnden   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 287 Dnr 2019-000332  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderad 

arbetsordning för kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Med anledning 

av detta behöver arbetsordningen revideras.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i mars 2019 publicerat en 

skrift som kommuner kan använda som underlag för lokala bedömningar 

och utgöra exempel på hur en arbetsordning kan se ut. 

Den reviderade arbetsordningen utgår från SKL:s skrift men även andra 

kommuners arbetsordningar har gåtts igenom. 

Den nuvarande arbetsordningen har 41 paragrafer. Förslaget på reviderad 

arbetsordning har 52 paragrafer. Inledning och innehållsförteckning har 

lagts till för att läsaren snabbt ska kunna få en överblick. Vid slutet av de 

paragrafer i arbetsordningen vars innehåll berörs i kommunallagen, finns 

hänvisningar till lagtexten. 

Exempel på förändringar: 

 Då det inte finns något krav i kommunallagen om annonsering i 

tidningar utöver tillkännagivandet på kommunens digitala 

anslagstavla, tas § 9 om annonsering i Smålandsposten bort. 

 Ny paragraf, § 30, om vad som gäller då talarordningen bryts när 

någon ledamot får ordet för replik. 

 Ny paragraf, § 41, att revisorerna ska vid varje sammanträde ges 

möjlighet att lämna information om sin pågående verksamhet. 

 Förtydligande om medborgarförslag, § 43: 

o En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven är inte att 

betrakta som ett medborgarförslag och tas därför inte upp i 

kommunfullmäktige.  

o Föreningar, företag eller andra organisationer kan ej väcka 

medborgarförslag. Rätten att väcka medborgarförslag är 

förbehållen den som är folkbokförd i kommunen. 
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Kansliavdelningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderad 

arbetsordning för kommunfullmäktige.  

Ekonomiska konsekvenser 

Om paragraf 9 avseende annons i smålandsposten tas bort ur 

arbetsordningen sparas 2 935 kronor/annons.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kansliavdelningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-10-24 

Nuvarande arbetsordning 

Förslag på reviderad arbetsordning   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Inledning 

Syftet med kommunfullmäktiges (hädanefter fullmäktige) arbetsordning är att komplettera 

kommunallagen (KL) som endast ger rambestämmelser.  

Fullmäktige har frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. Vissa 

frågor är dock av sådan vikt att de inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs 

därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om:  

1. antalet ledamöter i fullmäktige,  

2. när sammanträden ska hållas,  

3. anmälan av hinder att delta i sammanträden.  

4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,  

5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,  

6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,  

7. förfarandet vid omröstningar,  

8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,  

9. formerna för justeringen av protokollen, samt  

10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.  

Om fullmäktige med stöd av 8 kap.1 § KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska 

arbetsordningen även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Samma 

sak gäller om fullmäktige beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på 

distans. 

Vid slutet av de paragrafer vars innehåll berörs i kommunallagen, finns hänvisningar till 

lagtexten. Dessutom är själva lagtexten inskriven vid vissa paragrafer. Detta för att 

ledamöterna ska ha både lagtext och arbetsordning på samma ställe när en ledamot till 

exempel vill veta allt som gäller för en interpellation. 

Arbetsordningen får inte strida mot KL eller annan lag. 
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Antal ledamöter  

§ 1 Kommunfullmäktige har 35 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet 

ersättare. 

(5 kap. 5-7 §§ KL) 

Presidium  

§ 2 De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 

ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans 

utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls 

före december månads utgång. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

(5 kap. 11 § KL)  

Ålderspresident 

§ 3 Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 

ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

Fyllnadsval till presidiet 

§ 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 

presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av 

tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra 

uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Presidiets uppgifter 

§ 5 Presidiet ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträden i den 

mån ordföranden anser att det behövs. 

Presidiet bereder revisorernas budget. 

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

(5 kap. 24, 32 §§, 9 kap 35 § och 11 kap. 8 § KL) 

Fullmäktigeberedning 

§ 6 Fullmäktige får tillsätta en eller flera beredningar för visst ärende. Fullmäktige 

bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter i en tillfällig fullmäktigeberedning och 

mandattiden för sådan beredning. 

Fullmäktigeberedning bestämmer själv och inom ramen för fullmäktiges beslut sina egna 

arbetsformer. Fullmäktigeberedning sammanträder på dag och tid som beredningen 

bestämmer. 

Upphörande av uppdraget 

§ 7 Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbart upphör 

uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar 

att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.  
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En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. 

Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget 

upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli. Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

Tid och plats för sammanträden  

§ 8 För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder nyvalda fullmäktige 

första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första 

sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

(5 kap. 12- 3 §§ KL) 

Extra sammanträde 

§ 9 Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 

förste vice ordföranden. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och skall 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 

sammanträdet. 

Ändringar i sammanträdesplan 

§ 10 Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 

ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde skall ändras låter, ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare 

om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

Plats  

§ 11 Fullmäktiges sammanträden hålls i Åseda Folkets Hus, Alstermo Folkets Hus, 

Samlingslokalen Borgen, Lenhovda, och Norrhults Folkets Hus i angiven ordningsföljd. En 

gång per år hålls fullmäktigesammanträdet i Fröseke Folkets Hus. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 

sammanträde. 

Tillkännagivande av sammanträden  

§ 12 Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages 

på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.  

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och 

om de ärenden som ska behandlas.  

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

(5 kap. 13 § KL) 
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Deltagande på distans  

§ 13 Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 dagar före sammanträdet anmäla detta 

till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

(5 kap. 16 § KL) 

Anmälan om hinder för tjänstgöring och inkallande av 

ersättare  

§ 14 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast kalla ersättare enligt den mellan ersättarna bestämda ordningen. 

§ 15 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 

uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde kallar ordföranden 

in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ledamot och tjänstgörande ersättare ska anmäla till sekreteraren om de avbryter sin 

tjänstgöring. 

§ 16 Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare som kallats till 

tjänstgöring. 

§ 17 Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 

under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock 

inträde ske under pågående handläggning av ett ärende 

(5 kap. 17-21 §§ KL) 

Upprop 

§ 18 En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet.  

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i 

början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser 

att det behövs. 

Ordföranden uppropas sist. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

§ 19 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde 

en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige 

genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden ett 

tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 

utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som 

inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 

sammanträdet. 

Beredning av ärendena  

§ 20 Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 

fullmäktige skall behandla ska beredas. 

(5 kap. 26 - 36 §§ KL) 

Valberedning 

§ 21 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning 

för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av 8 ledamöter och lika många ersättare.  

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med 

undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 

ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 

Fullmäktiges valberedning har vid beredning av valärenden att genom kontakt med de 

nominerande partierna verka för en jämnare könsfördelning i den aktuella nämnden eller 

styrelsen. 

Valberedningen bestämmer i övrigt sina arbetsformer. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 

§ 22 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 

behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

§ 23 Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 

ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före 

sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och 

ersättare före sammanträdet. Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 

under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 
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Turordning för handläggning av ärendena 

§ 24 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kallelsen. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 

med i tillkännagivandet. 

Fullmäktige får besluta att ajournera handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 

för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträde 

§ 25 Rätt att delta i överläggningen har: 

 Kommunalråd/oppositionsråd. Dessa har även rätt att framställa förslag. 

 Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller gemensam nämnd vid 

behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

 Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning när fullmäktige 

behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 

 Ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller någon annan som 

besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 

svaret. 

 Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när 

fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

 Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen 

är medlem i vid besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i 

anledning av svaret. 

§ 26 Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 

behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna får också delta i 

överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning 

eller egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 

revisionsberättelsen. 

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i 

överläggningarna när revisions-berättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde 

ansvarar för behandlas. 

 Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när 

revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas. 

§ 27 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 

behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 

fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i 
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den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 

sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

§ 28 Kommunchefen får delta i överläggningar i alla ärendena och fullmäktiges sekreterare 

får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

(4 kap. 22 § och 24 §, 5 kap. 21, 39-41, 63-64, §§ 9 kap. 27 § KL) 

Talarordning och ordning vid sammanträdena 

§ 29 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 

han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 

Ett huvudanförande får pågå i max femton minuter om inte ordförande efter samråd med 

vice ordförande bestämmer annat. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 

ordföranden rättar sig får ordföranden ta ifrån den talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta 

en talare under anförandet. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. 

Ordföranden får upplösa sammanträdet om det uppstår oordning som inte går att avstyra. 

Replik 

§ 30 Talarordningen bryts när någon ledamot får ordet för replik.  

En ledamot som redan har yttrat sig under en överläggning har rätt att få ordet för replik 

med anledning av en efterföljande talares anförande. 

En ledamot som inte har yttrat sig under en överläggning har rätt att få ordet för replik om 

någon talare riktar sig direkt till ledamoten. 

En ledamot vars anförande föranleder en replik har rätt att med anledning av detta få ordet 

för ett genmäle. Varje talare får högst två tillfällen till replik och/eller genmäle, det vill säga 

högst fyra inlägg på samma huvudanförande. Efter det gäller den ordinarie ordningen. 

Den som har ordet för replik eller genmäle får tala i högst en minut. 

Yrkanden 

§ 31 Yrkanden ska lämnas in skriftligt i samband med yrkandet. När fullmäktige har 

förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som 

har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 

ändras eller återtas om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 
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Deltagande i beslut  

§ 32 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. Det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte 

deltagit i ett beslut. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige 

fattar det med acklamation. Att avstå från ett beslut innebär inte att man blir fri från 

eventuellt juridiskt ansvar för beslutet. 

(4 kap. 24-26 §§ KL) 

Omröstningar  

§ 33 Vid omröstningar biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera 

protokollet. 

Ledamöterna avger sina röster efter upprop som sker enligt uppropslistan. Ordföranden 

avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 

inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven 

röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 

(4 kap. 25 §, 5 kap 54-56 och 58 §§ KL) 

Valsedel 

§ 34 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 

valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den upptar 

 namnet på någon som inte är valbar, 

 flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas, 

 ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 

sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Reservation  

§ 35 Reservation görs genom att ledamoten tillkännager detta muntligen omedelbart efter 

det att beslut i ärendet fattats. Ledamoten ska även skriva sitt namn på en särskild 

reservationslista som finns hos presidiet. 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 

ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen 

avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den 

sammanträdesdag beslutet fattades. 

(4 kap. 27 § KL) 

Protokollsjusterare  

§ 36 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 18 § i fullmäktiges arbetsordning, väljer fullmäktige två 

ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 

förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

(5 kap. 69 § KL) 

Justering av protokollet  

§ 37 Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 

varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 

ordföranden har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen 

skall redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

(5 kap. 69 § och 8 kap. 12 § KL) 

Expediering och publicering  

§ 38 Utdrag ur protokollet skall tillsändas de nämnder, andra organ och personer som berörs 

av besluten i protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 

andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

§ 39 Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 

som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens 

anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 

Återredovisning från nämnderna  

§ 40 Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 

uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i nämndernas och 

styrelsens arbetsordning. 

(6 kap. 5 § KL) 

Information från revisorer 

§ 41 Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin 

pågående verksamhet. 
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Motioner  

§ 42 En motion  

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 

 får inte ta upp ämnen av olika slag. 

 väcks genom att den ges in till kommunkansliet eller lämnas in vid ett sammanträde 

med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

De motioner som ges in till kommunkansliet tio dagar före sammanträdet tas med i det 

samlade utskick av handlingar som görs inför sammanträdet. I de fall motionen ges in senare 

är det upp till den som lämnat in motionen att se till att ledamöterna får del av denna. 

En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

väcktes. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

(5 kap. 22 § 2 p KL) 

Medborgarförslag  

§ 43 Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).  

Ett medborgarförslag 

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,  

 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 

 får inte ta upp ämnen av olika slag, 

 väcks genom att det lämnas in till kommunkansliet. 

En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven enligt ovan är inte att betrakta som ett 

medborgarförslag. En sådan skrivelse tas därför inte upp i fullmäktige. Föreningar, företag 

eller andra organisationer kan ej väcka medborgarförslag. Rätten att väcka medborgarförslag 

är förbehållen den som är folkbokförd i kommunen. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 

befogenhetsområde. 

Fullmäktige får, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller en annan 

nämnd att besluta om ett medborgarförslag, utom i ärenden av principiell betydelse eller 

annars av större vikt för kommunen som följer av 5 kap. 1 § KL. 

Styrelsen eller annan nämnd får besluta att den som väckt ett medborgarförslag, som 

fullmäktige överlåtit åt styrelsen eller nämnden för beslut, får beredas tillfälle att närvara vid 

styrelsen eller nämndens sammanträde och presentera sitt förslag samt delta i 

överläggningarna men inte i beslutet när förslaget behandlas. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 

förslaget väcktes.  
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Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 

har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 

och oktober.  

(6 kap. 34 § och 8 kap. 1 § KL) 

Företagens initiativrätt  

§ 44 Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i 

fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 

ställning till. 

(10 kap. 3 § och 5 kap 22 § 5 p KL) 

Interpellationer  

§ 45 En interpellation får ställas av en ledamot och riktas till ordföranden i 

kommunstyrelsen, nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag. En ersättare får lämna in en 

interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid 

sammanträdet.  

Interpellationen ska ges till kommunkansliet senast tre dagar före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser ställa den. Lämnas interpellationen senare än tre dagar före 

sammanträdet föreläggs den för fullmäktiges medgivande vid nästkommande sammanträde. 

Interpellationen ska ges in till kommunkansliet senast tio dagar före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser att ställa den om den ska komma med i det samlade utskick av 

handlingar som görs inför sammanträdet. I de fall interpellationer ges in senare är det upp 

till den som ställt interpellationen att se till att ledamöterna får del av denna. 

§ 46 En interpellation 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, alternativt skickad med e-post 

 ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags handläggning, 

 bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen. 

 får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar självständigt prövar 

Fullmäktige ska utan föregående överläggning beslutat att interpellationen får ställas. 

Beslutar fullmäktige att en interpellation får ställas bör den besvaras vid närmast kommande 

sammanträde.  

Svar 

§ 47 Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och ämnas till kommunkansliet senast 14 

dagar efter sammanträdet då interpellationen ställdes.  

Den ledamot som har ställt interpellationen ska få ta del av svaret snarast efter att det 

inkommit till förvaltningen. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 

sammanträde bör tas i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 

interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 

kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 

särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 



 

15 

 

Om interpellationen avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får 

den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd 

ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör som ledamot vid det 

tillfället. 

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande. 

(5 kap. 59-63 §§ och 9 kap. 29 § KL) 

Frågor 

§ 48 En fråga får ställas av en ledamot och riktas till ordföranden i kommunstyrelsen, 

nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag. En fråga får bara ställas till en person. En ersättare 

får lämna in en fråga under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid 

sammanträdet. 

Frågan ska ges till kommunkansliet senast tre dagar före den sammanträdesdag vid vilken 

ledamoten avser att ställa den. Lämnas frågan senare än tre dagar före sammanträdet 

föreläggs den för fullmäktiges medgivande vid nästkommande sammanträde.  

§ 49 En fråga 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, alternativt skickad med e-post, 

 får ställas för att inhämta sakupplysningar, 

 ska innehålla ett ämne som rör en kommunal angelägenhet och som inte rör 

myndighetsutövning mot enskild. 

Fullmäktige ska utan föregående överläggning besluta om frågan får ställas. Beslutar 

fullmäktige att en fråga får ställas bör den besvaras vid närmast kommande sammanträde. 

Svar  

§ 50 Svaret på en fråga ska vara skriftligt och lämnas till kommunkansliet tre dagar innan 

sammanträdet då svaret ska behandlas. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en fråga har ställts får överlåta besvarandet av frågan till 

ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där 

kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att 

besvara frågan. 

Om frågan avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får den 

ordförande till vilken frågan har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i 

företagets styrelse att besvara frågan. 

En ersättare som har ställt en fråga får delta i överläggningen då svaret på frågan behandlas 

oberoende av om ersättaren tjänstgör som ledamot vid det tillfället. 

När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i 

överläggningen. 

(5 kap. 64 § och 9 kap. 29 § KL) 
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Allmänhetens frågestund  

§ 51 Kommunfullmäktige inleds med allmänhetens frågestund där allmänheten ges 

möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter.  

Allmänhetens frågestund pågår under högst 30 minuter. Fullmäktige kan dock besluta att 

utöka tiden. Tiden för att ställa en fråga under allmänhetens frågestund är max fem minuter. 

Frågor från allmänheten kan ställas direkt på sammanträdet när ärendet allmänhetens 

frågestund behandlas. Frågor som ställs direkt på sammanträdet ska lämnas skriftligt till 

sekreteraren innan sammanträdet avslutas.  

Frågor från allmänheten kan även ställas genom brev, fax och e-post till kommunkansliet. 

Frågor som ställs på detta sätt skall vara kommunkansliet tillhanda senast dagen före 

sammanträdet.  

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för 

att lämna upplysningar. 

Förtroendevalda i Uppvidinge kommun har inte rätt att ställa frågor under allmänhetens 

frågestund.  

(5 kap. 21 §) 

Allmänpolitisk debatt 

§ 52 Kommunfullmäktige ska en gång per år kallas till en allmänpolitisk debatt. Debatten 

initieras av kommunfullmäktiges presidium. För den allmänpolitiska debatten finns 

särskilda regler beslutade av kommunfullmäktige 2016-02-23, § 5.  
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Arbetsordning för kommunfullmäktige i Uppvidinge 
kommun  
Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2008, § 27, reviderad i 
kommunfullmäktige den 2 november 2010, § 83, den 24 april 2012, § 30, den 16 
december 2014, § 157 samt i kommunfullmäktige 2016-02-23 § 6 

 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 
 

Antal ledamöter (5 kap. 1 - 4 §§ KL) 
§ 1  
Kommunfullmäktige har 35 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet 
ersättare. 
 

Ordf och vice ordf  (5 kap. 6 § KL)  
§ 2 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). 
Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december 
månad. 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

§ 3 
Tills presidievalen har förrättats tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i 
kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldsta av dem 
vara ålderspresident. 
 
§ 4 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår bör fullmäktige så snart det 
kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har 
avgått. 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 
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Tid och plats för sammanträden (5 kap. 7,8 och 10 §§ 
KL) 
§ 5  
För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober. 
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium. 
 
§6 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 
med förste vice ordföranden. 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och skall 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 
sammanträdet. 
 
§ 7 
Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden efter samråd med förste vice 
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde skall ändras låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot 
och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före 
den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla. 
 
§ 8 
Fullmäktiges sammanträden hålls i Åseda Folkets Hus, Alstermo Folkets Hus, 
Samlingslokalen Borgen, Lenhovda, och Norrhults Folkets Hus i angiven 
ordningsföljd. En gång per år hålls fullmäktigesammanträdet i Fröseke Folkets Hus. 
Ordföranden får efter samråd med förste vice ordföranden bestämma en annan plats 
för ett visst sammanträde. 
 
§ 9  
Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs genom annons i Smålandsposten med 
angivande av de 3 – 5 mest intressanta överläggningspunkterna. Härutöver ska 
kungörelsen, i sin helhet, finnas på kommunens anslagstavla och webplats. 
Ordföranden avgör vilka överläggningspunkter som ska anges i annonseringen. 
Om särskilda skäl föreligger får ordföranden inför ett visst sammanträde besluta att 
begränsa annonseringen av sammanträdet. 
 

Förlängning av sammanträde och fortsatt 
sammanträde 
§ 10 
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare 
som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det 
fortsatta sammanträdet. 
 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 
§ 11 
Ordföranden bestämmer efter samråd med förste vice ordföranden när fullmäktige 
ska behandla ett ärende om inte annat följer av lag. 
 
§ 12 
Styrelsens och övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i 
de ärenden som finns med i kallelsen bör skickas till varje ledamot och ersättare 
senast 5 dagar före sammanträdet. 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 
tillsändas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet. 
Interpellationer och frågor bör skickas till samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 
 

Anmälan om hinder för tjänstgöring och inkallande 
av ersättare (5 kap. 12- 17 §§ KL)  
§ 13 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast kalla ersättare enligt den mellan ersättarna bestämda 
ordningen. 
 
 
§ 14 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. 
 
§ 15 
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare som kallats till 
tjänstgöring. 
 
§ 16 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör 
dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende 
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Upprop 
§ 17 
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet. 
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 
Ordföranden uppropas sist. 
Upprop förrättas också vid fortsatt sammanträde på annan dag eller när ordföranden 
anser att det behövs. 
 

Protokollsjusterare (5 kap. 61 § KL) 
§ 18 
Justering av fullmäktiges protokoll äger rum kl 13.00 en vecka efter sammanträdet på 
kommunkansliet eller på annan tid och plats som ordföranden bestämmer. 
Sedan uppropet har förrättats, enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar 
 
 

Turordning för handläggning av ärendena 
§ 19 
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kallelsen. 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 
inte finns med i kungörelsen. 
Fullmäktige får besluta att ajournera handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
 

Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap. 18 §, och 19 
§, 5 kap 21, 22, 31, 53 och 56 §§ KL)  
§ 20 
Rätt att delta i överläggningen har 

• ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller gemensam nämnd vid 
behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

• ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 

• ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning  hålls med 
anledning av svaret. 

• styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, 
när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 
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§ 21 
Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende 
som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 
 
§ 22 
Ordföranden låter efter samråd med förste vice ordföranden i den utsträckning som 
det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 
Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter 
samråd med vice ordförande i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden i 
den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att 
lämna upplysningar vid sammanträdena.   
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter samråd med 
förste vice ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 
 
§ 23 
Kommunchefen får delta i överläggningar i alla ärendena och fullmäktiges sekreterare 
får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 
 

Talarordning och ordning vid sammanträdena 
§ 24 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i 
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 
 
Ett huvudanförande får pågå i max femton minuter om inte ordförande efter samråd 
med vice ordförande bestämmer annat. 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört. 
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra 
inlägget framställs. 
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta ifrån den talaren ordet. I övrigt får ingen av 
bryta en talare under anförandet. 
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. 
Ordföranden får upplösa sammanträdet om det uppstår oordning som inte går att 
avstyra. 
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Yrkanden 
§ 25 
Yrkanden ska lämnas in skriftligt i samband med yrkandet. När fullmäktige har 
förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller återtas om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 
 
 

Deltagande i beslut  (4 kap. 20 § 1 st KL)  
§ 26 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas. Att inte delta i ett beslut är främst en partipolitisk 
markering och innebär således inte att man blir fri från eventuellt juridiskt ansvar för 
beslutet. 
 

Omröstningar (4 kap. 20 §, 5 kap 42-44 och 46 §§)  
§27 
Vid omröstningar biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att 
justera protokollet. 
Ledamöterna avger sina röster efter upprop som sker enligt uppropslistan. 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 
återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart. 
 
§ 28 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig om den upptar 

• namnet på någon som inte är valbar, 
• flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas, 
• ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av pro-portionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
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Motioner  (5 kap. 23 § 5p KL) 
§29 
En motion  

• ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 
• får inte ta upp ämnen av olika slag. 
• väcks genom att den ges in till kommunkansliet eller lämnas in vid ett 

sammanträde med fullmäktige. 
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 
Tillfälle ska ges till dialog när en motion kommer till kommunfullmäktige. 
 
Ledamöterna kan ställa frågor/ge kommentarer och den eller de som har lämnat 
motionen kan utveckla och presentera sin tanke och mening. 
Det är önskvärt att motionen lämnas in till kommunkansliet senast åtta dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. 
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 

Medborgarförslag (5 kap. 23 § 5 p KL) 
§ 30 
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag  

• ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.  
• ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. 
• får inte ta upp ämnen av olika slag. 
• väcks genom att det lämnas in till kommunkansliet eller vid ett  fullmäktige 

sammanträde. 
 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren 
underrättas. 
Den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när det 
behandlas. 
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober. Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det förslaget väckts. 
 
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 
besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 
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fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet 
till en nämnd gäller inte följande bestämmelse som avser handläggningen i 
fullmäktige. 
 

Företagens initiativrätt (3 kap. 17 § och 5 kap 23 § 6 
p KL) 
§ 31 
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i 
fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige tar 
ställning till. 
 

Interpellationer  (5 kap. 49-53 §§ KL)  
§ 32 
En interpellation ska 

• vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
• bör inges till kommunkansliet senast dagen före det sammanträde vid vilket 

ledamoten avser att ställa den. 
• avse angelägenhet av större intresse för kommunen. 

 
Syftet med interpellationen är att initiera en debatt där samtliga ledamöter får delta. 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 
det då interpellationen ställdes. 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellations-svar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få ta del av svaret senast dagen före 
den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 
Om interpellationen avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 
18 §§ kommunallagen får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 
överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 
interpellationen. 
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denna på grund av sitt uppdrag 
har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör som ledamot också 
vid det tillfället. 
 

Frågor (5 kap. 54 - 56 §§ KL) 
§ 33 
En fråga ska 

• vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
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• ges in till kommunkansliet senast dagen före den sammanträdesdag vid 
vilken ledamoten avser att ställa den. 

 
Vad som sägs i § 32 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt. 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts därest den 
inkommit till kommunkansliet senast dagen före sammanträdet. 
 
 

Allmänpolitisk debatt 
§ 34 
Kommunfullmäktige ska en gång per år kallas till en allmänpolitisk debatt. Debatten 
initieras av kommunfullmäktiges presidium. För den allmänpolitiska debatten finns 
särskilda regler beslutade av kommunfullmäktige.  
 
 

Beredning av ärendena (5 kap. 26 - 34 §§ KL) 
§ 35 
Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige skall behandla ska beredas. 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta  
om remiss av sådana ärenden. 
 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 
25 a och 31 § KL) 
§ 36 
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförande frågor och ärenden om 
ansvarsfrihet och anmärkning. 
 

Valberedning 
§ 37 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. 
Valberedningen består av 8 ledamöter och lika många ersättare.  
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 
beredning. 
Fullmäktiges valberedning har vid beredning av valärenden att genom kontakt med 
de nominerande partierna verka för en jämnare könsfördelning i den aktuella 
nämnden eller styrelsen 
Valberedningen bestämmer i övrigt själv sina arbetsformer 
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Fullmäktigeuppdrag 
§ 38 
Bland fullmäktiges ledamöter och ersättare kan fullmäktige under mandatperioden 
inrätta tillfälliga eller permanenta utskott för att bereda aktuella samhällsfrågor, ge 
direktiv till planarbete samt utvärdera planer. 
Fullmäktige lämnar i samband med beslut om utskotts inrättande direktiv för 
uppdragets genomförande samt fastställer antalet ledamöter och ersättare. 
Kommunfullmäktige utser efter förslag från valberedningen ledamöter och ersättare 
samt ordförande och vice ordförande. 
 
 

Allmänhetens frågestund (5 kap. 21 §)   
§ 39 
Kommunfullmäktige inleds med allmänhetens frågestund där allmänheten ges 
möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter.  
Allmänhetens frågestund pågår under högst 30 minuter. Fullmäktige kan dock 
besluta att utöka tiden. Tiden för att ställa en fråga under allmänhetens frågestund 
maximeras till fem minuter. 
Frågor från allmänheten under rubriken allmänhetens frågestund kan även ställas 
genom brev, fax och e-post till kommunkansliet. Frågor som ställs på detta sätt skall 
vara kommunkansliet tillhanda senast fem dagar före sammanträdet. I annat fall bör 
frågan besvaras på nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 
Ordföranden låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som 
behövs för att lämna upplysningar. 
Förtroendevalda i Uppvidinge kommun har inte rätt att ställa frågor under 
allmänhetens frågestund.  
 
 
Justering av protokollet (5 kap. 61 och 62 §§ KL) 
§ 40 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som ordföranden har lett. 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen skall redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 
 

Reservation (4 kap. 22 § KL) 
§ 41 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen lämnas senast under den sammanträdesdag 
beslutet fattades.  
 

Expediering och publicering  
§ 41 
Utdrag ur protokollet skall tillsändas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet. 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer skall dock alltid tillsändas hela 
protokollet. 
Hela protokollet skall även tillsändas fullmäktiges ledamöter och ersättare. 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 
och andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte  
fullmäktige beslutar annat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

emma.majlov-modig@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Emma Majlöv Modig EMMOUK 

 

FÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-04 
Referens 

KS 2019-000120 

  

 

Meddelande till Kommunfullmäktige 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden till kommunfullmäktige: 

1. Protokollsutdrag socialnämnden 2019-11-07, § 160, Ersättning till 

utförare enligt lagen om valfrihet för år 2020 

2. Protokollsutdrag socialnämnden 2019-09-05, § 124, Rapportering av 

ej verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2 år 2019 

3. Protokollsutdrag socialnämnden 2019-11-07, §161, Rapportering av 

ej verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3 år 2019   
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