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Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 21 januari 2020 klockan 13:30 

i Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen  

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare  

Dnr 2020-000002  

 

3.  Socialnämndens åtgärdsplan för budget i 

balans 2019 

Dnr 2019-000153  

 

4.  Ansökan om omställningsmedel för 

strukturella förändringar inom äldreomsorgen 

Dnr 2019-000342  

 

5.  Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst 

Dnr 2019-000199  

 

6.  Information om ökade kostnader Uppjobb 

Dnr 2019-000157  

 

7.  Nybyggnation industrifastighet 

Dnr 2020-000032  

 

8.  Revidering av regler för intern kontroll i 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2019-000357  

 

9.  Riktlinjer gällande kränkning, 

diskriminering, olika trakasserier och 

repressalier 

Dnr 2019-000369  

 

10.  Arbetsmiljöpolicy 

Dnr 2019-000370  
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Ärende Anteckningar 

11.  Avsiktsförklaring mellan Vetlanda, Sävsjö, 

Uppvidinge samt KSRR 

Dnr 2018-000269  

 

12.  Beslutsattestantförteckning kommunstyrelsen 

2020 

Dnr 2019-000402  

 

13.  Upphörande av stiftelse JA Magnussons m fl 

samfond 

Dnr 2019-000406  

 

14.  Upphörande av stiftelse Syssloman CA 

Widerströms Frisängsfond 

Dnr 2019-000410  

 

15.  Upphörande av stiftelse Uppvidinge 

kommuns skolväsendets samfond  

Dnr 2019-000409  

 

16.  Upphörande av stiftelse Johan Jonssons 

understödsstiftelse 

Dnr 2019-000408  

 

17.  Upphörande av stiftelsen Samf donationsfond 

för drift av Wilheminahemmet 

Dnr 2019-000407  

 

18.  Översyn av ekonomi- och 

verksamhetsstyrningsprinciper 

Dnr 2019-000168  

 

19.  Revisorernas granskning av delårsrapport 

2019 

Dnr 2019-000326  

 

20.  Upplåning 2020-2022 

Dnr 2019-000414  

 

21.  Översyn av regler för exploatering av mark 

Dnr 2019-000167  

 

22.  Plan för vägunderhåll för kommunala vägar 

och gator 

Dnr 2019-000420  
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Ärende Anteckningar 

23.  Ansökan om bidrag för upprustning av bron 

till Kianäs 

Dnr 2019-000325  

 

24.  Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, 

äldreboende och ekoby i centrum av 

Uppvidinge och döp området till Uppvidinge 

Dnr   

 

25.  Översyn av bolag och kommunstyrelsens 

organisation 

Dnr 2019-000122  

 

26.  Återrapportering av delegationsbeslut 

kommunstyrelsen  

Dnr 2020-000009  

 

27.  Tillförordnade av kommunchef för perioden 

2020-02-04 - 2020-02-11 

Dnr 2020-000031  

 

28.  Meddelande till Kommunstyrelsen 2020 

Dnr 2020-000010  

 

 

Niklas Jonsson 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Kommunsekreterare 
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§ 255 Dnr 2019-000153  

Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att fortsätta med arbetet 

för att få en budget i balans och återkomma till kommunstyrelsen i januari 

med redovisning som socialnämnden lämnar i december år 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 mars 2019, § 35, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att 

redovisa åtgärdsplan för att uppnå ett resultat inom nämndens budgetram 

för året.  

Den 9 maj år 2019, § 86, beslutade socialnämnden att godkänna redovisad 

åtgärdsplan och överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens presidium bjöd in socialnämndens presidium samt 

förvaltningschef till kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni 2019 för 

att diskutera nämndens godkända åtgärdsplan. Kommunstyrelsen 

beslutade på sammanträdet, § 141, att ge socialnämnden i uppdrag att 

fortsätta med arbetet för att få en budget i balans och återkomma till 

kommunstyrelsen i den ekonomiska rapport som socialnämnden lämnar i 

september år 2019.                     

Socialnämndens presidium informerade kommunstyrelsen på 

sammanträdet den 15 oktober 2019 om det fortsatta arbetet med 

åtgärdsplanen.   

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2019, § 220, att ge 

socialnämnden i uppdrag att fortsätta med arbetet för att få en budget i 

balans och återkomma till kommunstyrelsen med redovisad åtgärdsplan 

som socialnämnden lämnar i november år 2019.     

Socialnämndens ordförande tillsammans med socialförvaltningschef 

informerade kommunstyrelsen på sammanträdet den 12 november 2019 om 

arbetet med kostnadseffektiviseringar.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag 

att fortsätta med arbetet för att få en budget i balans och återkomma till 

kommunstyrelsen i januari med redovisning som socialnämnden lämnar i 

december år 2019.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-15 § 220 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 12 Dnr 2019-000342  

Ansökan om omställningsmedel för strukturella 
förändringar inom äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta avslå 

ansökan om omställningsmedel för strukturella förändringar inom 

äldreomsorgen och omfördela medel inom tilldelad budgetram.            

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har ansökt om omställningsmedel hos kommunstyrelsen för 

finansiering av två projektledare för att genomföra beslutade 

verksamhetsförändringar inom nämndens verksamhetsområde. Ansökan 

avser två projektledare som ska arbeta under cirka sex månader. Beräknad 

kostnad enligt ansökan är 1,5 miljoner kronor.   

I budget 2020, som beslutades av Kommunfullmäktige i november 2019, 

finns centrala medel för omstruktureringsåtgärder på totalt 2 760 000 

kronor. Hittills har inga medel beviljats för omstruktureringsåtgärder 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 

Budgetpost för omstruktureringsåtgärder minskar vid beslut om tilldelning 

av medel.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen besluta avslå ansökan om omställningsmedel för 

strukturella förändringar inom äldreomsorgen och omfördela medel inom 

tilldelad budgetram.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokoll från socialnämnden, 2019-10-10, § 141 

Skrivelse från socialchef, 2019-11-01 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-12-17      
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Beslutet skickas till 

Socialnämnd 

Ekonomichef 
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§ 17 Dnr 2019-000199  

Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 

informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 beslutade kommunfullmäktige att flytta över ansvaret för 

färdtjänst och riksfärdtjänst från socialnämnden till kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige beslutade sedan den 25 juni 2019 att hanteringen av 

färdtjänst och riksfärdtjänst åter skulle flyttas över till socialnämnden. 

Innan beslutet fattades fick socialnämnden ingen möjlighet att yttra sig i 

ärendet.  

När färdtjänst och riksfärdtjänst flyttades över till kommunstyrelsen under 

2017 ansåg socialnämnden och kommunfullmäktige att det var den 

styrelse/nämnd i kommunen som ansvarar för trafikfrågor i kommunen 

som skulle vara ansvariga för verksamheten. Detta på grund utav att 

färdtjänst och riksfärdtjänst är en förlängning av kollektivtrafiken. 

Socialnämnden anser att detta fortfarande gäller eftersom färdtjänst vänder 

sig till alla medborgare och inte enbart till personer inom 

socialförvaltningens verksamhet.  

Enligt Sveriges kommuner och landsting är färdtjänst en transportform för 

dem som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att 

resa med allmänna kommunikationsmedel. Den nuvarande lagen om 

färdtjänst (SFS 1997:736) och lagen om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) infördes 

1998 och sedan dess betraktas färdtjänst huvudsakligen som en 

transportpolitisk fråga.  

Eftersom färdtjänst och riksfärdtjänst fortfarande är en 

kommunövergripande verksamhet anser socialnämnden att detta uppdrag 

inte ska ingå i socialnämnden då det inte finns någon specifik koppling till 

socialförvaltningen.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande om att 

färdtjänst och riksfärdtjänst inte ska flyttas över till socialförvaltningen och 

överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonssons (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen godkänna informationen.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-10-29 § 141 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-12-05 § 187 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 141 Dnr 2019-000199  

Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inhämta yttrande från socialnämnden 

avseende överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till 

socialnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2019, § 86, att revidera 

kommunstyrelsen och socialnämndens reglemente och därmed flytta över 

färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden från 

och med den 1 januari 2020.   

Den 5 september 2019 lyfte socialnämnden ett ärende om yttrande 

angående överflyttning av färdtjänst och riksfärdtjänst. I socialnämnden 

protokoll står det att:  

I kommunallagens 5 kapitel 26 § framgår att ”innan ett ärende avgörs av 

fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars 

verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning”. I 27 § 

samma kapitel framgår att ”om ett ärende har beretts bara av en 

fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet 

berör alltid ges tillfälle att yttra sig”. Ärendet om att flytta över färdtjänst 

och riksfärdtjänst berör socialnämndens verksamhetsområde i högsta grad. 

Vi anser därför att socialnämnden både skulle ha fått information om 

ärendet samt fått tillfälle att yttra sig innan ärendet togs upp för beslut på 

kommunfullmäktiges sammanträde. Eftersom så inte var fallet önskar vi nu 

därför om tid för yttrande i ärendet samt att ärendet lyft upp på nytt i 

fullmäktige för beslut. 

Socialnämnden beslutade den 5 september 2019, § 131: Socialnämnden 

godkänner socialförvaltningens förslag till beslut att ärendet lyfts på nytt i 

fullmäktige efter yttrande i socialnämnden.                    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträde den 15 oktober 

2019, § 209. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige 

inhämta yttrande från socialnämnden avseende överflytt av färdtjänst och 

riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15, § 209 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-09-05, § 131  

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 
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Revidering av regler för intern kontroll i Uppvidinge 
kommun 

Kommunledningsförvaltningens förslag till 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. 

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.  
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Kommunchefen har förändrat organisationen avseende det övergripande 

arbetet och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll. Ansvaret har 

flyttats från ekonomiavdelningen till kansliavdelningen med en uttalad 

ansvarig tjänsteperson.  

Genom förändringen i organisationen är kommunledningsförvaltningens 

bedömning att verksamheten avsatt resurser för att säkerställa 

genomförandet av intern kontroll i Uppvidinge kommun.  

Revisorerna ansåg att arbetet med riskbedömningar behöver stärkas 

exempelvis avseende gemensamt synsätt, metodik, inventering, 

dokumentation av risker samt internkontrollmoment som omfattar hela 

den kommunala organisationen och på ett tydligare sätt involvera 

kommunstyrelsen i arbetet. 

I översynen har kommunledningsförvaltningen tagit hänsyn till 

revisorernas bedömning. Genom exempelvis gemensamma mallar för hela 

organisationen, gemensamma internkontrollmoment utpekade av 

kommunstyrelsen och utpekade internkontrollrepresentanter i nämnder är 

kommunledningsförvaltningens bedömning att föreliggande förslag stärker 

och förtydligar arbetet med intern kontroll, samt möter kommunstyrelsens 

uppdrag och revisorernas påpekanden på ett gott sätt. 

I granskningen av den interna kontrollen i Uppvidinge påpekade de externa 

revisorerna att politiska representanter i nämnder och styrelser behöver 

involveras tydligare i arbetet med intern kontroll. Förslaget om att utse 

internkontrollrepresentanter för varje nämnd/styrelse är ett sätt att möta 

kritiken i granskningsrapporten och samtidigt stärka arbetet med den 

interna kontrollen. 

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/styrelse, beräknas få ekonomiska konsekvenser. Två 

heldagsarvoden per person och nämnd bedöms vara rimligt för att 

genomföra uppdraget, detta motsvarar cirka 8 000 kronor per 

nämnd/styrelse vilket motsvarar 56 000 kronor för fem nämnder och två 

bolagsstyrelser.    

Beslutsunderlag 

Regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun 

Nuvarande Regler för intern kontroll 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg 2019-11-15 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg 2020-01-14 
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Beslutet skickas till 

 Kommunchef, samtliga nämnder och bolag, Utvecklingsstrateg. 

Kommunens revisorer  

 

 

Utvecklingsstrateg 

Therese Magnusson 
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§ 205 Dnr 2019-000357  

Revidering av regler för intern kontroll i Uppvidinge 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Återremittera ärendet för: 

1. vidare politisk diskussion och lösningar under 2020. Tillsvidare 2020 

gäller beslut kring intern kontroll från 2014, 

2. att ändra:  

Kapitel 4.3.1  

Under sista stycket Varje nämnd ska fastställa 

Sista punkten Utse två politiska interkontrollrepresentanter, varav en ska 

representera oppositionen stryks 

Kapitel 4.3.2 

Hela avsnittet med rubrik Nämndernas internkontrollrepresentanter 

stryks 

Kapitel 5 

Sista punkten Föra dialog med internkontroll representanter vid 

framtagande av förslag till ny intern kontrollplan stryks 

Kapitel 9 

Första stycket, sista meningen om internkontroll representanter 

stryks  

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 
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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. 

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 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(6) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

kommunledningsförvaltningens bedömning att föreliggande förslag stärker 

och förtydligar arbetet med intern kontroll, samt möter kommunstyrelsens 

uppdrag och revisorernas påpekanden på ett gott sätt. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 271: 

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.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kent Helgesson (LPO) yrkar följande ändringar: 

 Kapitel 4.3.1  

Under sista stycket Varje nämnd ska fastställa 

Sista punkten Utse två politiska interkontrollrepresentanter, varav en ska 

representera oppositionen stryks 

 Kapitel 4.3.2 

Hela avsnittet med rubrik Nämndernas internkontrollrepresentanter 

stryks 

 Kapitel 5 

Sista punkten Föra dialog med internkontroll representanter vid 

framtagande av förslag till ny intern kontrollplan stryks 

 Kapitel 9 

Första stycket, sista meningen om internkontroll representanter 

stryks 
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Thomas Lindgren (C) yrkar att ärendet återremitteras för vidare politisk 

diskussion och lösningar under 2020. Tillsvidare 2020 gäller beslut kring 

intern kontroll från 2014.  

Carl Krekola (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag   

Kent Helgesson (LPO) yrkar att ärendet återemitteras med att följande 

ändringar görs: 

 Kapitel 4.3.1  

Under sista stycket Varje nämnd ska fastställa 

Sista punkten Utse två politiska interkontrollrepresentanter, varav en ska 

representera oppositionen stryks 

 Kapitel 4.3.2 

Hela avsnittet med rubrik Nämndernas internkontrollrepresentanter 

stryks 

 Kapitel 5 

Sista punkten Föra dialog med internkontroll representanter vid 

framtagande av förslag till ny intern kontrollplan stryks 

 Kapitel 9 

Första stycket, sista meningen om internkontroll representanter 

stryks   

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras på 

sammanträdet. 

Ordförande frågar om ärendet ska återemitteras i enlighet med Thomas 

Linberg (C) och Kent Helgessons (LPO) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras 

på sammanträdet. 

Votering begärd 

Ordförande instruerar kommunfullmäktige att den som vill att ärende ska 

avgöras på sammanträdet röstar Ja, den som vill att ärendet återremitteras 

röstar Nej. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat 

återemittera ärendet genom minoritetsåteremiss i enlighet med Thomas 

Lindberg (C) och Kent Helgessons (LPO) yrkande. 
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Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej  Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Matthias Sjöberg (V) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Frida Sundqvist Hall (C)  X  

Ingrid Hugosson (C)  X  

Ingemar Hugosson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Thomas Lindberg (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Magnus Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Hanne Geiger (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  
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Billy Lindvall (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPO)  X  

Roger Karlsson (LPO)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Peter Skog Lindman (S) X   

Resultat 20 15 0 

     

Beslutsunderlag 

Regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun 

Nuvarande Regler för intern kontroll 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-03 § 271   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunchef 

Samtliga nämnder och bolag 

Utvecklingsstrateg 

Kommunens revisorer 
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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 
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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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§ 27 Dnr 2019-000369  

Riktlinjer gällande kränkning, diskriminering, olika 
trakasserier och repressalier 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta riktlinjer gällande 

kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 

och repressalier.                           

Sammanfattning av ärendet 

I Uppvidinge kommun accepteras inga beteenden som innebär kränkande 

särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller 

repressalier. I riktlinjen beskrivs roller och ansvarsfördelning i arbetet för att 

förebygga kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella 

trakasserier och repressalier, vikten av att informera arbetsgivaren om 

upplevelser av kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier, arbetsgivaren utredningsskyldighet 

samt åtgärder.  

Förslag till reviderade riktlinjer gällande kränkande särbehandling, 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier har 

förhandlats med fackliga organisationer. 

Ekonomiska konsekvenser 

-          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut och finner att personalutskottet 

beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-11-14 

Riktlinjer gällande kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier förslag, 2019-10-21  

Protokoll MBL 2019-10-31       

Beslutet skickas till 

Personalchef 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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§ 26 Dnr 2019-000370  

Arbetsmiljöpolicy 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att: 

1. Anta arbetsmiljöpolicy för Uppvidinge kommun. 

2. Ovanstående beslut ersätter följande tre policyer: Policy för hälsa 

och friskvård och Rehabiliteringspolicy antagen av 

kommunstyrelsen 2008-10-21 § 183 samt Arbetsmiljöpolicy antagen 

av kommunfullmäktige 2007-09-04 § 67.                

Sammanfattning av ärendet 

Att arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö är inte bara ett krav enligt 

Arbetsmiljölagen, det är också en förutsättning för att kunna attrahera, 

behålla och utveckla kommunens viktigaste resurs: medarbetarna. En god 

arbetsmiljö där varje medarbetares kompetens tas tillvara är viktigt för att 

skapa en effektiv och hållbar organisation med hög kvalitet på servicen till 

kommuninvånarna. 

Personalavdelningen har under 2019 utvecklat kommunens strukturer och 

rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att skapa bättre 

förutsättningar för chefer, arbetsmiljöombud och medarbetare att arbeta 

med systematiskt arbetsmiljöarbete har flera processer digitaliserats. 

Digitala verktyg har under året införts för hantering av tillbud och 

arbetsskador, rehabilitering och det systematiska arbetsmiljöarbetet i övrigt. 

Parallellt har kommunens styrdokument inom arbetsmiljöområdet setts 

över. Översynen har resulterat i en del förändringar och förtydliganden, 

vilket bland annat har medfört att tre policies nu föreslås bli en 

arbetsmiljöpolicy som omfattar hela arbetsmiljöområdet; hälsa, arbetsmiljö 

och rehabilitering.  

Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy har förhandlats med fackliga 

organisationer och efter synpunkter reviderats ytterligare. 

Ekonomiska konsekvenser 

-          
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut och finner att personalutskottet 

beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-11-12 

Arbetsmiljöpolicy förslag, 2019-10-21 

Protokoll från MBL 2019-10-31       

Beslutet skickas till 

Personalchef 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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§ 15 Dnr 2018-000269  

Avsiktsförklaring mellan Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge 
samt KSRR 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 att i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 

och KSRR ta fram beslutsunderlag för bildande av ett nytt 

kommunalförbund mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 

Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.  

 att i huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1.         

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet 

beslutade Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda 

gemensam organisation genom ett beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. 

Utredning utmynnade i att samgående med Kalmarsundsregionens 

renhållare (KSRR) var det sammantaget bästa alternativet. KSRR bildades 

2006 och består av medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 

Torsås och Oskarshamn.  

Kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun beslutade, i likhet med Vetlanda 

och Sävsjö kommuner, den 15 oktober år 2019 § 211 att ta fram 

avsiktsförklaring för ett eventuellt bildande av ett nytt kommunalförbund. 

Motiven till att bilda ett nytt kommunalförbund mellan berörda parter är 

främst bättre möjligheter att utveckla avfallshanteringen avseende 

miljönytta och service i syfte att uppnå EU:s avfallshierarki och nationella, 

regionala och lokala miljömål inom ramen för 15 kapitlet miljöbalken 

(hushållsavfall) Nedlagda deponier ingår ej.   

Utöver detta erhålls synergier i form av samutnyttjande av 

behandlingsanläggningar och samordning av administration och drift.  

Sammantaget kan vi uppnå bättre miljö och service till lägre kostnader än 

vad var och en skulle kunna klara.   

Målet med samgåendet är att erbjuda den bästa avfallstjänsten till våra 

medborgare, vilket kräver att vi långsiktigt; 

 har kompetens och resurser för utveckling 
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 kan delta i utvecklingen av väl fungerande fastighetsnära insamling 

(förpackningar och returpapper) 

 kan ge den service hushållen efterfrågar 

 är kostnadseffektiva 

 kan arbeta för att matavfall omhändertas så att dess nyttoeffekter bidrar 

till regional utveckling och återspeglas till medborgare som utför 

källsortering 

 kan bidra till kommunernas strävan att utveckla avfallsförebyggande 

och källsortering i kommunala verksamheter och samhället i övrigt  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 att i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 

och KSRR ta fram beslutsunderlag för bildande av ett nytt 

kommunalförbund mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 

Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.  

 att i huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-17 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-10-15 § 211 

Bilaga 1. Program framtagande av beslutsunderlag        

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

  

 



Bilaga 1. Program framtagande av beslutsunderlag 
Projektorganisation 
Politisk styrgrupp 

Ansvar:  Politiskt ställningstagande om bildande av kommunalförbund ska delges kommunerna 
för beslut.  

 Hantera politiska frågor såsom förankring i medlemskommuner. 

Deltagare:  Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge:  Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsledare, 
ordförande bolag 

KSRR:  Arbetsutskott direktion KSRR 

Styrgrupp 

Ansvar:  Styrgruppen utser projektgrupp  

 Ställningstaganden som är kopplade till politisk styrgrupp. 

Deltagare:  Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge: Kommunchefer   

KSRR:  Förbundsdirektör/projektledare 

Projektgrupp 

Ansvar:  Ekonomisk hantering renhållningskollektiv 

Driver arbetet med beslutsunderlag och ev tjänsteskrivelser 

 Mandat att hantera behov av externa resurser, ex projektledning.  

Samordnar arbete i arbetsgrupper 

Deltagare:  Verksamhetsansvariga (utses av styrgrupp),VD 

Arbetsgrupper 

Projektgruppen tillsätter arbetsgrupper med företrädare främst inom områdena verksamhet, 
anläggning, HR, ekonomi, IT och kommunikation.  

Styrgruppen ansvarar för att resurser i kommunen tillsätts utifrån projektgruppens behov.  

Ekonomi 
Parterna finansierar all egen arbetstid i projekt- och arbetsgrupper.  

Externa kostnader fördelas 50 % på KSRR samt 50 % på kommunerna Vetlanda, Sävsjö och 
Uppvidinge.  

Fördelning inom Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge sker fördelningsgrund som dessa parter 
överenskommer om. Vid inträde för Aneby ska hanteras dem inom ramen för den 50 % andel som 
Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge har.  



Åtgärdsplan 

Åtgärdsområde Kommentar Ansvar 

Politiska frågor Politisk förankring i samtliga kommuner, främst 
kommunstyrelse/utskott samt politiska 
grupper. 

Förbundsordning 

Namn 

Ev avtal kommun 

Förankring 

Beslutshantering 

Media 

Politisk 
styrgrupp 

Beslutsunderlag inkl 
tjänsteskrivelser ev 
samgående 

 Styrgrupp 

Renhållningsordning, 
taxekonstruktion 

Hanterar renhållningsordning och 
taxekonstruktion 

Projektgrupp 

Verksamhet Hantering av insamlingsform (egen 
regi/entreprenad) och ÅVC 

Nuvarande avtal 

Förordning fastighetsnära insamling 
förpackningar och returpapper 

Projektgrupp 

Anläggning Hantering av avfallsanläggningar 

Överlåtelse 

Projektgrupp 

Konsekvenser verksamhet och 
organisation 

I nuvarande organisationer och kommuner Projektgrupp 

Ekonomi Hantering av ekonomiska frågor (redovisning, 
anläggningar, avtal) 

Uppstartskostnader 

Redovisning tillgångar 

Avsedd 
arbetsgrupp 

IT Hantering av IT frågor Avsedd 
arbetsgrupp 

Kommunikation Hantering av kommunikationsfrågor Avsedd 
arbetsgrupp 

HR Hantering av HR frågor  

Riskanalys 

Avsedd 
arbetsgrupp 
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§ 211 Dnr 2018-000269  

Interkommunal samverkan inom avfallsområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

• att tillsammans med KSRR ta fram förslag på avsiktsförklaring om att 

ingå gemensam organisation (kommunalförbund). 

• att kommuncheferna eller motsvarande i Sävsjö, Vetlanda och 

Uppvidinge eller av denne utsedd tjänsteman ges ansvar för 

framtagandet av avsiktsförklaring tillsammans med KSRR. 

• att VD och avfallsansvarig i Njudung samt avfallsansvarig i Uppvidinge 

utses att tillsammans med av KSRR utsedda tjänstemän ta fram förslag 

avsiktsförklaring. 

• att under framtagandet rapportera till utsedd politisk styrgrupp. 

• att kontinuerligt också redovisa till kommunstyrelsen.             

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet 

beslutade Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda 

gemensam organisation genom ett beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. 

En projektgrupp bestående av de ansvariga tjänstemännen  i Amaq, 

Njudunhg och Uppvidinge kommun bildades för att driva arbetet. Till 

styrgrupp utsågs kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun samt 

ordförande i Amaq och Njudung. Möjlighet gavs också att utse politiker 

från oppositionen. Dessutom har kommunchefer (eller motsvarande) 

deltagit vid styrgruppsmötena.    

Uppdraget innefattade att ta fram beslutsunderlag för bildande av 

gemensam organisation; 

- Konkretisera hur en gemensam organisation kan utformas (verksamhet, 

organisation, säte, etc) och dess för- och nackdelar jämfört med nuvarande 

förhållanden 

- Belysa olika samverkansformer (främst kommunalförbund och bolag) och 

hur de kan fungera i praktiken med dess för- och nackdelar (ägarstyrning, 

verksamhet/organisation, kunder och anslutning fler kommuner) 

- Belysa konsekvenser i befintliga organisationer och närliggande 

kommunala verksamheter 
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- Belysa hur samarbete inom avfallshantering i regionen påverkas och 

intresset för fler kommuner att delta 

- Rekommendation om gemensam organisation med eventuella 

beslutshandlingar 

I uppdraget förutsätts inte nuvarande avfallssystem med optisk sortering 

för mat- och restavfall vara det givna valet i en eventuell framtida 

organisation. Om gemensam organisation bildas föreslås denna ges i 

uppdrag att utifrån de nya förutsättningarna utreda och i samråd med 

kommunerna föreslås hur framtidens avfallssystem ska utvecklas, vilket 

också ska beslutas av kommunerna och dess renhållningsordning 

(avfallsplan+föreskrift).  

Om rekommendationen innebär förslag om bildande av gemensam 

organisation kan styrgruppen besluta om att ta fram erforderliga 

handlingar för bildande för ställningstagande i berörda politiska styrelser 

och nämnder (i slutändan fullmäktige) och förfarande för politiskt samråd 

och remiss.  

Aneby har parallellt utrett samgående med June Avfall & Miljö AB. Besked 

väntas komma innan årsskiftet 2019/2020.  

Frågan har under processen ställts till Eksjö och Nässjö om vilja att delta i 

utredningen men dessa kommuner har avstått medverkan. Det utesluter 

inte verksamhetsmässigt samarbete.  

Vid styrgruppsmöte 2019-12-04 gav styrgruppen uppdrag till 

projektgruppen att studera alternativ till samverkan med andra närliggande 

organisationer. Vid samma möte beslutades om att ge en bredare politisk 

förankring i Kommunstyrelsens presidier vid möte den 12 mars 2019. 

Parallellt under arbetet har information givits i kommunstyrelser och i 

något fall kommunfullmäktige. Vid detta styrgruppsmöte beslutades också 

att kontakta de närliggande kommunalförbunden KSRR 

(Kalmarsundsregionens renhållare) och SÅM (samverkan Återvinning 

Miljö). Lite senare tillkom att kontakt även skulle tas med Södra Småland 

Avfall & Miljö AB.  

Vid styrgruppsmötet 2019-05-16 godkändes ett program som syftade till att 

förbereda befintliga organisationer för ett eventuellt samgående inom 

VASU eller med annan organisation.  

Vid styrgruppsmötet 2019 redovisades utförda kontakter som sammantaget 

påvisade att alla 3 (KSRR, SÅM, SSAM) är mycket intresserade av att ingå 

samverkan med VASU kommunerna.  
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Vid styrgruppsmötet presenterades utfört arbete, se bifogad fil.  

Rekommendationen från styrgruppen är följande; 

- I första hand ska samarbete sökas med KSRR. Alternativ 2 är SSAM. Med 

KSRR avses avsiktsförklaring tecknas som godkänns i KF (eller möjligen 

bara KS – avgörs vid nästa träff efter samråd med KSRR).  

- Redovisning av uppdraget inkl förslag till rekommendation som uttrycks i 

ett inriktningsbeslut om att ingå i samarbete med KSRR ta fram 

avsiktsförklaring ska delges och godkännas av KS i Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge.  

- Information ges till berörda parter.  

- Aneby ska i avsiktsförklaring ges rätt att delta i det fall de väljer detta 

samarbete. Aneby ska dock inte besluta om avsiktsförklaring förrän de tagit 

ställning om samarbetspart.  

Motivet till valet av KSRR i första hand är de goda förutsättningarna till att 

på gemensamma grunder skapa en stor organisation tillsammans med en 

etablerad part. KSRR har en väl fungerande organisation med tydlig 

strategisk styrning. KSRR har också innovativt tänkande såsom självservice 

ÅVC och nyttjande av modern teknik (digitalisering mm). KSRR har optisk 

sortering samt egen regi vilket skapar förutsättningar för synergier och 

utveckling inom dessa områden. KSRR har nyligen anslutit Oskarshamn. 

Bildandet av egen organisation inom VASU bedöms vara ett sämre 

alternativ då organisationen bedöms bli tunn och sårbar med begränsad 

potential för synergier.   

Redovisning av utfört uppdrag inkl. slutsatser om fortsättning avses ges i 

Kommunstyrelser enligt följande; 

2/10  Vetlanda 

8/10  Sävsjö 

15/10  Uppvidinge 

Pressinformation ska genomföras i samband med KS Vetlanda. Njudung 

samordnar detta med övriga berörda inkl KSRR.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kontinuerligt också redovisa till 

kommunstyrelsen. 

Tony Johansson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag 

till beslut.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Christina 

Lindqvists (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08 § 24 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
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§ 5 Dnr 2019-000402  

Beslutsattestantförteckning kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Fastställa kommunstyrelsens beslutsattestantförteckning att gälla 

från 2020-01-01. 

2. Delegera till ekonom Camilla Gustavsson att löpande under året vid 

behov göra förändringar i beslutsattestantförteckningen.            

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunens regler för attest, beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-

16, framgår att nämnd eller den som nämnden har delegerat det till utser 

beslutsattestanter samt ersättare för dessa inom sitt ansvarsområde. Av 

reglerna framgår också att nämnd ska tillse att ekonomiavdelningen och 

lönenämnden HUL alltid har en aktuell attestförteckning för nämndens 

verksamhetsområde. 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en 

beslutsattestantförteckning för kommunstyrelsens verksamhetsområden 

där det för varje verksamhet framgår beslutsattestant och ersättare.  

Förändringar under löpande år i kommunstyrelsens 

beslutsattestantförteckning föreslår ekonomiavdelningen delegeras till 

ekonom Camilla Gustavsson. 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Fastställa kommunstyrelsens beslutsattestantförteckning att gälla 

från 2020-01-01. 

2. Delegera till ekonom Camilla Gustavsson att löpande under året vid 

behov göra förändringar i beslutsattestantförteckningen.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslutsattestantförteckning 2020 
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Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-12-12    

Beslutet skickas till 

Lönenämnden HUL 

Redovisningsekonom 

Kommunchef 

Personalchef 

Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen 

Avdelningschefer inom Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomichef Silja Savela 

Revisorerna 
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§ 6 Dnr 2019-000406  

Upphörande av stiftelse JA Magnussons m fl samfond 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att efter 

beslut av länsstyrelsen förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt 

stiftelsens reglemente till stiftelsens ändamål eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt.          

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 

fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 

stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 

kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 

för att detta ska vara möjligt: 

 stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 

 stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 

åren, 

 värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 

gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

 stiftelsen saknar skulder. 

Stiftelsen JA Magnussons m fl samfond, det utdelningsbara beloppet ska 

efterbeslut i Socialnämnden gå till hjälpbehov som inte kan tillgodoses med 

allmänna eller utdebiterade medel, inom Åseda församling. Kapitalet i 

stiftelsen var 38071,97kr per 2018-12-31. Den senaste gången det delades ut 

pengar var 2010. 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 
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stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt stiftelsens reglemente till stiftelsens 

ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att till ekonomiavdelningens förslag till beslut 

tillägga att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom 2019-12-13        

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 10 Dnr 2019-000410  

Upphörande av stiftelse Syssloman CA Widerströms 
Frisängsfond 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att efter 

beslut av länsstyrelsen förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt 

stiftelsens reglemente till stiftelsens ändamål eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt.            

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 

fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 

stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 

kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 

för att detta ska vara möjligt: 

 stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 

 stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 

åren, 

 värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 

gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018), och 

 stiftelsen saknar skulder. 

Syssloman CA Widerströms Frisängsfond, det utdelningsbara beloppet ska 

gå till åt mindre bemedlade eller åt sådana personer från Kronobergslän, 

med företräde för personer från fd Lenhovda kommun, som vårdas på 

sjukstugan i Lenhovda, till hjälp i samband med vården . Kapitalet i 

stiftelsen var 2018-12-31 24638,80 kr. Senaste gången det delades ut pengar 

var 2009. 
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Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 

stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt stiftelsens reglemente till stiftelsens 

ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att till ekonomiavdelningens förslag till beslut 

tillägga att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom 2019-12-13       

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 9 Dnr 2019-000409  

Upphörande av stiftelse Uppvidinge kommuns 
skolväsendets samfond  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att 

efter beslut av länsstyrelsen förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar 

enligt stiftelsens reglemente till stiftelsens ändamål eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt.            

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 

fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 

stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 

kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 

för att detta ska vara möjligt 

 stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 

 stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 

åren, 

 värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 

gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

 stiftelsen saknar skulder. 

Uppvidinge kommuns skolväsendets samfond, det utdelningsbara beloppet 

ska efter beslut av Barn och utbildningsförvaltningen användas till förmån 

för eleverna vis skolväsendet i kommunen, företrädelsevis för; 

oBelöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller 

berömvärd flit. 
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oBelöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 

kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott 

oHjälp åt elever för studier eller studieresa inom- eller utomlands 

oStudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturellverksamhet, 

idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål 

oFörvärv av material eller saker. Avkastningen får inte användas för 

ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Kapitalet i stiftelsen 

var 28112,14 kr per 2018-12-31. Senaste gången det delades ut pengar var 

2009. 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 

stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt stiftelsens reglemente till stiftelsens 

ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att till ekonomiavdelningens förslag till beslut 

tillägga att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat 

så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom 2019-12-13      

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 8 Dnr 2019-000408  

Upphörande av stiftelse Johan Jonssons 
understödsstiftelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att efter 

beslut av länsstyrelsen förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt 

stiftelsens reglemente till stiftelsens ändamål eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt.            

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 

fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 

stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 

kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 

för att detta ska vara möjligt: 

 stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 

 stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 

åren, 

 värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 

gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

 stiftelsen saknar skulder. 

Johan Jonssons understödsstiftelse, det utdelningsbara beloppet ska efter 

beslut av kyrkoherden i Nottebäck-Granhults socken gå till sjuka och fattiga 

personer eller familjer inom gamla Granhults socken vilka genom flit och 

sparsamhet sökt reda sig själv och sökt undvika att anlita kommunens 

fattigvård. Belopp mellan 10 och 50kr delas ut. Kapitalet i stiftelsen var 

20781,02 kr per 2018-12-31. Senaste utdelningen var 2016 och då gick det 
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utdelningsbara beloppet till skötsel av donatornsgrav, innan dess var 

senaste utdelningen 1998. 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 

stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt stiftelsens reglemente till stiftelsens 

ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att till ekonomiavdelningens förslag till beslut 

tillägga att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom 2019-12-13       

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 7 Dnr 2019-000407  

Upphörande av stiftelsen Samf donationsfond för drift 
av Wilheminahemmet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att efter 

beslut av länsstyrelsen förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt 

stiftelsens reglemente till stiftelsens ändamål eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt.             

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning. Dessutom har de ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Därtill kräver de fortfarande en hel del administration 

I stiftelselagen finns en paragraf som heter Upphörande av stiftelse i vissa 

fall 6 kap § 5 som ger länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av 

stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens 

kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande 

ändamål som möjligt. Nedanstående fyra förutsättningar måste uppfyllas 

för att detta ska vara möjligt: 

 stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 

 stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 

åren, 

 värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 

gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkrings-balken, (465 000 kr, år 2018) 

 stiftelsen saknar skulder. 

Stiftelsen samf donationsfond för drift av Wihleminahemmet, det 

utdelningsbara beloppet ska användas till särskilda insatser för trevnad för 

boende på Wilhelminahemmet i Lenhovda eller, om detta avvecklas till 

motsvarande institution, får inte användas till ändamål som ska tillgodoses 

med utdebiterade medel. Kapitalet i stiftelsen var 38128,24kr 2018-12-31. 

Senaste gången det delades ut pengar var 2008. 
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Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut av länsstyrelsen förbruka 

stiftelsens kvarvarande tillgångar enligt stiftelsens reglemente till stiftelsens 

ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att till ekonomiavdelningens förslag till beslut 

tillägga att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom 2019-12-13     

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 11 Dnr 2019-000168  

Översyn av ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsprinciper 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 

kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över ekonomi- och 

verksamhetsstyrningsprinciper och återkomma till kommunstyrelsen 

hösten 2019. Den 30 april behandlades ärendet på kommunstyrelsens 

arbetsutskott, § 11. Arbetsutskottet beslutade då att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över ekonomi- och 

verksamhetsstyrningsprinciper och återkomma till arbetsutskottet hösten 

2019.  

Kommunstyrelsen beslutade i december 2019 att uppdraget ska 

återredovisas till kommunstyrelsen i januari 2020.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte finns någon 

sammanhållen dokumentation som reglerar styrning av verksamhet och 

ekonomi i kommunen. Kommunledningsförvaltningen har därför utarbetat 

ett förslag på Regler för verksamhets- och ekonomistyrning för politisk 

hantering och för slutligt fastställande av Kommunfullmäktige. Reglerna 

syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig verksamhets- 

och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut samt genom att 

fastställa grundläggande processer för att uppnå verksamhetsmål och 

finansiella mål. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Regler för verksamhets- och ekonomistyrning 
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Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-12-13       

Beslutet skickas till 

Beslut inklusive beslutsunderlaget Regler för verksamhets- och 

ekonomistyrning skickas till kommunens samtliga nämnder samt till 

revisionen. 
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Regler för verksamhets- och ekonomistyrning 
 

Fastställs av Kommunfullmäktige 2020-02-04, § xx 

 

1. Allmänt 

Dessa regler utgör ett verktyg för den övergripande verksamhets- och ekonomistyr-

ningen av Uppvidinge kommun.  

 

Reglerna innehåller ramverket för det regelsystem genom vilken kommunfullmäkti-

ges och kommunstyrelsens verksamhets- och ekonomistyrning sker. Reglerna avser 

i första hand förhållandet mellan kommunfullmäktige och nämnderna, men även 

förhållandet mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Nämnderna kan fastställa 

egna riktlinjer för den nämndinterna styrningen baserat på dessa regler.  

 

2. Syfte 

Reglerna syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig verksamhets- 

och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut, samt genom att fastställa 

grundläggande processer för att uppnå verksamhetsmål och finansiella mål. Detta 

ska skapa ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll 

gällande kommunens verksamheter och ekonomi.  

 

Lagstiftningens krav på god ekonomisk hushållning är en given utgångspunkt, vil-

ket inte endast innebär en ekonomi i balans utan även ett krav om att resurserna an-

vänds effektivt och för rätt ändamål.  

 

3. Styrmodell 

För att säkerställa verksamhetsutveckling och långsiktig ekonomisk hållbarhet 

krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser för verksamhet och ekonomi i 

hela organisationen. För en fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styr-

kedja genom hela organisationen. 

 

Uppvidinge kommun styrs utifrån en beslutad vision och fastställda mål. Det är 

kommunfullmäktige som fastställer kommunens vision och övergripande mål. Vis-

ionen beskriver vad kommunen vill uppnå med sin verksamhet. De kommunöver-

gripande målen beskriver de områden som är prioriterade för kommunen och som 

ska leda mot visionen. 

 

Nämnderna adresseras mål från kommunfullmäktige och har som uppgift att bryta 

ned målen till verksamhetsspecifika mål och prioriteringar. De verksamhetsspeci-

fika målen ska vara uppföljningsbara och konkretisera kommunfullmäktiges över-

gripande mål. 



 

2 

 

Nämnden fastställer en budget- och verksamhetsplan årligen. I denna skall ingå en 

beskrivning av nämndens prioriteringar och hur man planerar att arbeta för att nå 

kommunfullmäktiges mål samt en fördelning av resurserna i nämndens verksam-

het. Tilldelade medel avger gränsen för verksamheten.  

 

Förvaltningar, avdelningar, enheter och medarbetare ska ständigt sträva efter att 

uppnå de övergripande målen och följa budget- och verksamhetsplanen. Kommun-

ledningsförvaltningen ansvarar för stöd och handledning.  

 

Processerna för uppföljning och rapportering beskrivs i avsnitt 9.  

 

4. Lagregler 

Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras i kommunallagen (2017:725) samt 

lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597). Rådet för kommunal re-

dovisning, RKR, svarar för uttolkning av vad som är god redovisningssed inom den 

kommunala sektorn.  

 

5. Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar år-

ligen om budget och verksamhetsplan, skattesats, taxor och avgifter, årsredovisning 

och delårsrapporter. Kommunfullmäktige beslutar även om andra viktiga ekono-

miska frågor samt ärenden av principiell beskaffenhet eller annan större vikt.  

 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 

och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av budget-

förslag samt uppföljning av den av kommunfullmäktige antagna budget- och verk-

samhetsplanen. 

 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och kommunala företag och ska 

se till att dessa når upp till och följer fastställda mål och riktlinjer. Kommunstyrelsen 

ska ha en fortlöpande dialog med nämnderna om utveckling av ekonomi och verk-

samhet.  

 

Kommunstyrelsen har ett nämndsansvar gentemot den verksamhet som bedrivs 

inom kommunstyrelsen som nämnd. 

 

Nämnder och styrelser har att följa de anvisningar och tidsplaner som kommunsty-

relsen genom kommunledningsförvaltningen utfärdar. Nämnd och styrelse (kallas i 

fortsättningen nämnd) ansvarar inom sitt område för att verksamheten bedrivs i en-

lighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten.  
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Nämnd ansvarar för att omprioritera och vidta åtgärder vid befarad avvikelse 

gentemot mål eller budget. Om nämnd befarar en betydande avvikelse gentemot 

mål eller budget ska nämnden informera kommunstyrelsen.  

 

Förvaltningarna ansvarar för utförande av verksamheten i enlighet med beslutade 

mål och riktlinjer, budgetramar och övriga föreskrifter.  

 

Ledningsfunktionerna på alla nivåer ska styra och samordna planering och uppfölj-

ning av både verksamhet och ekonomi. Med budgetansvar menas ansvar för att 

budgeterad verksamhet kommer till utförande, att verksamhetsmålen uppnås, att 

budgeterade intäkter inflyter samt att budgeterade kostnader hålls. Med budgetan-

svaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgärder 

om negativa avvikelser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras.  

 

Fullmäktiges fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska beaktas i alla 

delar i organisationen.  

 

6. Regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Ekonomi- och verksamhetsstyrningen sker genom regler, riktlinjer och policys som 

beslutas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt tillämpningsanvis-

ningar som utfärdas av kommunledningskontoret.  

 

Kommunens centrala styrdokument inom området omfattar bland annat följande:  

• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

• Regler för ekonomisk styrning 

• Finanspolicy 

• Investeringspolicy 

• Process vid större investering 

• Regler för attest 

• Riktlinjer för hantering av kontanter, kassor och betalkort 

• Regler för intern kontroll 

• Kravpolicy 

• Upphandlingspolicy 

 

De centrala styrdokumenten uppdateras och revideras kontinuerligt, därmed kan 

förteckningen ovan förändras.  

 

7. Budgetprocessen 

Budgetprocess och resursfördelning ska utgå från en helhetssyn på kommunens 

verksamhet, effektiv användning av resurser, förankring i organisationen, samt ett 

tydligt och långtgående budgetansvar på olika nivåer i organisationen.  

 

Kommunens budgetberedning består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsut-

skott. Budgetberedningen bereder förslag till budget- och verksamhetsplan inför 
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beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Från kommunledningsförvalt-

ningen ingår kommunchef och ekonomichef.  Kommunledningsförvaltningen tar 

fram tidplan och instruktioner för kommande års budgetarbete i december. Uppvid-

inge kommuns budgetprocess sker i olika steg och omfattar följande delar: 

 

7.1 Mål-, omvärlds- och behovsanalys 

Nämnderna ansvarar för att genomföra en mål-, omvärlds- och behovsanalys. Ana-

lyserna syftar till att identifiera trender i omvärlden och demografiska förändringar 

som påverkar verksamhetens behov, både avseende driftverksamheten och investe-

ringsverksamheten. Målanalysen syftar till att identifiera nuläget och prioriterade 

utvecklingsområden. För varje resultat görs en analys av bakomliggande orsaker för 

att identifiera påverkansfaktorer, konsekvenser och behov av åtgärder. Därtill görs 

en analys av resultaten i förhållande till kommunfullmäktiges mål som synliggör 

hur nära eller långt ifrån verksamheten står i förhållande till Kommunfullmäktiges 

ambition. Utifrån analyserna identifieras eventuella behov och utvecklingsområden. 

Därmed är målanalysen en viktig del i budgetprocessen.  

 

Förvaltningschefen ansvarar för att mål-, omvärlds- och behovsanalys genomförs. 

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för tidplan och instruktioner.  

 

7. 2 Kommunövergripande process med budgetförutsättningar 

I början av budgetprocessen sker en budgetdialog mellan representanter för nämn-

der och budgetberedningen. Vid budgetdialogen redovisar kommunledningsför-

valtningen de ekonomiska utgångspunkterna för den kommande perioden. Nämn-

derna redovisar omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten, egna utgångspunk-

ter, behov av resurser, konsekvenser av eventuella förslag om neddragning av bud-

getram, investeringsbehov med mera, baserat på analyserna enligt 7.1.   

 

Budgetberedningen tar ställning till nämndernas redovisningar från budgetdialogen 

och lägger därefter fram ett förslag på budgetförutsättningar för perioden. Budget-

förutsättningarna samt förslag till förändring av verksamhetsmål fastställs av kom-

munfullmäktige. Av budgetförutsättningarna framgår tilldelade ekonomiska ramar 

till respektive nämnd för perioden. 

 

7.3 Nämndernas budget- och verksamhetsplan 

Nämnderna ska inom de tilldelade ekonomiska ramarna fastställa sina budget- och 

verksamhetsplaner enligt fastställd tidplan.  

 

Kommunfullmäktigens rambeslut sker på nämndnivå för driftverksamheten. För in-

vesteringsverksamheten kan rambeslutet vara uppdelat på objektsnivå. Nämnder-

nas driftbudgetram motsvarar skillnaden mellan intäkter och kostnader. Kommun-

fullmäktige kan ange särskilda ändamål som delar av budgetmedlen ska användas 

till.  
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Nämnderna fördelar budgetmedlen på sina verksamheter med iakttagande av kom-

munfullmäktiges beslut och övergripande mål. Kända kostnader ska budgeteras och 

finansieras i budgeten. Marginaler för oförutsedda kostnader ska eftersträvas.  

 

Tilldelad budgetram utgör den yttersta ramen för verksamheten. Om tilldelade re-

surser inte räcker till pågående/planerad verksamhet måste nämnden vidta åtgärder 

så att verksamhet inryms inom tilldelad budgetram. Nämnden ska då pröva möjlig-

heter till omprioriteringar, effektiviseringar, besparingar, standardsänkningar 

och/eller ökade intäkter. Större förändringar eller avvikelser från vad kommunfull-

mäktige beslutat om ska behandlas av kommunfullmäktige.  

 

7.4 Kommunövergripande process med budget och verksamhetsplan 

Representanter från nämnd presenterar förslag till budget- och verksamhetsplan för 

nämnden till budgetberedningen enligt fastställd tidplan. Budgetberedningen tar 

därefter ställning till nämndernas förslag och bereder förslag på budget och verk-

samhetsplan för hela kommunen för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäk-

tige senast i november.  

 

8. Omdisponering och förändring av budgetram 

Nämnd får besluta om omdisponering inom sina verksamheter. Nämnd kan dele-

gera till förvaltningschef att besluta om omdisponering inom budgetram. En förut-

sättning för sådana beslut är dock att det inte medför stora förändringar i förhål-

lande till av kommunfullmäktige fastställda mål, servicenivåer eller andra inrikt-

ningsbeslut av principiell karaktär. I sådana fall ska nämnden föra frågan vidare till 

kommunfullmäktige för ställningstagande.  

 

Kommunstyrelsen får besluta om omdisponering mellan nämnder.  

 

Tilläggsanslag till driftbudget under löpande år medges normalt endast för tillkom-

mande lönekostnader på grund av årlig löneöversyn eller vid beslut om tilldelning 

av medel från någon av de centrala fonderna. Ekonomichef fördelar budgetmedel 

till följd av årlig löneöversyn utifrån underlag från personalavdelningen. Perso-

nalutskottet beslutar om medel för kompetensutveckling/personalförsörjning uti-

från ansökan från nämnd och kommunstyrelsen beslutar om medel för kvalitetsut-

veckling, omstrukturering och digitalisering utifrån ansökan från nämnd.  

 

Tilläggsanslag till investeringsbudget beslutas av kommunstyrelsen om utrymme 

finns inom kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel. Övriga tilläggsanslag 

till investeringsbudget beslutas av kommunfullmäktige. Investeringsbeslut översti-

gande fem miljoner kronor eller avseende investeringsbeslut av principiell beskaf-

fenhet ska alltid fattas av kommunfullmäktige. 

 

9. Uppföljning och rapportering 

Rapportering sker genom ekonomiska rapporter, delårsbokslut och årsredovisning.  
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Den ekonomiska uppföljningen syftar till att säkerställa rättvisande redovisning, 

analys av det ekonomiska utfallet i förhållande till bedriven verksamhet och beslu-

tad budget.  

 

9.1 Löpande uppföljning, analys och rapportering 

För att uppnå en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning är det viktigt att 

uppföljning och analys sker av verksamhet och ekonomi samt att den på ett säker-

ställt sätt återrapporteras till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

 

Uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi sker på flera nivåer, dels inom re-

spektive nämnds verksamhet, dels från nämnd till kommunstyrelsen och dels från 

kommunstyrelse till kommunfullmäktige.  

 

Inom sitt verksamhetsområde har varje nämnd ett ansvar att följa upp ekonomi och 

verksamhetsresultat. Den ekonomiska redovisningen till nämnden ska kompletteras 

med relevanta verksamhetsnyckeltal. Innan nämnden tar ställning till den ekono-

miska rapporten ska avvikelser i förhållande till budget förklaras skriftligt av för-

valtningschefen.  Utöver obligatoriska uppföljningar ska nämnd vid behov göra tä-

tare uppföljningar.  

 

Varje nämnd ska lämna en ekonomisk rapport till kommunledningsförvaltningen 

enligt tidplan som beslutas av kommunstyrelsen i december för kommande år. Den 

ekonomiska rapporten ska innehålla prognos avseende helårsutfall på lägst avdel-

ningsnivå för driftverksamheten och objektsnivå för investeringar. Större avvikelser 

ska kommenteras. Vid befarat underskott i förhållande till beslutad budget ska åt-

gärder vidtas, se 9.1.2. Målen följs upp vid delårs- och helårsbokslut. 

 

Utifrån nämndernas ekonomiska rapporter sammanställer kommunledningsförvalt-

ningen en ekonomisk rapport för hela kommunen till kommunstyrelsen.  

 

9.1.2 Åtgärder vid avvikelser 

Om tilldelade resurser inte räcker till pågående/planerad verksamhet måste nämn-

den vidta åtgärder så att verksamhet inryms inom tilldelad budgetram. Nämnden 

ska då pröva möjligheter till omprioriteringar, effektiviseringar, besparingar, stan-

dardsänkningar och/eller ökade intäkter. Större förändringar eller avvikelser från 

vad kommunfullmäktige beslutat om ska behandlas av kommunfullmäktige.  

 

I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott, ska för-

valtningschefen för nämnden presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så ut-

formade att nämnden, om möjligt, senast till utgången av innevarande budgetår når 

en överensstämmelse med budget.  
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Nämnden ska fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det ordi-

narie sammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten framlades till nämnden. 

Beslutet ska sändas till kommunstyrelsen för kännedom. I efterföljande ekonomiska 

rapporter ska uppföljning av beslutade åtgärder redovisas.  

 

Kommunstyrelsen kan ålägga nämnd att vidta ytterligare åtgärder för att uppnå 

ekonomi i balans.  

 

Vid befarat negativt resultat för kommunen kan kommunstyrelsen besluta om gene-

rella åtgärder som samtliga nämnder då har att följa.  

 

9.2 Delårsbokslut och årsredovisning 

Av kommunallagen framgår att kommunerna är skyldiga att upprätta ett delårsbok-

slut och en årsredovisning per år. Delårsbokslut avges per sista augusti och årsredo-

visning per sista december. Båda granskas av revisorerna och redovisas till kom-

munfullmäktige. Årsredovisningen är en del av kommunfullmäktiges prövning av 

ansvarsfrihet för nämnder.  

 

Kommunledningsförvaltningen upprättar tidplan och anvisningar för arbetet med 

delårsbokslut och årsredovisning.  

 

10. Ekonomiska dokument 

De dokument som upprättas för budget och verksamhetsplan, årsredovisning och 

delårsrapport ska utformas på ett likartat sätt och ha en tydlig koppling mellan 

verksamhet, mål och ekonomi. Dokumenten ska på ett enkelt och överskådligt sätt 

utgöra underlag för styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. Primär 

målgrupp för dokumenten är kommunstyrelse och/eller kommunfullmäktige.  
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§ 13 Dnr 2019-000326  

Revisorernas granskning av delårsrapport 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige notera informationen och överlämna rapport till 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige.          

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt 

granskat kommunens delårsrapport för perioden januari till augusti 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin 

bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som 

kommunfullmäktige fastställt.  

PwC har upprättat en granskningsrapport. Av rapporten framgår att 

revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god revisionssed i övrigt. Vidare bedömer 

PwC att det finns avvikelser kring kommunens redovisning av 

semesterlöneskulden samt periodiseringen av schablonersättningen från 

Migrationsverket.  

Ekonomiavdelningen kommer inför upprättande av delårsrapporten för 

2020 se över hanteringen av både semesterlöneskulden och 

schablonersättningen från Migrationsverket. 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Notera informationen och överlämna rapport till kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att till ekonomiavdelningens förslag till beslut 

lägga till att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

föreslå fullmäktige.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningen förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.            
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Beslutsunderlag 

Granskning av delårsrapport 2019, PwC 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-12-17       

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
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§ 14 Dnr 2019-000414  

Upplåning 2020-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att delegera till 

ekonomichef Silja Savela att nyupplåna i enlighet med av 

Kommunfullmäktige fastställd ram för upplåning.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde i november 2019, § 174, ram för 

kommunens nyupplåning för åren 2020 till 2022 till 100 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade också att kommunstyrelsen under samma 

period har rätt att nyupplåna maximalt 100 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen föreslås delegera rätten till att nyupplåna i enlighet med 

fastställd ram till ekonomichef Silja Savela.   

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att delegera till 

ekonomichef Silja Savela att nyupplåna i enlighet med av 

Kommunfullmäktige fastställd ram för upplåning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Nyupplåning innebär en utökning av kommunens skulder och av 

finansiella driftskostnader.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-12-27        

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
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§ 204 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återemitteras för fortsatt utredning. 

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 beslut 2019-12-03 § 285: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för 

exploaterad mark ska fastställas av kommunfullmäktige för varje enskilt 

exploateringsområde.      
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Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser kan redovisas innan översyn av reglerna 

har genomförts.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Axelsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för fortsatt utredning. 

Thomas Lindberg (C) yrkar bifall till Åke Axelssons (S) yrkande. 

Kristdemokraterna yrkar bifall till Åke Axelssons (S) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras på 

sammanträdet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska återemittera frågan. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat återemittera frågan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-03 § 285   

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Chef för samhällsserviceförvaltningen 

Kommunchef 
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§ 18 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att ta fram en femårsplan för vägunderhåll för 

kommunala vägar och gator och återkomma till kommunstyrelsen under 

våren år 2020.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens presidie har uppmärksammat behovet av framtagandet 

av en plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen att ge tekniska utskottet i uppdrag att ta fram en 

femårsplan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator och 

återkomma till kommunstyrelsen under våren år 2020.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott besluta i enlighet 

med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.                      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 4 Dnr 2019-000325  

Ansökan om bidrag för upprustning av bron till Kianäs 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att till 

vägsamfälligheten Uranäs-Kianäs, vägnummer 17468, betala ut 74 293 kr i 

kommunalt särskilt driftbidrag. Bidraget utanordnas då Trafikverket har 

godkänt åtgärden och betalat ut de statliga bidragen. Medel tas från 

budgeten för kommunala särskilda vägbidrag för år 2019.          

Sammanfattning av ärendet 

Vägsamfälligheten Uranäs-Kianäs ansöker om bidrag för grundförstärkning 

och breddning av överfarten till Kianäs. Trafikverket har för åtgärden 

beslutat om 247 643 kr i statliga bidrag. Det kommunala särskilda bidraget 

utgör 30 % av det statliga bidraget.  

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att till 

vägsamfälligheten Uranäs-Kianäs, vägnummer 17468, betala ut  

74 293 kr i kommunalt särskilt driftbidrag. Bidraget utanordnas då 

Trafikverket har godkänt åtgärden och betalat ut de statliga bidragen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeten för kommunala särskilda vägbidrag är 150 000 kr för år 2019. 

Under 2019 har 47 250 kr betalats ut som kommunala särskilda bidrag.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att medel tas från budgeten för kommunala 

särskilda vägbidrag för år 2019.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-12 

Kommunstyrelsens beslut, Kommunalt särskilt driftbidrag för det enskilda 

vägnätet i Uppvidinge kommun, dnr 2008-000167 
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Ansökan om kommunalt bidrag för vägsamfälligheten Uranäs-Kianäs, 

vägnummer 17468, 2019-10-16       

Beslutet skickas till 

Vägsamfälligheten Uranäs-Kianäs 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska avdelningen 
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§ 213 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förlänger 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 beslut 2019-12-03 § 283: 

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.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-03 § 283 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Meddelande till Kommunstyrelsen  

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden: 

1. Uttalande från SRF Kronobergs styrelse 2019-11-19: 

”Färdtjänstchaufför är ett serviceyrke” 

2. Protokollsutdrag HUL 2019-12-10 § 19: Överenskommelse om 

projektavslut med Visma Enterprise AB 

 

   

Underlag 

Förteckning över meddelande till kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-

21    

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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