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Paragrafer §§ 19-25 

 Alexander Arbman  
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 Niklas Jonsson  
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 Anders Käll  
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2020-02-05 
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 Alexander Arbman  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-04 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Ärendelista 

§ 19 Dnr 2020-000001 
Godkännande av dagordningen .......................................................................... 3 

§ 20 Dnr 2020-000002 
Val av justerare ................................................................................................... 4 

§ 21 Dnr 2019-000290 
Motion inrätta parlamentarisk fullmäktigeberedning för budgeten och 
reformera budgetprocessen ................................................................................ 5 

§ 22 Dnr 2019-000418 
Aktualitetsprövning av översiktsplan ................................................................... 7 

§ 23 Dnr 2020-000033 
Hemställan om medel för ombyggnation och fastighetsunderhåll ........................ 9 

§ 24 Dnr 2019-000390 
Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 
centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge ................................... 10 

§ 25 Dnr 2019-000415 
Information om ekonomi .................................................................................... 12 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-04 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 19 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.                                         
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§ 20 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Ljungkvist (-) föreslår Anders Käll (M) som justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan välja Anders 

Käll (M) som justerare och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.                 
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§ 21 Dnr 2019-000290  

Motion inrätta parlamentarisk fullmäktigeberedning för 
budgeten och reformera budgetprocessen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige avslå motionen.          

Sammanfattning av ärendet 

Motionen föreslår att Uppvidinge kommun inrättar en parlamentarisk 

fullmäktigeberedning för hantering av budget, reformerar budgetprocessen 

och att den föreslagna ordningen kan inleda sitt arbete när budgetarbetet 

startar våren 2020.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 november år 2019, § 30, 

att överlämna motionen till kommunledningsförvaltningen för utredning 

och återkomma senast februari år 2019.  

Kommunstyrelsen beslutade den 21 januari år 2020, § 18, att föreslå 

fullmäktige anta regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Syftet med 

reglerna är att utgöra ett verktyg för den övergripande ekonomi- och 

verksamhetsstyrningen. Av reglerna framgår att budgetberedningen är 

tillika kommunstyrelsens arbetsutskott och ska bereda förslag till budget- 

och verksamhetsplan inför beslut i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare för innevarande 

mandatperiod är valda på mandat från (S), (M), (C) och (SD). 

Inrättandet av en alternativ politisk organisation, i detta fallet en 

fullmäktigeberedning, behöver undersökas mer gällande mål och syfte, 

uppdrag, arbetsformer samt förhållandet med kommunstyrelsen och 

nämnderna. Det behöver även tydliggöras gällande 

fullmäktigeberedningens resurser, exempelvis tjänstemannastöd samt 

ekonomiska resurser för sammanträden, arvoden och övriga kostnader.   

Ekonomiska konsekvenser 

Fullmäktigeberedning leder till ökade kostnader för förtroendevalda. För ett 

sammanträde med sju ledamöter utbetalas 6 398 kronor (under fem timmar) 

eller 12 803 kronor (över fem timmar). Ytterligare kostnader tillkommer för 

reseersättningar och eventuell lokalhyra.   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

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

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 30 

Motion inrätta parlamentarisk fullmäktigeberedning för budgeten och 

reformera budgetprocessen      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 22 Dnr 2019-000418  

Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om 

utskick av Översiktsplan 2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–2016, 

för samråd.           

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens uppdrag har utarbetats ett förslag till Översiktsplan 

2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–2016, enligt plan- och bygglagen. 

Översiktsplanen redovisas med text, kartor och bilder i fyra delar: 

Inledning, Utvecklingsstrategi, Hänsyn och Konsekvenser och 

miljöbedömning. 

Samrådstiden varar i minst 2 månader då allmänheten och berörda har 

möjlighet att inkomma med synpunkter. 

I ett flertal kapitel redovisas Uppvidinge kommuns ställningstagande med 

målbilder eller rekommendationer samt i vissa fall förslag för mark- och 

vattenanvändningen. Översiktsplanen är juridiskt inte bindande men 

rådgivande för efterföljande beslut (Plan och bygglagen kap 4) och enligt 

rättspraxis och i praktiken starkt styrande.  

Översiktsplanen har arbetats fram av en arbetsgrupp och en styrgrupp. 

Dialogmöten har hållits på samtliga bibliotek i kommunen, under hösten 

2019.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-09 

Samrådsunderlag Översiktsplan 2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–

2016. 

Sändlista  
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Synpunkter från styrgruppsmöte 29 januari 2020   

Beslutet skickas till 

Berörda av översiktsplan 
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§ 23 Dnr 2020-000033  

Hemställan om medel för ombyggnation och 
fastighetsunderhåll  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar hemställan till 

lokalförsörjningsgruppen för utredning och att 

kommunledningsförvaltningen återkommer till kommunstyrelsens 

arbetsutskott senast i april.           

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har inkommit med hemställan om 

beviljande av pengar för ombyggnad och anpassning inom station 

Lenhovda samt underhåll av brandstationen i Alstermo.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunledningsförvaltningen återkommer 

till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i april.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

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

yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Förbundsdirektionen 2019-11-27 § 50 

Protokollsutdrag Förbundsdirektionen 2019-11-27 § 51   

Hemställan om medel för ombyggnation och fastighetsunderhåll, 2020-01-

07 

Presidieskrivelse 2020-01-27   

Beslutet skickas till 

Lokalförsörjningsgruppen 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 24 Dnr 2019-000390  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar medborgarförslaget till 

kommunledningsförvaltningen för beredning och att 

kommunledningsförvaltningen återkommer till kommunstyrelsens 

arbetsutskott senast i april.             

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 november 2019 inkom Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, 

äldreboende och ekoby i centrum av Uppvidinge och döp området till 

Uppvidinge. 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2019, § 201, att 

medborgarförslaget får ställas och att lämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsens för beredning. 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 januari år 2020 § 24 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsens arbetsutskott, för utredning, och 

återkomma till kommunstyrelsen i april år 2020.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunledningsförvaltningen återkommer 

till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i april.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

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

yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-17 § 201 

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 

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

centrum av Uppvidinge och döp området till Uppviding     

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunchef 
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§ 25 Dnr 2019-000415  

Information om ekonomi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Silja Savela redogör på sammanträdet om följande: 

• Preliminär redovisning för år 2019 

• Planering inför budgetarbetet                            

    


