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§ 47 Dnr 2018-000039  

Ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Upphäva uppdraget från kommunstyrelsen 2018-03-13, § 28, att  

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden senast den sista april 

2018 till kommunstyrelsen ska redovisa åtgärder som vidtagits för att 

uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018. 

2 Uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 

12:e juni inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder nämnden har 

vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018. 

3  Ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att komma med förslag 

till åtgärder med anledning av socialnämndens budgetöverskridande till 

nästa kommunstyrelsesammanträde  

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för årets resultat är negativt med 8,9 miljoner kronor, i 

förhållande till budgeten är det en avvikelse på minus 9,6 miljoner kronor. 

Avvikelse i förhållande till budget: 

Socialnämnden, minus 6,2 miljoner kronor 

Skatter och utjämning, minus 3,4 miljoner kronor 

Prognosen är försämrad med 5,4 miljoner kronor i förhållande till 

föregående månad. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade en 

negativ avvikelse på 750 tusen kronor förra månaden, i denna uppföljning 

finns ingen avvikelse då nämnden fått tilldelat ett nytt statsbidrag på två 

miljoner kronor för likvärdig kunskapsutveckling. Vid förra ekonomiska 

uppföljningen saknades prognos för socialnämnden, nu har nämnden 

lämnat en prognos där budgetavvikelsen är negativ med 6,2 miljoner 

kronor.  

Den 13:e mars beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden att senast den sista april 2018 till 

kommunstyrelsen redovisa åtgärder som vidtagits för att uppnå ett 

nollresultat i förhållande till budget 2018. Båda nämnderna har aviserat om 

att det inte finns någon möjlighet att till det datumet kunna behandla 

ärendet i nämnden. Därför föreslås att uppdraget upphävs och att ett nytt 

uppdrag ges, bara till socialnämnden, att till kommunstyrelsen den 12:e 
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juni, inkomma med en redogörelse om vilka åtgärder som nämnden 

vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 

arbetsutskott i uppdrag att komma med förslag till åtgärder med anledning 

av socialnämndens budgetöverskridande till nästa 

kommunstyrelsesammanträde.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning april 2018 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-04-05   

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 48 Dnr 2018-000119  

Granskning om årsredovisning 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens årsredovisning för år 2017. Syftet med granskningen är att ge 

kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige har 

beslutat.  Revisorerna har lämnat en skriftlig granskningsrapport, där 

bedömning av ovanstående görs. Sammanfattningsvis kan konstateras att 

revisorerna bedömer att årsredovisningen är upprättad enligt lagens krav 

och god redovisningssed, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 

samt att måluppfyllelsegraden är låg. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen beslutar notera informationen.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport om årsredovisning 2017 

Missiv för granskningsrapport om årsredovisning 2017 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-08-21   

Beslutet skickas till 

Revisorerna 
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§ 49 Dnr 2018-000020  

Granskningsrapport för intern kontroll 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige godkänna rapportering av 2017 års 

internkontrollarbete.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 25:e november 2014, § 134, fastställt regler för 

intern kontroll. Av reglerna framgår att nämnderna och de kommunala 

bolagen årligen ska rapportera resultatet av uppföljningen av den interna 

kontrollen till kommunstyrelsen i en granskningsrapport. Av reglerna 

framgår också att kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 

nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens system för 

intern kontroll och att den samlade utvärderingen ska överlämnas till 

kommunfullmäktige och revisorerna samtidigt som årsredovisningen 

överlämnas. På grund av brister i introduktion av nya medarbetare har 

samtliga nämnder inte kunnat behandla sina internkontrollrapporter enligt 

beslutad tidplan.   

Samtliga nämnder och bolag har nu överlämnat en granskningsrapport 

avseende 2017 års internkontrollarbete. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom de granskade områdena 

inte har förekommit några oegentligheter. Resultatet har i många fall blivit 

förbättrade rutiner och arbetssätt samt identifiering av 

förbättringsområden.  Arbetet fortsätter med nya och gamla 

granskningsområden under 2018. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapportering av 

2017 års internkontrollarbete.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-03-21 

Granskningsrapport för kommunstyrelsens internkontroll 2017 

Kommunstyrelsen, § 31, 2018 

Granskningsrapport för socialnämndens internkontroll 2017, 2018-02-13 

Socialnämnden, § 28, 2018 

Granskningsrapport för Uppcom AB:s interna kontroll 2017, 2018-01-24 

UppCom AB, § 46, 2017 

Granskningsrapport för lönenämndens interna kontroll 2017, 2017-12-31 

Lönesamverkan HUL, § 2, 2018 

Granskningsrapport för AB Uppvidingehus interna kontroll 2017, 2017-12-

11 

Uppvidingehus AB, § 71, 2017 

Granskningsrapport för barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 

2017, 2017-12-05 

Barn- och utbildningsnämnden, § 122, 2017 

Granskningsrapport för miljö- och byggnadsnämndens interna kontroll 

2017 

Miljö- och byggnadsnämnden, § 156, 2017     

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag (efter beslut i kommunfullmäktige) 

Revisorerna (efter beslut i kommunfullmäktige) 

Kommunfullmäktige 
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§ 50 Dnr 2018-000082  

Ändring av bolagsordning, ägardirektiv och ägaravtal 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Ställer sig positiv till  ändring av 

bolagsordning, ägardirektiv samt ägaravtal. 

2 Ger ekonomichef Silja Savela fullmakt att vara kommunens representant 

på bolagsstämman.  

Sammanfattning av ärendet 

 har arbetat fram ny bolagsordning, 

ägardirektiv och ägaravtal. Tidigare har dessa tre dokument varit 

sammanfogade i ett dokument. Stämman 2017 gav bolaget i uppgift att 

uppdatera dokumentet, och i samband med detta togs beslut om att dela 

upp det i tre individuella dokument. Syftet med uppdateringen är att 

anpassa dokumenten efter ny lagstiftning. Det har även gjorts en del mindre 

redaktionella justeringar. Revideringen innebär inga förändringar i sak. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att: 

1 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till  

 ändring av bolagsordning, ägardirektiv samt ägaravtal. 

2 Kommunstyrelsen ger ekonomichef Silja Savela fullmakt att vara 

kommunens representant på bolagsstämman.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv för  

Bolagsordning för  

Aktieägaravtal för  

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-03-20 
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Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
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§ 51 Dnr 2018-000118  

Upphävande av uppdrag om instruktioner och mall för 
redovisning av mål och åtgärdsplaner 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att upphäva uppdraget i § 77/2016.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 30 augusti 2016, § 77, gett 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta instruktioner och 

mall för redovisning av mål och åtgärdsplaner.  

Bakgrunden till uppdraget var att nämndernas halvårsredovisning inte 

följde en enhetlig mall, vilket försvårade uppföljningen. Ett arbete pågår 

med framtagande av ny målstruktur för kommunen och i samband med det 

kommer tidpunkter för redovisning av målen att föreslås och mall för 

redovisning av målen att upprättas. En kvalitetsstrateg har anställts och 

arbetet har påbörjats. Det kan även påpekas att i samband med redovisning 

av målen i årsredovisningen följer samtliga nämnder en gemensam mall.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen föreslår att komunfullmäktige upphäver uppdraget i § 

77/2016.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-03-21   

Beslutet skickas till 

Ekonomichefen (efter beslut i kommunfullmäktige) 

Kommunfullmäktige 
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§ 52 Dnr 2018-000132  

Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 
2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Delta i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2018. 

2 Avsätta 51 500 kronor från Kommunstyrelsens förfogandemedel.       

Sammanfattning av ärendet 

Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning är en 

attitydundersöknings som SCB genomför på uppdrag av kommuner för att 

mäta hur kommuninvånare upplever sin kommun. Med hjälp av 

undersökningen kan kommuner ta reda på vad invånarna är nöjda med och 

var de skulle vilja se förbättringar. Mätningarna har genomförts årligen 

sedan 2005 och 266 av Sveriges kommuner har deltagit, 247 av dem mer än 

en gång.  

Vid intresse av deltagande skall detta anmälas senast 28 maj, 

kommunspecifikt försättsblad till undersökningen skall dock anmälas och 

skickas in senast 7 maj. Medborgarundersökningen genomförs under 

hösten 2018. Redovisning av resultat sker den 7 december 2018. Det finns 

möjlighet att delta i enkäten på andra språk än svenska.  

Vid deltagande kommer postenkäten att gå ut till 800 invånare i åldrarna 

18-64 år. Den består av 86 frågor och är uppdelad i tre delar:  

 Kommunen som en plats att bo och leva på 

 Kommunens olika verksamheter 

 Invånarnas inflytande på kommunala beslut 

Utöver grunduppsättningen av frågor finns möjlighet att lägga till egna 

kommunspecifika frågor (max 2 A4-sidor), frågor från Håll Sverige rent och 

utökat urval exempelvis. Detta kan inkluderas mot extra kostnad.  

Innan undersökningen skickas ut marknadsför SCB undersökningen. För en 

bättre svarsfrekvens kan även kommunen marknadsföra undersökningen. 

Detta kan ske genom upparbetade kanaler som hemsida, sociala media, 

radio, lokal tidning, genom anställda och politiker exempelvis. 

När undersökningen är genomförd får kommunen en resultatrapport med 

analyser som redovisar dels det sammanlagda resultatet för deltagande 
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kommuner, dels resultatet för den egna kommunen inklusive tabeller med 

jämförelsetal, jämförelser med kommunens tidigare resultat. Resultaten av 

kommunens egna tilläggsfrågor sammanställs i tabellform. 

Vid beslut om att delta kommer kommunens tjänstemän att rapportera 

utfallet av medborgarundersökningen för Kommunstyrelsen i början av 

2019. 

Uppvidinge kommun har senast 2007 deltagit i SCB:s medborgarenkät Dnr: 

2007-000024. 

Beslut om att delta i undersökningen har också fattats av kommunchefen 

under 2017. Beslutet drogs tillbaka och deltagandet uteblev. 

SCB:s medborgarundersökning utgör ett gott underlag för det 

målstyrningsarbete som pågår i den gemensamma kommunkoncernen. Det 

omfattande deltagandet av kommuner i undersökningen kommer att 

medföra goda möjligheter till jämförelser med andra kommuner, och även 

inom Uppvidinge kommun. Särskilt om kommunen väljer att delta även i 

framtida undersökningar. 

Det finns utöver grunduppsättningen av frågor möjlighet att göra 

tilläggsbeställning av kommunspecifika frågor, frågor från Håll Sverige 

Rent och utökat urval mot extra kostnad. En uppsättning kommunspecifika 

frågor kräver en fördjupad analys då det är viktigt att dessa frågor har 

relevans över tid för att skapa jämförbarhet. Kommunspecifika frågor skulle 

i framtiden även kunna användas för att göra en fördjupad undersökning 

inom ett för kommunen intressant område under ett specifikt år. I det läge 

kommunen nu befinner sig är förvaltningens bedömning att en utökad 

beställning inte är aktuell då tiden är knapp för att genomföra den insats 

som skulle behövas för att få kvalitet i frågorna. 

Förvaltningen är positiv till att ta fram en kommunspecifik enkätframsida. 

Detta bedöms som ett enkelt sätt att göra undersökningen mer relevant för 

medborgarna och öka motivationen att svara, då det blir tydligt att 

avsändaren är den egna kommunen. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadsslag Kostnad (kr) 

Deltagande i 

undersökningen 

50 000 

Kommunspecifik 

enkätframsida 

1 500 

Totalbelopp 51 500 

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen beslutar: 

1 Delta i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2018. 

2 Avsätta 51 500 kronor från Kommunstyrelsens förfogandemedel.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kommunen genomför 

medborgarundersökningen år 2019 istället för 2018. 

Monika Hammarström (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens 

förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Christina Lindqvists (KD) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Monika 

Hammarströms (S) yrkande.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Monika Hammarströms (S) yrkande.      

Beslutsunderlag 

Erbjudande om medborgarenkät, januari 2018 

Allt du behöver veta om SCB:s medborgarundersökning  

Tjänsteskrivelse av kvalitetsstrateg, 2018-03-29       

Beslutet skickas till 

Kvalitetsstrategen 

  



 

 

 

 

 

 

Ärendet innehåller sekretessbelagda 

uppgifter och visas därför inte. 
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§ 54 Dnr 2017-000385  

Information om medfinansiering för Åseda folkets park 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidschefen informerade om medfinansiering för Åseda folkets 

park.      
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§ 55 Dnr 2018-000109  

Inrättande av styrgrupp för lokal kulturplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott i uppdrag att ta fram en 

lokal kulturplan.      

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen, genom Kultur- och fritidsavdelningen, har 

fått i uppdrag att ta fram en lokal kulturplan på grundval av den regionala 

kulturplan som Region Kronoberg antog under hösten 2017 (dnr 2018-

000109). 

Arbetet med den lokala kulturplanen föreslås ledas av en politisk styrgrupp 

med följande sammansättning: Camilla Ymer (S, sammankallande), Ingrid 

Hugosson (C) och Anders Käll (M).  

Tjänstemannaorganisationen kommer bestå av Per Gjörloff (avdelningschef 

kultur- och fritidsavdelningen, sammankallande), Sophie Palm (kultur- och 

fritidskonsulent), Ann-Charlotte Thour (bibliotekssamordnare) och Mona 

Klöfver (enhetschef, Kulturskolan).  

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen beslutar inrätta en politisk styrgrupp för lokal kulturplan 

enligt förslag.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Carlson (C), Christina Lindqvist (KD), Monika Hammarström (S), 

Lennart Lundahl (LBPO), Ingrid Hugosson (C), Åke Axelsson (S), Niklas 

Jonsson (S), Patrik Davidsson (C), Björn Bodén (S), Kent Helgesson (-) och 

Andreas Preschel (SD) yrkar att kommunstyrelsen inte inrättar en politisk 

styrgrupp utan uppdraget att ta fram en lokal kulturplan läggs på kultur- 

och föreningsutskottet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Åke 

Carlson (C) med fleras yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Åke Carlson (C) med fleras yrkande.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschefen, 2018-03-28      

Beslutet skickas till 

Samhällsservicechefen 

Kultur- och fritidschefen 
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§ 56 Dnr 2018-000053  

Medgivande för skyddsjakt på inom detaljplanelagt 
område 

Kommunstyrelsens beslut 

Medge skyddsjakt på kommunens fastigheter inom detaljplanelagt område. 

Medgivandet gäller tills vidare.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordningslagen (1993:1617) reglerar bl a allmän ordning och säkerhet. 

I 3 kap 6 § ordningslagen anges att skjutning med eldvapen inte får äga rum 

inom område som omfattas av detaljplan utan tillstånd av Polis-

myndigheten.  

Polismyndighetens tillståndsprövning innefattar bl a krav på medgivande 

från fastighetsägaren. Samhällsserviceförvaltningen föreslår därför att 

kommunstyrelsen beslutar om ett generellt medgivande för skyddsjakt på 

kommunens fastigheter inom detaljplanelagt område, som omfattar 

samtliga tillståndsprövningar. Medgivandet föreslås gälla tills vidare.     

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-03-22    

Beslutet skickas till 

Polismyndigheten 
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§ 57 Dnr 2018-000086  

Upplåtelseavtal om avverkningsrätt för slutavverkning 
på fastigheten  

Kommunstyrelsens beslut 

1  Godkänna upplåtelseavtalet  

2 Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över 

delegationsordningen i frågor om avverkningsrätt. 

Sammanfattning av ärendet 

Slutavverkning föreslås ske på ett område av 2,3 hektar på kommunens 

fastighet . Ett avtalsförslag om slutavverkningen 

har upprättats med . Av detta 

framgår att under avverkningstiden, d v s avtalsperioden, om två år, 

beräknas kvantiteten uppgå till totalt 580 kubikmeter, fördelat på tall 290 

kubikmeter och gran 290 kubikmeter. Avverkningen ska genomföras i 

enlighet med  

markskoningsgaranti. 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen godkänner upplåtelseavtalet.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Carlson (C) yrkar att kommunstyrelsen godkänner upplåtelseavtal 

samt ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över 

delegationsordningen i frågor om avverkningsrätt.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Åke 

Carlsons (C) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Åke Carlsons (C) yrkande.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsservicechef, 2018-03-22 

Kontrakt Avverkningsrätt KT, 2018-03-01    
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Beslutet skickas till 

 

Skogsförvaltaren 
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§ 58 Dnr 2018-000126  

Förberedelser och anpassning vid införandet av 
dataskyddsförordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt nämnder och bolag att 

genomföra processen för anpassning till ny lagstiftning/GDPR. 

2 Föreslå kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen det övergripande 

koncernansvaret. 

3 Föreslå kommunfullmäktige att respektive nämnd/bolag finansierar sina 

egna kostnader inom befintliga budgetramar.  

Sammanfattning av ärendet 

I maj 2018 börjar ny EU-lagstiftning gällande behandling av 

personuppgifter gälla i Sverige. Uppvidinge kommun behöver anpassa sig 

till den nya lagstiftningen. Regionen har i en gemensam upphandling 

godkänt företaget Combitech, som också Uppvidinge kommun bestämt sig 

för att använda i processledningen.  

Arbetet med införandet av GDPR kommer också att följa det av Fullmäktige 

antagna dokumentet ”Policy för informationssäkerhet”.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1 Uppdra åt nämnder och bolag att genomföra processen för anpassning 

till ny lagstiftning/GDPR. 

2 Ge Kommunstyrelsen det övergripande koncernansvaret. 

3 Respektive nämnd/bolag finansierar sina egna kostnader inom befintliga 

budgetramar.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.      
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunchef, 2018-03-21   

Beslutet skickas till 

Kommunchefen (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Förvaltningschefer (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Uppcom AB (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Uppvidingehus AB (efter kommunfullmäktiges beslut) 

HUL (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Kommunfullmäktige 
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§ 59 Dnr 2018-000125  

Översyn av ärendeberedningsprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 

Förlänga uppdraget att se över kommunstyrelsens 

ärendeberedningsprocess främst för att säkerställa att kommunstyrelsen 

bereder ärende på ett rättssäkert sätt till juni 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav den 12 september 2017, § 161, 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över kommunstyrelsens 

ärendeberedningsprocess främst för att säkerställa att kommunstyrelsen 

bereder ärende på ett rättssäkert sätt.  

Kommunledningsförvaltningen har ännu inte haft möjlighet att arbeta med 

uppdraget och ber därför kommunstyrelsen att förlänga uppdraget.   

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen förlänger uppdraget att se över kommunstyrelsens 

ärendeberedningsprocess främst för att säkerställa att kommunstyrelsen 

bereder ärende på ett rättssäkert sätt till juni 2018.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-03-20    

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
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§ 60 Dnr 2018-000128  

Redovisning av ej verkställda beslut, obesvarade 
medborgarförslag och obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 

kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 

redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Kansliavdelningen har sammanställt de ej verkställda beslut som funnits 

sedan år 2016 samt obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Enligt kommunallagen ska medborgarförslag och motioner beredas så att 

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

inte beretts inom den tiden ska detta anmälas till fullmäktige. I 

förteckningen finns ett medborgarförslag som inte besvarats inom det år 

som anges i kommunallagen. Ingen motion överskrider den gräns på ett år 

som fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §). 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-03-29 

Förteckning, 2018-03-29   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 61 Dnr 2017-000338  

Svar på motion om kvaliteten på beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Mikaela Gross (V) lämnade den 18 september 2017 in en motion om 

beslutsunderlaget för kommunfullmäktiges sammanträden.  

Mikaela föreslår i motionen att: 

”kommunfullmäktiges ledamöter ska ha tillgång till fullt underlag och 

information, som inte filtreras och sönderplockas i smådelar, och därmed 

inte bli tvungna att fatta sina beslut på ofullständigt och halvdant underlag. 

det vid varje kommunfullmäktigesammanträde redovisas från 

förvaltningen hur och när fattade beslut har verkställts och hur man tänker 

jobbar vidare med beslutsunderlaget i framtiden.” 

Svar på motionen 

Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att besluten i 

kommunfullmäktige ska grundas på ett tillförlitligt och väl genomarbetat 

underlag.  

I kommunallagen anges grunderna för den beredning som ska gälla inför 

kommunfullmäktiges beslut. Där anges bland annat att alla beslut som 

kommunfullmäktige fattar ska beredas av kommunstyrelsen (det finns dock 

undantag till den regeln). Det är den regeln som kallas 

”beredningstvånget”.  

Hur beredningen av ärenden ska gå till i nämnder och styrelsen regleras i 

styrdokumentet ”Arbetsordning för styrelser och nämnder”. I 

styrdokumentet anger kommunfullmäktige att ordförande för respektive 

styrelse/nämnd ansvarar för att ärenden är beredda.   

Redovisningen av ej verkställda beslut sker sedan i oktober 2017 två gånger 

om året. Två gånger om året bedöms utgöra en god grund för 

kommunfullmäktige att följa upp huruvida besluten verkställts eller inte. 

I kommunallagens 5 kap. 50 § finns bestämmelser om återremiss. Där anges 

att om en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter begär det ska 
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ärendet återremitteras/bordläggas. Det innebär att det finns möjlighet att 

begära att ärendet återremitteras om underlaget inte är tillfredsställande.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-03-20 

Kommunstyrelsen § 194/2017 

Kommunfullmäktige § 86/2017 

Motion, 2017-09-18    

Beslutet skickas till 

Mikaela Gross (V) (efter kommunfullmäktiges beslut) 
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§ 62 Dnr 2018-000046  

Remittering av motion om bostadsbyggande 

Kommunstyrelsens beslut 

Remittera motionen till AB Uppvidingehus för yttrande senast i augusti 

2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) lämnade den 13 februari 2018 in en motion om 

bostadsbyggande. 

I motionen föreslår Margareta att: 

"Kommunen ser till att det byggs ett antal småhus/radhus/villor, som sedan 

hyrs ut, alt. säljs”. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 februari 2018, § 11, och 

beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-03-21 

Kommunfullmäktige § 11/2018 – Motion om bostadsbyggande 

Motionen, 2018-02-13   

Beslutet skickas till 

AB Uppvidingehus 
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§ 63 Dnr 2018-000021  

Uppdrag om motion om att digitalisera Uppvidinge 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut senast i juni 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Ingemar Hugosson (C) lämnade den 9 januari 2018 in en motion om att 

digitalisera Uppvidinge kommun.  

I motionen föreslår Ingemar att kommunfullmäktige inrättar ett politiskt 

styrt digitaliseringsråd. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 februari 2018, § 12, och 

beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut 

senast i juni 2018.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Davidsson (C) yrkar att uppdraget redovisas i juni istället för augusti.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Patrik 

Davidssons (C) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Patrik Davidssons (C) yrkande.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-03-21 

Kommunfullmäktige § 12/2018 – Motion om att digitalisera Uppvidinge 

kommun  

Motionen, 2018-01-09   
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Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(32) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 64 Dnr 2017-000416  

Meddelande till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Nedan följer en förteckning över meddelande till kommunstyrelsen. 

Samtliga meddelande finns tillgängliga på kommunkansliet. 

1. SKL cirkulär 18:10 – Överenskommelse om Traktamentsavtal 

TRAKT T 

2. SKL cirkulär 18:12 – Pensionsnämndens beslut om omräkning 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelande, 2018-04-03      
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§ 65 Dnr 26910  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Christina Lindqvist (KD) frågar om förfarandet inför deltagande i Eknet. 

Kent Helgesson (-) uppmärksammar att det saknas en protokollsanteckning 

i publiceringen av kommunfullmäktiges protokoll från 2018-03-27 på 

hemsidan.  

Kommunsekreteraren meddelar att protokollsanteckningen glömts bort i 

publiceringen och kommer publiceras omgående tillsammans med 

protokollet. 

Monika Hammarström (S) frågar om socialförvaltningen har köpt in elbilar 

utan att det finns laddstolpar?  

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan på nästkommande möte. 

Ingrid Hugosson (C) undrar hur det går med raset vid Badebodaån? 

Samhällsservicechefen meddelar vilka alternativ till reparation som finns 

och hur det fortskrider.  

  

 




