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§ 1 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med tillägg för 

ärendet Digitalisering av kommunal verksamhet, diarienummer 2021-

000112, som paragraf 16.                    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att lägga till ärendet Digitalisering av 

kommunal verksamhet, diarienummer 2021-000112, på dagordningen som 

paragraf 16.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

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

arbetsutskott beslutat så.                     
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§ 2 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) föreslår att välja 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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§ 3 Dnr 2017-000400  

Renovering av kvarnen i Klavreström 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen av kvarnen i 

Klaveström och överlämnar informationen till kommunstyrelsen.           

Sammanfattning av ärendet 

Kvarnen i Klavreström har under många år varit i behov av underhåll. 

Kvarnen är i dåligt skick, med läckande tak, rutten panel, söndriga fönster 

och dörrar. 

Klaveströms bruk ingår som en av flera (av länsstyrelserna i Blekinge, 

Kronoberg och Skåne) inventerade kulturmiljöer längs Mörrumsån. Vid 

inventeringen har Klaveströms bruk fått värderingen, - högt 

kulturhistoriskt värde. De värdebärande beståndsdelarna anges som  

Bruksmiljö med byggnader kopplade till bruket 

Kvarnbyggnaden 

Kvarnbyggnaden anges som ett av kärnvärdena, på grund av att den haft 

en viktig funktion i samhället. 

Kvarnen är nu färdigrenoverad och resultatet blev mycket bra. 

Samhällsserviceförvaltningen började kvarnprojektet som ett 

investeringsprojekt, men förvaltningen fick ändra detta till ett 

renoveringsprojekt på grund av att kvarnen enbart hade ett mycket stort 

eftersatt underhåll. Detta innebär att det påverkade förvaltningens 

kostnader. 

Uppvidinge kommun erhöll 332 766 kronor från Länsstyrelsen i Kronobergs 

län för kvarnens renovering. På grund av upphittade rötskador i kvarnen 

ökade ÄTA kostnader med 237 000 kronor.         

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i beslutet med att överlämna 

informationen till kommunstyrelsen.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för 
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Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Ekonomisk redovisning för renovering av kvarnen i Klavreström,2021-01-26  

Tjänsteskrivelse 2021-01-26 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

AB Uppvidingehus   
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§ 4 Dnr 2017-000295  

Renovering av Änghultasjöns dämme och 
Klavreströms regleringsdamm  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen av dämmet 

vid Änghultssjön och lämnar över information till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen 

att inför kommunstyrelsens sammanträde komplettera med information 

gällande följande punkter:  

- Se över hur upphandlingen genomfördes. 

- När och hur har beslut om tilläggs- och ändringsarbeten tagits.  

- När har ändrings- och tilläggsarbeten åtgärdats. 

- Förklaring på varför differensen mellan avsatta medel och den 

slutliga kostnaden blivit nästan 59 % högre.           

Sammanfattning av ärendet 

Under många år har diskussioner förts om behovet att renovera dämmet 

vid Änghultssjön i Klaveström. Dämmet var så dåligt att beslut fattades om 

att renovera dämmet akut för cirka två år sedan. 

Under renoveringen av dämmet har kostnaden tyvärr ökat med cirka fem 

miljoner kronor än vad som avsattes i den politiska beslutsprocessen. Detta 

beror på olika faktorer, som att dämmet var i mycket sämre skick (detta 

syntes först när vattnet avletts vid dämmet). En annan faktor var det 

extremt höga vattenflödet under vintern 2020 som gjorde att skyddsmuren 

behövdes förstärkas vid två tillfällen för att säkra arbetsmiljön för de som 

arbetade med renoveringen. Andra faktorer som gjort att kostnaden ökat är 

dels att kvarnen som ligger jämte dämmet höll på att rasa under 

renoveringsarbetet av dämmet. Ett extra avrinningsrör lades till för att 

vattentrycket från Änghultssjön var för stort. 

Nu står dämmet klart och fungerar mycket bra. Uppvidinge kommun kan 

nu reglera vattennivån i Änghultssjön på smart och säkert sätt. I processen 

med att få rätt att reglera Änghultasjöns vattennivå använder sig 

Uppvidinge kommun av Sweco. Denna process är inte klar än utan 

fortlöper. 
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Konsekvenser 

En ökad kostnad på 5 089 miljoner kronor.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar på en återremiss för att få svar på följande 

punkter:  

- Se över hur upphandlingen genomfördes. 

- När och hur har beslut om tilläggs- och ändringsarbeten tagits.  

- När har ändrings- och tilläggsarbeten åtgärdats. 

- Förklaring på varför differensen mellan avsatta medel och den 

slutliga kostnaden blivit nästan 59 % högre. 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i beslutssatsen med att överlämna 

informationen till kommunstyrelsen, samt att uppdrar åt 

samhällsserviceförvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde 

komplettera med information gällande följande punkter:  

- Se över hur upphandlingen genomfördes. 

- När och hur har beslut om tilläggs- och ändringsarbeten tagits.  

- När har ändrings- och tilläggsarbeten åtgärdats. 

- Förklaring på varför differensen mellan avsatta medel och den 

slutliga kostnaden blivit nästan 59 % högre.        

Beslutsgång 

Ordförande beskriver beslutsgången.   

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att avgöra 

ärendet idag eller återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar att avgöra ärendet idag.  

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.              
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Beslutsunderlag 

Ekonomisk redovisning av renoveringen av Änghultasjöns dämme,2021-01-

26  

Tjänsteskrivelse 2021-01-26 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

AB Uppvidingehus   

Samhällsservicechef   
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§ 5 Dnr 2020-000516  

Upphandling av arkitekttjänster  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till 

kommunledningsförvaltningen att upphandla arkitekttjänster.              

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 5.2, framgår att det är 

kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar i upphandlingsärenden som 

avser nya produkt- eller tjänsteområden där avtal tidigare ej förlegat.  

Med anledning av de stora investeringar kopplat till fastigheter som 

kommer att göras, behövs arkitektkompetens. Idag har kommunkoncernen 

ingen sådan kompetens för avrop i ramavtal, vilket vi ser kommer att 

behövas. 

Vi ser framåt att även andra typer av tekniska konsulter kommer att 

behövas. Vi avser att även upphandla dessa under 2021. Men med tanke på 

de stora investeringar som är beslutade är det nödvändigt att upphandling 

av arkitekter behöver göras skyndsamt. Med anledning av brådskan vill 

därför kommunledningsförvaltningen upphandla den kompetensen separat 

för att förkorta upphandlingstiden. 

Konsekvenser 

Ett av syftena med Lagen om offentlig upphandling är att öka 

konkurrensen på marknaden. Med det som bakgrund kommer säkerligen 

priset för arkitektkompetens kommer att minska om den upphandlas 

genom annonserat förfarande kontra genom direktupphandling där 

konkurrensen inte blir så omfattande.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen, 2021-

01-19  
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Beslutet skickas till 

Samhällsservicechef 

Upphandlare   
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§ 6 Dnr 2021-000069  

Medborgarundersökning 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommunhar beslutat att vartannat år delta i Statistiska 

centralbyråns medborgarundersökning.  

Undersökningen har genomförts under hösten 2020 (augusti till november). 

Ett slumpmässigt urval av 800 personer i åldrarna 18 – 84 år har tillfrågats 

och betygssatt följande tre områden: 

Kommunen som en plats att bo och leva på 

Kommunens verksamheter 

Medborgarnas inflytande i sin kommun 

För 2020 års undersökning ingår även frågor med koppling till 

Coronapandemin.  

Under 2021 kommer medborgarundersökningen få en ny form vilket 

betyder att enkäten blir ny och att svaren inte analyseras på samma sätt som 

nu (NKI-modellen). Det innebär att inga resultat kommer att vara helt 

jämförbara med åren innan. 

Konsekvenser 

Resultatet i medborgarundersökningen motsvarar på flera områden inte 

den uttalade ambitionen från kommunfullmäktige, vilket får som 

konsekvens att måluppfyllelsen blir svagare. 

Uppvidinge kommun använder medborgarundersökningen som en del i sin 

mål- och resultatstyrning, vilket innebär att medborgarundersökningen har 

en central roll i verksamhetsplanering och målutvärdering. Därmed 

kommer den nya utformningen av medborgarundersökningen att påverka 

kommunens mål- och resultatstyrning.             
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Rapportbilaga_medborgarundersökningen_2020 

Medborgarunders. Uppvidinge Tabell och diagrambilaga 2020 

Medborgarunders. Uppvidinge Rapport 2020 

Tjänsteskrivelse Utvecklingsstrateg  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Kommunchef 

Utvecklingsstrateg   
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§ 7 Dnr 2021-000071  

Granskningsrapport för intern kontroll 2020, 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 

granskningsrapporten.              

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen upprättade en handlingsplan för intern kontroll som 

genomförts under 2020. Granskningsrapporten visar att alla utom en 

internkontrollpunkt genomförts.  

I de fallen kontroll påvisat brister eller otydligheter har åtgärder i vissa fall 

vidtagits, är under genomförande eller planeras. 

I det fallet som granskning inte kunnat genomföras föreslås kontrollen till 

kommunstyrelsens handlingsplan för 2021. 

Konsekvenser 

Genomförande av de åtgärder som är under arbete eller föreslagna kommer 

att stärka och utveckla rutiner och processer inom de olika 

granskningsområdena. Detta förväntas leda till en mer ändamålsenlig och 

effektiv verksamhet. 

2020 års intern kontroll har fokuserat på kommunledningsförvaltningens 

uppdrag. För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhet är 

det framåt viktigt att den interna kontrollen omfattar hela 

kommunstyrelsens verksamhet.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport för internkontroll KS 2020 

Handlingsplan för intern kontroll KS 2020  
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Intern granskning av dataskyddsförordningens efterlevnad, HR-

avdelningen 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

HR-chef  

Utvecklingsstrateg   
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§ 8 Dnr 2021-000042  

Kommunstyrelsens handlingsplan för intern kontroll 
2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

handlingsplanen.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen upprättar årligen en handlingsplan för intern kontroll för 

sin verksamhet. Detta görs i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och 

effektiv verksamhet. 

Förslag till handlingsplan har tagits fram mot bakgrund av föregående års 

granskningsrapport av intern kontroll, samt en riskanalys genomförd vid 

berörda verksamheter.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Förslag. Handlingsplan intern kontroll KS verksamheter 2021  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Chef för samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomichef 

HR-chef 

Utvecklingsstrateg   
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§ 9 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna prislistan.           

Sammanfattning av ärendet 

Markpriser har i Uppvidinge kommun varit oförändrade sedan 2006. Sedan 

dess har utvecklingen på markpriser kraftigt ökat och behöver revideras. 

Samhällsserviceförvaltningen har utrett frågan och diskuterat med 

omkringliggande kommuner hur de har prissatt sin mark. 

I dagsläget är de flesta försäljningar som sker så kallad ”råmark” vilket av 

flera företag upplevs som svårhanterligt och som hindrar 

etableringsprocessen. 

Förvaltningen föreslår i ”Riktlinjer för tomtmark, mark och exploatering, 

redovisning och prissättning” att i större utsträckning skall nya 

exploateringsområden utvecklas och dessa bör grovterraseras för att 

underlätta etableringar. 

Konsekvenser 

Intäkterna för försäljningar förväntas öka, då framförallt försäljningen av 

industrimark förväntas vara fortsatt efterfrågad. 

Inköp av ny mark till markreserv och nya exploateringar förväntas bli 

dyrare i framtiden.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Förslag Markpriser i Uppvidinge kommun, 2021-01-18  
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Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen  

Ekonomiavdelningen     
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§ 10 Dnr 2020-000500  

Information om SydostLeader Programperiod 2021-
2027 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen från 

SydostLeader.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

teckna en avsiktsförklaring inför SydostLeaders programperiod 2021–2027.            

Sammanfattning av ärendet 

SydostLeader har inkommit med en hemställan om att få informera om den 

kommande programperioden 2021–2027. SydostLeader behöver få en 

avsiktsförklaring från samtliga medverkande kommuner under första 

kvartalet 2021.  

Under beredningen inför kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

den 2 februari 2021 föreslås att Uppvidinge kommun ska fortsätta att vara 

med i SydostLeader under den kommande programperioden 2021–2027. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 1.4, får 

kommunstyrelsens arbetsutskott teckna avtal som omfattar högst fyra år. 

Då avsiktsförklaringen omfattar sex år behöver beslut om 

avsiktsförklaringen tas av kommunstyrelsens som får teckna avtal som 

omfattar upp till tio år.   

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser från föreslaget beslut kan inte bedömas, då 

information om SydostLeaders budget inför programperioden inte 

inkommit.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Information inför kommande programperiod, 2020-11-12  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutet skickas till 

SydostLeader 

Ekonomiavdelningen   

     



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 11 Dnr 2019-000418  

Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

- Avsluta ärendet aktualiseringsprövning av översiktsplan, 

diarienummer 2019-000418. 

- Uppdra till kommunledningsförvaltningen att initiera en 

arbetsgrupp som inkluderar politiken för att påbörja framtagandet 

av en ny översiktsplan.            

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och bygglagen anger att varje kommun ska ha en aktuell 

översiktsplan som omfattar hela kommunen.  

Aktualisering av Uppvidinge kommuns översiktsplan inleddes senast 

under år 2020. Den 22 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att skicka ut 

Översiktsplan 2035 samt Översiktsplan 2011–2016 på samråd. Den 20 maj 

2020 beslutade kommunstyrelsen att återta samrådshandlingen 

översiktsplan 2035 som skickats för samråd.   

Aktualitetsprövningen indikerar att det finns ett större behov av 

kompletteringar. Därmed föreslås att ärendet aktualiseringen av 

översiktsplanen, diarienummer 2019–000418, avslutas och att man påbörjar 

framtagandet av en helt ny övergripande översiktsplan.  

Konsekvenser 

Förslaget innebär avsättande av tid för tjänstepersoner och kostnad för 

arbetskraft.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i beslutssatsen med att uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att initiera en arbetsuppgrupp som 

inkluderar politiken för att påbörja framtagandet av en ny översiktsplan.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg 
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för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-26  

Beslutet skickas till 

Planerare 

Kommunchef  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällserviceförvaltningen   

     



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 12 Dnr 2020-000527  

Yttrande över ansökan om nätkoncession 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt tekniska 

avdelningen att inhämta yttrande från miljö- och byggnadsnämnden och 

återrapportera ett färdigt yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott den 

2021-04-06.             

Sammanfattning av ärendet 

Den 9 december 2020 inkom Energimarknadsinspektionen med en begäran 

om att Uppvidinge kommun ska lämna ett yttrande över ansökan om 

nätkoncession från Marhult Nät AB. Energimarknadsinspektionen beslutar 

utifrån underlaget i yttrandet från Uppvidinge kommun om ansökan ska få 

tillstånd. Av yttrandet ska det framgå följande:  

Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och 

områdesbestämmelser. 

Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande 

verksamhet. 

Om Uppvidinge kommun anser att de skyddsåtgärder sökande avser vidta 

är tillräckliga. 

Annan information som Uppvidinge kommun anser är av betydelse för 

Energimarknadsinspektionens prövning. 

Yttrandet begärs inkomma till Energimarknadsinspektionen senast den 24 

februari 2021. Den 19 januari 2021 begär Uppvidinge kommun om anstånd 

för att hantera yttrandet. Den 20 januari 2021 beviljade 

Energimarknadsinspektionen anstånd med yttrandet till den 15 april 2021.  

Konsekvenser 

-           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           
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Beslutsunderlag 

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, 2020-12-09  

Naturvärdesinventering av område vid Karskruv i Uppvidinge kommun, 

2020-12-09  

Beslutet skickas till 

Teknisk chef  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsservicechef   
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§ 13 Dnr 2020-000489  

Bygdepeng till lokal nytta för närområdet kring 
vindkraftpark 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 

föreslaget svarsbrev till företaget OX2.           

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 och 5 november 2020 inkom företaget OX2 med en förfrågan 

bygdepeng kopplade till vindkraftsverk i Uppvidinge kommun. Bygdepeng 

är ekonomiska medel som tilldelas en bygd som ger lokal nytta. OX2 undrar 

om Uppvidinge kommun vill bli mottagare av bygdepengen och se till att 

det fördelas för lokal nytta i närområdet kring vindkraftsverk. 

Under beredningen föreslogs att ett svarsbrev skulle tas fram för 

godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 

innan svar på förfrågan om Uppvidinge kommuns roll kring bygdepeng för 

vindkraftsverk skickas till företaget OX2.  

Konsekvenser 

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Informationsfolder Med vind i ryggen om bygdepeng och den lokala nyttan 

med vindkraftsverk, 2020-11-04 

Informationsfolder Vindkraftsetablering, 2020-11-04 

Förfrågan om mottagare av bygdepeng, 2020-11-05 

Förslag på svar kring kommunal förvaltning av bygdepeng  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidschef 

Kommunchef   
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§ 14 Dnr 2020-000536  

Ansökan om sponsring av AMO handbollsklubb 
2020/2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sponsra AMO handbollsklubb 

med 100 000 kronor för säsongen 2020/2021.           

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2020 inkom en ansökan till Uppvidinge kommun om 

sponsring av AMO handbollsklubb inför säsongen 2020/2021 med 140 000 

kronor. Uppvidinge kommun har under ett antal tidigare säsonger sponsrat 

AMO handbollsklubb med 100 000 kronor per säsong.  

Konsekvenser 

Sponsringsstöd med 100 000 kronor.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Ansökan om sponsring 2020/2021, 2020-12-01 

Mail angående ansökan om sponsring 2020/2021, 2020-12-01  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

AMO handbollsklubb   
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§ 15 Dnr 2021-000091  

Kravpolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- Anta ny kravpolicy. 

- Upphäva kravpolicy, 2011-09-27, § 92. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt 

samtliga nämnder och utskott att se över och anpassa 

tillämpningsanvisningar och rutiner till nya den nya kravpolicyn.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i september 2011 fastställt kravpolicy för 

kommunen.  Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av 

nuvarande policy som resulterar i förslag på ny policy för kommunens 

kravverksamhet. Förändringarna föranleder till snabbare agerande från 

kommunens sida om betalning uteblir, samt förnyade arbetssätt. 

Förändringarna i policyn medför att samtliga nämnder och utskott behöver 

göra en översyn av sina rutiner/riktlinjer för hantering av obetalda fakturor 

samt eventuell avstängning från fakturerade nyttigheter.  

Konsekvenser 

-           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Förslag på ny kravpolicy, daterat 2021-01-25 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef 2021-01-25 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder 
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Samtliga kommunstyrelsens utskott 

Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltning, socialförvaltning, 

miljö- och byggnadsförvaltning samt samhällsserviceförvaltning 

Kommunchef 

Ekonomiavdelningen   
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§ 16 Dnr 2021-000112  

Digitalisering av kommunal verksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchef och 

kommunstyrelsens ordförande att fastställa en tid för när UppCom AB kan 

informera kommunstyrelsen om digitalisering av kommunal verksamhet.              

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Jonsson (S) informerar på sammanträdet om att UppCom AB vill 

informera kommunstyrelsen om deras tankar och idéer kring digitalisering 

av kommunal verksamhet.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att uppdra åt kommunchef och 

kommunstyrelsens ordförande att fastställa en tid för när UppCom AB kan 

informera kommunstyrelsen om digitalisering av kommunal verksamhet.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

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

arbetsutskott beslutat så.              

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsens ordförande  

Kommunchef  

Kommunsekreterare 

UppCom AB       
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§ 17 Dnr 2020-000439  

Klimat- och energistrategi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och beslutar att 

lyfta ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i mars 

2021.              

Sammanfattning av ärendet 

Annika Ström, utredare på samhällsserviceförvaltningen, informerar om 

nuläget för klimat- och energiläget i Uppvidinge kommun.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen tackar för informationen 

och beslutar att lyfta ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde i mars 2021.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

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

arbetsutskott beslutat så.                

 Beslutet skickas till  

Utredare samhällsserviceförvaltningen     

    




