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Övriga närvarande  

Tjänstemän Silja Savela, ekonomichef, § 50 
Emma Majlöv modig, kommunsekreterare 

Övriga Per Ragnarsson, ordförande revisionen, § 51 
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§ 46 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  
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§ 47 Dnr 2020-000002  

Val av justerare  
Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Anders Käll (M) och Niklas Jonsson (S) som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Hugosson (C) yrkar att kommunfullmäktige väljer Anders Käll (M) 
och Niklas Jonsson (S) som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Anders Käll (M) och 
Niklas Jonsson (S) som justerare och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så.  
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§ 48 Dnr 2020-000003  

Anmälan av medborgarförslag  
Sammanfattning av ärendet 
Inga medborgarförslag har inkommit.  

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 49 Dnr 2020-000005  

Anmälan av motioner 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motion om att servera vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen får 

ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

2. Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och samhällsskyddsråd får 
ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

Motion om att servera vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen, KS 2020-
130 

Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och samhällsskyddsråd, KS 2020-
204   

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om motion om att servera 
vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen får ställas och kan lämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om motion om att inrätta ett 
politiskt miljö- och samhällsskyddsråd får ställas och kan lämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-03-30    

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 50 Dnr 2020-000019  

Årsredovisning 2019 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Använda 7 000 000 kronor av resultatutjämningsreserven för justering 

av balanskravsresultatet för år 2019. 

2. Godkänna årsredovisningen 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen och den finansiella analysen syftar till att identifiera hur 
kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. Kravet på ekonomi i 
balans ska ses som ett instrument för att säkerställa att varje generation bär 
kostnaderna för den service som generationen själv beslutar om.  

Kommunen använder sig av två övergripande finansiella mål för att styra 
den ekonomiska utvecklingen. Målen utvärderas genom fem olika 
indikatorer, bara en av indikatorerna uppfylls för året, därmed är den 
samlade bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning inte 
uppnås för 2019.  

Årets resultat är minus 18,9 miljoner kronor, vilket är 11,9 miljoner kronor 
sämre än det budgeterade resultatet. Balanskravsresultatet, det vill säga, 
årets resultat efter att hänsyn har tagits till realisationsvinster och 
förändring av resultatutjämningsreserven (RUR), är minus 11,9 miljoner 
kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår att balanskravsresultatet 
justeras med sju miljoner kronor genom att resultatutjämningsreserven 
inom det egna kapitalet minskas med motsvarande belopp.  

Resultatutjämningsreserven består av tidigare års överskott och infördes av 
Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun år 2013. Av riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning, som Kommunfullmäktige har antagit, framgår att 
reserven får utnyttjas om skatteunderlagsutvecklingen understiger 3,5 
procent. Årets skatteunderlagsutveckling uppgår till 3,3 procent, vilket 
motiverar förslaget om utnyttjande av resultatutjämningsreserven.   

Nämnderna tillsammans redovisar ett negativt budgetutfall på 10,1 miljoner 
kronor.  

Årets investeringar uppgår till närmare 41 miljoner kronor, vilket är 19 
miljoner kronor lägre än den budgeterade nivån, många planerade 
investeringsprojekt har försenats och kommer att genomföras först under 
2020.   
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Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18 § 61 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 

1. Använda 7 000 000 kronor av resultatutjämningsreserven för 
justering av balanskravsresultatet för år 2019. 

2. Godkänna årsredovisningen 2019.  

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 
tre år. I samband med budgetarbetet för 2020-2022 togs en plan fram för 
återställande av negativa balanskravsresultat för tidigare år och även för ett 
prognostiserat underskott för 2019. I budgetarbetet inför 2021 och framåt 
fortsätter arbetet med analyser och åtgärder för återställande.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-18 § 61 

Samtliga kommunens nämnder och bolag  

Beslutet skickas till 
Samtliga kommunens nämnder och bolag 
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§ 51 Dnr 2020-000173  

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 och 
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja ledamöterna i styrelse, nämnder, den gemensamma nämnden för 
lönesamverkan samt den gemensamma nämnden för 
överförmyndarverksamheten ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   

Jäv 
Det antecknas till protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige, som 
varit ledamöter och ersättare i granskade nämnder och styrelse inte deltar i 
behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande 
honom eller henne.  

Sammanfattning av ärendet 
Varje år ska kommunrevisionen lämna en revisionsberättelse till 
kommunfullmäktige i vilken kommunrevisionen ska lämna 
rekommendationer för ansvarsfrihet och anmärkningar till 
kommunfullmäktige. I årets revisionsberättelse rekommenderar 
kommunrevisionen att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, 
nämnder, den gemensamma nämnden för lönesamverkan samt den 
gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten ansvarsfrihet.    

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

Bevilja ledamöterna i styrelse, nämnder, den gemensamma nämnden för 
lönesamverkan samt den gemensamma nämnden för 
överförmyndarverksamheten ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunfullmäktiges presidiums förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser 
verksamhetsåret 2019 

Revisionsberättelse för år 2019 

Revisionsberättelse Uppvidingehus 2019 
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Revisionsberättelse UppCom 2019 

Revisionsberättelse UppMod 2019 

Beslutet skickas till 
Samtliga kommunens nämnder och bolag 
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§ 52 Dnr 2020-000194  

Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
år 2019 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänner förbundets årsredovisning för 2019 

2. Beviljar direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun är tillsammans med Lessebo och Tingsryds 
kommuner medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 
Kronoberg. Direktionen för kommunalförbundet har lämnat över 
årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Verksamhetens nettokostnader 
uppgår till 41,4 miljoner kronor och årets resultat uppgår till femtusen 
kronor.  

Revisionen har granskat kommunalförbundets verksamhet och 
årsredovisning för 2019 och tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2019 samt att förbundets årsredovisning för år 2019 
godkänns.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-22 § 102 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Godkänna förbundets årsredovisning för 2019 

2. Bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   

Ekonomiska konsekvenser 
-   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Kronoberg 
2019 

Protokoll, Förbundsdirektionen, 2020-03-19, § 7 
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Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse 2019 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-22 §102   

Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Kronoberg 
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§ 53 Dnr 2019-000166  

Översyn av regler för investeringar 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Regler för investeringar.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över regler för 
investeringar.  

Den 30 april behandlades ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott, § 9. 
Arbetsutskottet beslutade då att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att se över regler för investeringar.  

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag på Regler för 
investeringar. Enligt definition om styrdokument i kommunen är Regler av 
den karaktären att de ska beslutas av Kommunfullmäktige.  

Reglerna syftar till att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen, 
beslutsprocessen samt hur redovisning av investeringar ska ske. Reglerna är 
ett komplement till befintlig kommunal reglering samt lagstiftning och 
normering som finns inom området.           

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-22 § 103 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Regler för 
investeringar.       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Regler för investeringar 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-22 § 103 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 54 Dnr 2018-000425  

Uppföljning av Handlingsplan för intern kontroll 2019 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner granskningsrapport för intern kontroll 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska nämnder och 
kommunala bolag årligen ska rapportera resultatet av uppföljningen 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.  

Samtliga nämnder och bolag har överlämnat en granskningsrapport 
avseende 2019 års internkontrollplan. I årsredovisningen för 2019 finns en 
kort redogörelse av samtliga nämnders/bolags 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 med att stärka den interna kontrollen fortsätter kommande år, med 
både nya och gamla granskningsområden.      

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18 § 67  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
granskningsrapport för intern kontroll 2019.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-18 § 67 

Granskningsrapport för: 

- Barn- och utbildningsnämnden 
- Kommunstyrelsen 
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- Lönesamverkan HUL 
- Miljö- och byggnadsnämnden 
- Socialnämnden 
- Uppvidingehus AB 
- UppCom AB  

Beslutet skickas till 
Samtliga kommuners nämnder och bolag  
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§ 55 Dnr 2019-000341  

Handlingsplan för intern kontroll 2020 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till handlingsplan för intern 
kontroll 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Av reglerna 
framgår att nämnder och kommunala bolag ska anta en plan för granskning 
och uppföljning av den interna kontrollen. Samtliga nämnder och bolag har 
överlämnat en handlingsplan avseende 2020.    

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18 § 68 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 
handlingsplan för intern kontroll 2020.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-18 § 68 
Handlingsplan för intern kontroll 2020 för: 
Kommunstyrelsen 
Barn och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Lönenämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
AB Uppvidingehus 
UppCom AB    

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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§ 56 Dnr 2020-000147  

Upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar den reviderade upphandlingspolicyn.  

Sammanfattning av ärendet 
Som en följd av översynen av kommunens inköpsorganisation har ny 
styrdokumentation tagits fram som reglerar inköps- och 
upphandlingsverksamheten. För att dokumenten inte ska överlappa 
varandra har kommunens upphandlingspolicy reviderats.  

Som en del av att arbeta med styrdokumentationen reviderades 
kommunens upphandlingspolicy.  

I den reviderade upphandlingspolicyn finns inte en beskrivning av LOU:s 
principer, inte delarna för avtalstrohet, direktupphandling eller 
dokumentation. Dessa delar finns i andra delar av styrdokumentationen.  

I den reviderade upphandlingspolicyn finns några tillägg under rubriken 
”Allmänt”. Tilläggen är strecksatserna ”kommunen ska, av leverantörer, 
uppfattas som en attraktiv kund” och ”upphandlingar där leverantören 
hamnar i beroendeställning till kommunen bör undvikas i den mån det 
går”.         

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-22 § 106 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta den reviderade 
upphandlingspolicyn.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Förslag till Upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun 2020-03-04 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-22 § 106 

Beslutet skickas till 
Upphandlare 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 57 Dnr 2020-000146  

Regler för inköps- och upphandlingsverksamheten 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar regler för inköps- och 
upphandlingsverksamheten.     

Sammanfattning av ärendet 
En översyn gjordes av kommunens inköpsorganisation under senhösten år 
2019. I dagsläget finns inga tydliga roller kring inköp ute i verksamheten 
vilket försvårar arbetet med inköp på ett strategiskt sätt. Översynen visade 
på behov av framtagandet av tydliga styrdokument.  

Syftet med regler för inköps- och upphandlingsverksamheten är att 
tydliggöra hur inköps- och upphandlingsverksamheten är tänkt att fungera 
i kommunen samt att tydliggöra olika roller och rollers ansvar kopplat till 
inköpsverksamheten. Med tydliga roller och ansvar kopplat till rollerna 
bidrar det också till att samarbete inom kommunen kopplat till 
inköp/upphandling blir lättare.                  

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-22 § 107 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta regler för inköps- och 
upphandlingsverksamheten.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Regler för inköps- och upphandlingsverksamheten 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-22 § 107 

Beslutet skickas till 
Upphandlare 

Kommunledningsförvaltningen 

Samtliga nämnder 
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§ 58 Dnr 2020-000214  

Revidering av arbetsordning för styrelse och nämnder 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag på reviderad arbetsordning för styrelse 
och nämnder.  

Sammanfattning av ärendet 
En översyn har gjorts av nuvarande arbetsordning för styrelse och 
nämnder. Arbetsordningen reviderades senast 2015-08-25, § 81.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i mars 2019 publicerat en skrift 
som kommuner kan använda som underlag för lokala bedömningar och 
utgöra exempel på hur en arbetsordning kan se ut. Den föreslagna 
arbetsordningen utgår från SKR:S skrift. 

Den nuvarande arbetsordningen har 21 paragrafer. Den föreslagna 
arbetsordningen har 36 paragrafer. Innehållsförteckning har lagts till för att 
läsaren snabbt ska kunna få en överblick. Vid slutet av de paragrafer i 
arbetsordningen vars innehåll berörs i kommunallagen, finns hänvisningar 
till lagtexten. 

Exempel på förändringar: 

Ett avsnitt om nämndernas och styrelsens uppföljning, återredovisning och 
rapportering till kommunfullmäktige har lagts till. 

Ett avsnitt har lagts till om sammanträde på distans där 
kommunfullmäktige medger att styrelsen och nämnderna har sammanträde 
på distans. 

Bestämmelser om vad som gäller för protokollsanteckning har lagts till.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-22 § 113 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på reviderad 
arbetsordning för styrelse och nämnder.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Helgesson (LPO) yrkar att texten under Protokollsanteckning § 21 
ändras från: 

Begäran om protokollsanteckning (även kallat särskilt yttrande) ska göras i 
samband med att det ärende som anteckningen avser behandlas  

Till: 
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En protokollsanteckning (även kallat särskilt yttrande) ska vara skriftlig och helst 
inlämnad i anslutning till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Kent 
Helgessons (LPO) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsordning för styrelser och nämnder reviderad av kommunfullmäktige 
2015-08-25 § 81 

Förslag på reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-22 § 113 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 59 Dnr 2020-000094  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Patrik Davidsson (C) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Viktoria Birgersson (C) som ledamot i kommunstyrelsen.     

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Davidsson (C) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ledamot i kommunstyrelsen efter 
Patrik Davidsson (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Gustavsson (C) yrkar att kommunfullmäktige väljer Viktoria 
Birgersson (C) som ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Magnus Gustafssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så.  

Beslutet skickas till 
Viktoria Birgersson (C) 
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§ 60 Dnr 2020-000053  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen efter Peter Danielsson (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.     

Sammanfattning av ärendet 
Peter Danielsson (S) har varit ersättare i kommunstyrelsen. Den 4 februari 
2020 valde kommunfullmäktige Peter Danielsson (S) som ledamot i 
kommunstyrelsen. Således saknas en ersättare i kommunstyrelsen efter 
Peter Danielsson (S) och ny ska väljas.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar bordläggning av ärendet för att återkomma med 
förslag till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-03-03 § 40     
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§ 61 Dnr 2020-000136  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2020 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
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 en motion som inte besvarats inom det år som anges i 
kommunallagen. Två medborgarförslag överskrider den gräns på ett år som 
fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).        

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 
kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 
redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Det pågår ett arbete att sammanställa ej verkställda beslut.    

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18 § 75 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Förteckning obesvarade medborgarförslag och motioner april, 2020-03-05   

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-18 § 75 

Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 62 Dnr 2019-000192  

Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, kvartal fyra år 2019 
Kommunfullmäktiges beslut 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal fyra år 2019 
anmäls och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden är enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen (SoL), skyldig att till 
Inspektion för vård och omsorg (IVO) inrapportera alla gynnande beslut om 
beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta innefattar också en 
skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten som inte verkställs på 
nytt inom tre månader.  

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6h § SoL skyldig att rapportera till 
kommunfullmäktige. 

Enligt socialnämnden protokollsutdrag 2020-02-11 § 24 finns det kvartal 
fyra år 2019 ett (1) ej verkställt gynnande beslut.     

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18 § 74 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal fyra år 2019 
anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 24   

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-18 § 74 
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Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 63 Dnr 2020-000026  

Meddelanden till Kommunfullmäktige 
Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden: 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 23 Åtgärds- och 
handlingsprogram kostnadseffektivisering år 2020-2024  

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 20 Beaktande utifrån 
barnkonventionen 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 18 Nyttjande av lägenheter i 
särskilt boende  

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 15 Uppföljande granskning 
av rutiner för ekonomistyrning inom socialnämnden 

Protokoll krisledningsnämnden 2020-03-16 § 1-5 

Protokoll krisledningsnämnden 2020-04-27 § 6-9 

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av 
överförmyndarnämnden för Emmaboda, Nybro, Torsås och Uppvidinge 
kommuner 

Samtliga protokoll finns på kommunens hemsida www.uppvidinge.se   

Beslutsunderlag 
Förteckning över meddelanden till kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-05-05   
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