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Jerker Blomqvist (M) 

Ingrid Hugosson (C) 

Christina Lindqvist (KD) 

Anders Ljungkvist (-) 
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 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 51-80 

 Emma Majlöv Modig  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2020-03-24 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2020-04-15 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset, Åseda 

 

Underskrift 
  

 Emma Majlöv Modig  
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§ 51 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen  

Kommunstyrelsens beslut 

Lägger informationsärende om coronaviruset Covid-19 till dagordning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att informationsärende om coronaviruset 

Covid-19 ska läggas till dagordningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Christina Lindqvist (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat 

så.  
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§ 52 Dnr 2020-000002  

Val av justerare  

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.  

Protokollsanteckning 

Centerpartiet begär om följande protokollsanteckning: 

Det är kutym i de flesta demokratiskt styrda verksamheter att oppositionen 

får möjlighet att delta vid justering av protokoll. Så är dock fallet inte i 

Uppvidinge kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen väljer Anders Käll (M) 

som justerare. 

Ingrid Hugosson (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer Victoria Birgersson 

(C) som justerare. 

Margareta Schlee (M) yrkar att kommunstyrelsen väljer Anders Käll (M) 

som justerare.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Susanne Karlsson (S) och Margareta Schlee (M) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ingrid 

Hugossons (C) yrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Susanne 

Karlsson (S) och Margareta Schlee (M) yrkande.  
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§ 53 Dnr 2020-000079  

Budgetäskande Överförmyndarnämnden  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner budgetökningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden fattade den 25 april 2019 beslut om budget 2020. 

Då beslutades just om behovet av summan 3 309 145 kr för förvaltning. Den 

13 juni 2019 fattade nämnden ett nytt beslut om att frysa budgetbeloppet på 

2019 års nivå, det vill säga 3 180 828 kr. Beslutet omprövades på grund av 

allmänna krav från kommunerna på återhållsamhet och minskade 

kostnader. 

Under oktober månad 2019 konstateras från förvaltningens sida att 

nämnden inte kommer klara sitt uppdrag på den lägre nivån för 2020. 

Anledningen är att systemkostnaderna kommer att ökar med minst 100 000 

kr under 2020 och att nämnden behöver nyanställa två medarbetare under 

året och det krävs en viss parallellgång för att det ska fungera. Detta 

innebär att det som allra minst krävs det budgetbelopp som beräknades i 

april 2019, det vill säga just 3 309 145 kr. 

Uppvidinge kommun har erhållit protokollsutdrag från överförmyndaren 

med beslut om budget 2020 samt faktura utifrån den högre nivån.         

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-03 § 28: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för beslut.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner budgetökningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2019-11-21 § 48 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 28 
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Beslutet skickas till 

Överförmyndarnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 54 Dnr 2020-000046  

Rutiner för ekonomistyrning inom socialnämnden - 
uppföljande granskning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Notera informationen. 

2. Kommunstyrelsen bjuder in socialnämndens presidium till 

kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

3. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fortsätta arbetet 

med budget i balans.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2020, § 29, att ärende angående 

revisionens uppföljande granskning av socialnämndens rutiner för 

ekonomistyrning ska lyftas på sammanträde i mars 2020. Kommunstyrelsen 

beslutade även att bjuda in socialnämndens presidium till sammanträdet i 

mars 2020. 

På sammanträdet deltar socialnämndens ordförande och 

socialförvaltningschef som informerar om nuläget och om arbetet med 

rutiner kring ekonomistyrning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att: 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 

2. Kommunstyrelsen bjuder in socialnämndens presidium till 

kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

3. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fortsätta arbetet 

med budget i balans. 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 

arbetsutskott i uppdrag att svara på nedanstående frågor: 

• Hur hanterar kommunstyrelsen att socialnämnden inte får 

godkänt i PWC´s granskning 2020-01-16? 

• Hur hanterar kommunstyrelsen att socialnämnd och 

socialförvaltning inte samarbetar tillräckligt väl? 
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• Hur hanterar kommunstyrelsen att samarbetet mellan 

socialnämnd och kommunstyrelsens arbetsutskott 

(budgetberedningen) inte fungerar tillfredställande? 

• Hur hanterar kommunstyrelsen att nämndens åtgärdsplaner inte 

är tillräckligt tidsatta och att förväntade besparingarna inte är 

beräknade? 

• Hur Hanterar kommunstyrelsen att socialnämnden endast 

godkänner/godtar förvaltningens redovisningar? 

• Vilka redovisningar görs månatligt/kontinuerligt till 

socialnämnd av kontrollpunkter såsom vårdtyngdsmätning, 

avvikelserapport, placeringar, platsköp m.m. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska återkomma till kommunstyrelsens 

sammanträde i maj 2020.  

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Christina Lindqvists 

(KD) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Christina Lindqvists 

(KD) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen avslagit Christina Lindqvists (KD) 

yrkande. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 15 

Missiv från revisionen gällande granskning om ekonomistyrning inom 

socialnämnden 

Rutiner för ekonomistyrning inom socialnämnden - uppföljande granskning 

Beslutet skickas till 

Socialnämndens presidium 
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§ 55 Dnr 2020-000172  

Övergripande information om Coronaviruset Covid-19 

Sammanfattning av ärendet 

Beredskapssamordnare informerar kommunstyrelsen övergripande om 

Coronaviruset och arbetet med detta.  

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 är en pandemi. Olika åtgärder 

på nationell, regional och lokal nivå krävs. Regeringen har också beslutat att 

smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarlig och samhällsfarlig 

sjukdom ska tillämpas på sjukdomen covid-19. Det innebär till exempel att 

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare vid behov kan vidta 

extraordinära smittskyddsåtgärder.   

I Kronobergs län har inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) möten 

rörande Covid-19, även kallad Coronaviruset. Anledningen till 

inriktningsmöte, som leds av länsstyrelsen, är gemensam hantering av 

samhällsstörning i Kronobergs län. Nya bedömningar i landet, länet och 

kommunen behöver göras med kontinuitet.  
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§ 56 Dnr 2019-000276  

Inköp av elektronisk hastighetstavla 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avvaktar med inköp av elektroniska hastighetstavlor. Då 

Uppvidinge kommun arbetar med farthinder (både permanenta och 

tillfälliga) för att reglera hastigheten för fordon.  

Sammanfattning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet ska, enligt dess riktlinjer ”långsiktigt och i dialog 

med samhällets aktörer verka för minskad brottslighet och ökad trygghet i 

Uppvidinge kommun. Rådet ska ta initiativ i trygghets- och säkerhetsfrågor 

utifrån rådande lägesbild”.  

Brottsförebyggande rådet bedömer att användning av en eller flera 

elektroniska hastighetstavlor ger sänkta hastigheter och därmed säkrare 

trafikmiljöer i kommunen. Förutsättningar för inköp och strategi för 

användning utreds av Samhällsserviceförvaltningen, som också köper in 

lämplig tavla/tavlor.   

Utöver inköp behövs en strategi för användning av utrustningen, 

innehållande uppgifter om ansvar för drift, underhåll och uppföljning av 

resultat samt för kontakt med berörda väghållare och andra aktörer.   

Den 15 oktober 2019 § 200 beslutade kommunstyrelsen att ge 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad, strategi för 

användning samt antal elektroniska hastighetstavlor och återkomma till 

kommunstyrelsen senast december 2019. Att utreda vad som är bäst och 

mest effektivt med elektronisk hastighetstavla och/eller farthinder.         

Uppdraget förlängdes av kommunstyrelsen den 3 december § 268 till mars 

2020.                    

Samhällsserviceförvaltningens svar: 

En elektronisk hastighetstavla har en upplysande uppgift om vilken 

hastighet en bilist håller, framförallt för bilföraren själv. Står en elektronisk 

hastighetstavla länge på samma ställe finns det risk för att en del bilister blir 

immuna mot hastighetsupplysningen, medan andra förare ändrar sin 

hastighet och följer lagstadgad hastighet.  
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En huvudtanke (strategi) med elektronisk hastighetstavla är att sänka 

hastigheten på känsliga vägområden (skola, sjukhus, mm), för att på så sätt 

hindra att olyckor sker. 

Ett farthinder (vägbula, avsmalnade väg, chikan) har en mer tvingande 

uppgift att sänka hastighet för alla bilister och ger med automatiskt en 

betydligt lägre hastighet. Farthinder är en mer säker hastighetssänkare en 

elektronisk hastighetstavla. 

Vid Lenhovda och Åseda skola finns det idag farthinder som sänker 

hastigheten markant.   

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen avvaktar med inköp av elektroniska hastighetstavlor. Då 

Uppvidinge kommun arbetar med farthinder (både permanenta och 

tillfälliga) för att reglera hastigheten för fordon.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2020-03-10    

Beslutet skickas till 

Brottsförebyggande rådet 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 57   

Medborgarförslag samarbete mellan köket i Folkets hus 
och förskolan i Fröseke 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun vill att alla kommunens samhällen ska utvecklas i en 

positiv riktning.   

Det inkomna medborgarförslaget vill göra det möjligt för Frösekes invånare 

att kunna erbjudas äta lunch måndag-fredag, i Folkets Hus Fröseke. Att 

förskolan i Fröseke köper sin mat av en kock i Folkets Hus och att denne 

även serverar lunch till allmänheten. 

Kommunens kostavdelning tillagar mat till socialförvaltningen och barn- 

och utbildningsförvaltningen genom politiska beslut. 

Vill någon privat aktör tillaga luncher för allmänheten i Folkets Hus, så ser 

Uppvidinge kommun mycket positivt på detta. Däremot kommer maten till 

Frösekes förskola tillagas av Uppvidinge kommuns kostavdelning, till dess 

att nya politiska beslut fattas i denna fråga.  

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag samarbete mellan köket i Folkets hus och Förskolan i 

Fröseke  

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2020-03-06   

Beslutet skickas till 

Förslagsställare 
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Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 58 Dnr 2020-000096  

Ansökan om bidrag för bro på enskild väg 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet lämnas till tekniska utskottet för finansiering. 

2. Kommunstyrelsens beslut från 2008-05-13 § 101 upphävs.  

Sammanfattning av ärendet 

Björkå vägsamfällighet, vägnummer 17993, har reparerat en bro över 

Badebodaån. Trafikverket har för åtgärden beslutat om 29 313 kr i statliga 

bidrag. Åtgärden är utförd, slutbesiktigad och de statliga bidragen har 

betalats ut.   

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 2020-02-26 § 101: 

Till Björkå vägsamfällighet, vägnummer 17993, betala ut 8 794 kr i 

kommunalt bidrag. Kommunstyrelsen fastställer finansieringen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt kommunstyrelsens beslut §101 från 2008-05-13 ska finansiering 

fastställas vid varje ansökan om kommunalt särskilt driftbidrag för det 

enskilda vägnätet.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ärendet lämnas till tekniska utskottet för finansiering. 

2. Kommunstyrelsens beslut från 2008-05-13 § 101 upphävs.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut, Kommunalt särskilt driftbidrag för det enskilda 

vägnätet i Uppvidinge kommun, dnr 2008-000167 

Ansökan om kommunalt bidrag för Björkå vägsamfällighet, vägnummer 

17993, 2020-02-03    
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-02-26 § 5 

Ansökan om bidrag för bro på enskild väg 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska utskottet  
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§ 59 Dnr 2020-000021  

Kommunernas Kvalitet i Korthet 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

2. Kommunstyrelsen bjuder in barn- och utbildningsnämndens 

presidium till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslöt under 2017 att delta i Sveriges Kommuner och 

Regioners projekt Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). 

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar ca 260 

kommuner. Kommunerna utmanar sig själva genom att årligen ta fram och 

jämföra resultat inom definierade områden, för att utveckla styrning och 

kvalitet i välfärdstjänsterna. 

Syftet är att stärka förtroendevalda att styra för resultat och i dialogen med 

medborgarna. Ägarskapet är således politiskt och det är 

kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i mätområden och 

nyckeltal. 

Kommunstyrelsen delges information om 2019 års resultat på 

sammanträdet den 18 mars år 2020.          

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-03 § 32: 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.          

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att: 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

2. Kommunstyrelsen bjuder in barn- och utbildningsnämndens 

presidium till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 32 

KKiK 2019 Rapport 

Bilaga 1 Uppvidinge kommun KKiK 2019 (SKRs sammanställning).  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder 

Kommunchef 

Utvecklingsstrateg 

Barn- och utbildningsnämndens presidium 
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§ 60 Dnr 2020-000018  

Årsredovisning för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna årsbokslut 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat i förhållande till årets 

budget med 193 tusen kronor.  

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott med 450 tusen 

kronor och Samhällsserviceförvaltningen går med ett negativt resultat med 

640 tusen kronor. 

Nettokostnaden har minskat med 7,1 miljoner kronor, 6,7 procent i 

förhållande till föregående år. Intäkterna uppgår till 90,3 miljoner kronor 

och är 27,1 miljoner kronor lägre än föregående år, 23,1 procent.  

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott med 2,8 miljoner kronor 

mot budget. Utfallet blev 2,6 miljoner kronor bättre än förväntat. 

Förbättringen beror bland annat på ej utnyttjade bidrag inom Kultur och 

fritid, låga kostnader för vinterväghållning, ökade intäkter och lägre 

kostnader för avfallsgårdar samt ej fullt nyttjade budgetmedel för 

utvecklingssatsningar, förfogandemedel och beredskapssamordning. 

Den samlade bedömningen av Kommunstyrelsens måluppfyllelse är att tre 

mål (23 procent) nås, två mål (15 procent) nås delvis och åtta mål (62 

procent) nås inte. 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut: 

Godkänna årsbokslut 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Ekonom, 2020-03-10 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamheter 2019    
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Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltnings- och avdelningschefer inom kommunstyrelsen   
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§ 61 Dnr 2020-000019  

Årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 

1. Använda 7 000 000 kronor av resultatutjämningsreserven för 

justering av balanskravsresultatet för år 2019. 

2. Godkänna årsredovisningen 2019.  

Protokollsanteckning 

Centerpartiet begär om följande protokollsanteckning:  

Med anledning av underskottet för 2019 och av de inledande negativa 

avvikelserna 2020 i nämnderna är det av största vikt att kommunstyrelsen 

följer de nya ekonomistyrningsreglerna mycket noga. Vi kan inte månad 

efter månad bara godkänna informationen.  

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 
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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.   

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

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 kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-03-06 

Årsredovisning 2019 

Beslutet skickas till 

Revisorerna (efter kommunstyrelsens beslut) 

Samtliga kommunens nämnder och bolag (efter kommunfullmäktiges 

beslut)   
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§ 62 Dnr 2020-000162  

Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunledningsförvaltningen och 

Samhällsserviceförvaltningen att upprätta åtgärdsplan i enlighet 

med ”Regler för verksamhets- och ekonomistyrning", fastställd av 

Kommunfullmäktige 2020-02-04, § 14.  

3. Åtgärdsplaner ska publiceras i assistenten inför varje sammanträde 

samt att förslag på åtgärder ska finnas med i redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Årets första prognos för kommunstyrelsens verksamheter visar på ett 

gemensamt negativt utfall på 2,2 miljoner kronor i förhållande till årets 

budget. 

Kommunledningsförvaltningens prognos visar på ett negativt utfall på 1,2 

miljoner. Det är avdelningen för It- och upphandling som på grund av byte 

av datamiljö prognostiserar underskott.  

Samhällsserviceförvaltningens prognos går mot ett negativt utfall på en 

miljon kronor. Det är kostverksamheten som står för det befarade 

minusresultatet på 1 miljon kronor. Det pågående arbetet med omställning 

av verksamheten beräknas ge effekt först vid halvårsskiftet.  

Arbete pågår med att ta fram åtgärdsplan för de verksamheter som visar på 

ett prognostiserat underskott. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om 

åtgärder senast på nästa ordinarie sammanträde efter att den ekonomiska 

rapporten presenterades för nämnden. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunledningsförvaltningen och 

Samhällsserviceförvaltningen att upprätta åtgärdsplan i enlighet 

med ”Regler för verksamhets- och ekonomistyrning, fastställd av 

Kommunfullmäktige 2020-02-04, § 14.  
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 Ekonomiska konsekvenser 

-   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna tilläggs yrkar att åtgärdsplaner ska 

publiceras i assistenten inför varje sammanträde samt att förslag på 

åtgärder ska finnas med i redovisningen.  

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 

Centerpartiet och Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för Kommunledningsförvaltningen mars 2020 

Ekonomisk rapport för Samhällsserviceförvaltningen mars 2020  

Tjänsteskrivelse av ekonom 2020-03-10  

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltnings- och avdelningschefer inom kommunstyrelsen. 
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§ 63 Dnr 2019-000415  

Ekonomiska rapporter mars 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och uppmanar nämnderna att 

fortsätta arbetet med både pågående och planerade åtgärder.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommuns resultatprognos för 2020 är 6,3 miljoner kronor, 

något lägre än det budgeterade resultatet på sju miljoner kronor. Prognosen 

baseras på rapportering från nämnder i mars samt prognos från Sveriges 

Kommuner och Regioner, SKR, från februari.  

Nämnderna sammantaget redovisar en negativ avvikelse på 7,8 miljoner 

kronor. Av kommunens regler för verksamhets- och ekonomistyrning 

framgår att vid negativ avvikelse, ska nämnd, senast på nästkommande 

sammanträde fatta beslut om åtgärder. På förvaltningarna pågår arbetet 

med att ta fram åtgärdsplaner. Kommunchef, tillsammans med 

ekonomichef har från och med i år kontinuerliga uppföljningsmöten med 

varje förvaltningschef samt ekonom.  

Finansieringsverksamheten, tillsammans med centralt avsatta medel, 

prognostiserar ett överskott på 7,2 miljoner kronor. Prognosen förutsätter 

beslut och tilldelning av nya medel för ”Välfärdssatsningar” på 4,8 miljoner 

kronor och att avsatta medel för oförutsett inte används.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen noterar informationen och uppmanar nämnderna att 

fortsätta arbetet med både pågående och planerade åtgärder  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport Uppvidinge kommun, mars 2020 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-03-13    
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Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Samtliga kommunens nämnder   
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§ 64 Dnr 2019-000358  

Riktlinje för intern kontroll inom kommunstyrelsens 
verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta riktlinje för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhet.          

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet är kopplat till Granskning av intern kontroll, revisionsrapport, med 

diarienummer 2019–000082 samt till ärendet Regler för intern kontroll i 

Uppvidinge kommun, diarienummer 2019-000357.  

Kommunens revisorer gav PwC i uppdrag att granska kommunstyrelsens 

och nämndernas arbete med den interna kontrollen. Revisorerna beslöt vid 

ett sammanträde den 18 februari 2019 att lämna över revisionsrapporten till 

kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna önskade svar från styrelsen 

och nämnderna om vad de avsåg göra för att åtgärda de påpekanden som 

gjordes i samband med den revisionella bedömningen. Kommunstyrelsen 

uppdrog till kommunledningsförvaltningen att till kommunstyrelsens 

sammanträde i maj 2019 upprätta svar till revisionen avseende 

granskningsrapporten för intern kontroll. 

Upprättat svar från kommunstyrelsen (2019-05-07, §107) gällde i huvudsak 

åtgärder kopplade till övergripande rutiner och styrdokument. Vid 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober beslöt kommunstyrelsen att 

uppdraget skulle återredovisas i december 2019.  

Revisorernas påpekanden och vidtagna åtgärder 

Revisorerna bedömde att respektive nämnd behöver aktualisera sina beslut 

över hur arbetet med den interna kontrollen ska organiseras. 

Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningsförvaltningen att gå 

igenom och aktualisera de styrdokument och tillämpningsanvisningar som 

finns inom området, både övergripande styrdokument och styrdokument 

som gäller för kommunstyrelsen.  

Genom föreliggande förslag till beslut är kommunledningsförvaltningens 

bedömning att uppdraget om att aktualisera och förtydliga 

kommunstyrelsens styrdokument för intern kontroll genomförts enligt 

uppdrag.            
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-03 § 29: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta riktlinje 

för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhet.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhet 

Nuvarande Riktlinje för intern kontroll inom kommunstyrelsens 

verksamhet 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 29 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen 

Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltning och 

Samhällsserviceförvaltning  

Kommunens revisorer 

Utvecklingsstrateg  
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§ 65 Dnr 2019-000163  

Uppföljning av Kommunstyrelsens handlingsplan för 
intern kontroll 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsrapport för intern kontroll inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde för arbetsåret 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de av kommunfullmäktige fastställda reglerna för intern kontroll, 

2014-11-25, § 134, ska nämnder och styrelsen årligen upprätta en 

handlingsplan för den interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen 

har upprättat internkontrollplan för 2019. 

De områden som ingår i internkontrollplanen grundas på en risk- och 

väsentlighetsanalys. Med risk avses sannolikheten att fel ska uppstå och 

med väsentlighet avses de politiska, ekonomiska, mänskliga eller tekniska 

konsekvenser som kan uppstå.  

Vid sammanträdet redogörs för utfallet av den uppföljning som genomförts 

på kommunstyrelsens handlingsplan för intern kontroll 2019.  

Handlingsplanen har exempelvis haft följande punkter: 

• Rutin för introduktion av nyanställda 

• Riktlinjer för bisyssla 

• Avstämning redovisning 

• Kontanthantering och betalkort 

• Avstämning redovisning 

• Utbetalning bidrag till föreningar och organisationer 

Granskning är genomförd inom samtliga områden. I bilagd 

granskningsrapport redovisas resultatet av och vidtagna åtgärder efter den 

genomförda granskningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-03 § 30: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för beslut.              
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen Godkänner 

granskningsrapport för intern kontroll inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde för arbetsåret 2019.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2019, kommunstyrelsen 

Granskningsrapport, kommunstyrelsens internkontrollplan 2019  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 30 

Intern kontroll Dataskyddsförordningen Ekonomiavdelningen 

Intern kontroll Dataskyddsförordningen Samhällsserviceförvaltningen   

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningschef samhällsserviceförvaltningen 

Avdelningschefer inom samhällsserviceförvaltningen 
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§ 66 Dnr 2020-000017  

Kommunstyrelsens handlingsplan för intern kontroll 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till handlingsplan för internkontroll 

inom kommunstyrelsens verksamhet 

2. Delrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i antingen 

september eller oktober år 2020.      

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap. 7 § ska nämnder se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig. Den interna styrningen och kontrollen är en del av 

kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens politiska ledning 

att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, utveckla 

verksamheten och utvärdera verksamhetens ändamålsenlighet. Ytterst för 

att säkerställa att verksamheternas uppdrag och mål genomförs.  

Arbetsgruppen för intern kontroll har upprättat ett förslag till 

handlingsplan för intern kontroll 2020. 

De områden som ingår i planen grundas på en risk- och 

väsentlighetsanalys. Med risk avses sannolikheten att fel ska uppstå och 

med väsentlighet avses de politiska, ekonomiska, mänskliga eller tekniska 

konsekvenser som kan uppstå. 

Nämnderna upprättar årligen en handlingsplan för intern kontroll och 

avrapporterar i samband med delår samt en granskningsrapport över 

kontrollens resultat inklusive åtgärdsplan vid arbetsårets slut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-03 § 31: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för beslut.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

delrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i antingen 

september eller oktober år 2020.                   

Ekonomiska konsekvenser 

Genomförs inom ramen för ordinarie verksamhet.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

delrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i antingen 

september eller oktober år 2020.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen: 

1. Antar förslag till handlingsplan för internkontroll inom 

kommunstyrelsens verksamhet 

2. Bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhet. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 31 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningschef samhällsserviceförvaltningen 

Utvecklingsstrateg   
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§ 67 Dnr 2018-000425  

Uppföljning av Handlingsplan för intern kontroll 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

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.      

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

granskningsrapport för intern kontroll 2019.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  
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Beslutsunderlag 

Granskningsrapport för: 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Kommunstyrelsen 

- Lönesamverkan HUL 

- Miljö- och byggnadsnämnden 

- Socialnämnden 

- Uppvidingehus AB 

- UppCom AB  

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg, 2020-03-06 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommuners nämnder och bolag  
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§ 68 Dnr 2019-000341  

Handlingsplan för intern kontroll 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 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.    

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

handlingsplan för intern kontroll 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

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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§ 69 Dnr 2020-000089  

Val av internkontrollrepresentanter 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Tony Johansson (S) och Anders Käll (M) som kommunstyrelsens 

internkontrollrepresentanter.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 februari antog kommunfullmäktige nya regler för intern kontroll i 

Uppvidinge kommun.  

De nya reglerna fastslår att varje nämnd ska utse internkontroll-

representanter inom sitt verksamhetsområde. I internkontroll-

representanternas uppdrag ingår att: 

• Följa förvaltningsledningens arbete med nämndens beslutade 

internkontrollplan och förvaltningens avrapportering. 

• Föra en dialog med förvaltningsledning vid framtagande av förslag 

till ny internkontrollplan. 

• Representanterna har inte uppgiften att genomföra egna kontroller. 

Ekonomiska konsekvenser 

2 heldagsarvoden för 2 internkontrollrepresentanter inklusive sociala 

avgifter motsvarar 10 245 kr årligen.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Victoria Birgersson (C) yrkar att internkontrollen ska ingå i ordförande och 

vice ordförandes roll och ingår i deras fasta arvoden. 

Peter Danielsson (S) yrkar att kommunstyrelsen väljer Tony Johansson (S) 

och Anders Käll (M) som kommunstyrelsens internkontrollrepresentanter.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet Victoria 

Birgerssons (C) yrkande. 
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Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg, 2020-03-06  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Förvaltningschef samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomichef  

Utvecklingsstrateg  

Samtliga valda 
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§ 70 Dnr 2020-000095  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Patrik 
Davidsson (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Ingrid Hugosson (C) som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.     

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Davidsson (C) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen. Patrik Davidsson (C) var även ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Då Patrik Davidsson (C) ej längre är ledamot i Kommunstyrelsen behöver 

kommunstyrelsen välja ny ledamot till arbetsutskottet.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer Ingrid Hugosson (C) 

som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ingrid 

Hugossons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2020-03-10  

Beslutet skickas till 

Ingrid Hugosson 
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§ 71 Dnr 2020-000115  

Ombud till Föreningen Energikontor Sydost årsstämma 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Peter Danielsson (S) som ombud till årsstämman 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Energikontor Sydost bildades 1999 av kommuner och dåvarande 

regionförbund för att öka resurser och kompetens inom energi och klimat 

till stöd för ett gemensamt arbete att nå ett hållbart energisystem i sydost.  

Energikontor Sydost AB ägs av en förening där kommuner och 

regionkommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län är medlemmar. 

Genom ägardirektiv och i dialog med medlemmarna genomförs satsningar 

som syftar till att uppfylla medlemmarnas energi- och klimatmål.  

Energikontor Sydost ingår i Energikontoren Sverige, ett svenskt nätverk av 

regionala energikontor samt FEDARENE, en europeisk motsvarighet. 

Den 29 maj 2020 har Föreningen Energikontor Sydost årsstämma. 

Kommunstyrelsen ska utse ett ombud till årsstämman.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen väljer kommunfullmäktiges 

ordförande Peter Danielsson (S) som ombud till årsstämma.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Information till kommunstyrelsen från Föreningen Energikontor Sydost 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2020-03-10  

Beslutet skickas till 

Peter Danielsson 

Föreningen Energikontor Sydost 
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§ 72 Dnr 2020-000137  

Val av ägarrepresentant till bolagsstämma i UppCom 
AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Niklas Jonsson (S) som ägarrepresentant till bolagsstämman.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 beslutade Kommunfullmäktige om avveckling av den 

kommunala bolagskoncernen där UppMod AB som moderbolag äger 

dotterbolagen AB Uppvidingehus och UppCom AB. Kommunen har till 

följd av beslutet förvärvat samtliga aktier i båda dotterbolagen och är nu 

ensam ägare till dessa. Kommunstyrelsen behöver utse ägarrepresentant till 

bolagsstämma för bolagen.  

Enligt bolagspolicyn för Uppvidinge kommun, fastställd av 

Kommunfullmäktige 2014-04-29, § 44, ska kommunstyrelsens utse 

representant till stämma i moderbolaget. Samma princip torde gälla för val 

till övriga kommunägda bolag.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar att kommunstyrelsen väljer Niklas Jonsson (S) 

som ägarrepresentant till bolagsstämman.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Peter 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-03-09    

Beslutet skickas till 

Niklas Jonsson 

UppCom AB 
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§ 73 Dnr 2020-000138  

Val av ägarrepresentant till bolagsstämma i AB 
Uppvidingehus 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Niklas Jonsson (S) som ägarrepresentant till bolagsstämman.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 beslutade Kommunfullmäktige om avveckling av den 

kommunala bolagskoncernen där UppMod AB som moderbolag äger  

dotterbolagen AB Uppvidingehus och UppCom AB. Kommunen har till 

följd av beslutet förvärvat samtliga aktier i båda dotterbolagen och är nu 

ensam ägare till dessa. Kommunstyrelsen behöver utse ägarrepresentant till 

bolagsstämma för bolagen.  

Enligt bolagspolicyn för Uppvidinge kommun, fastställd av 

Kommunfullmäktige 2014-04-29, § 44, ska kommunstyrelsens utse 

representant till stämma i moderbolaget. Samma princip torde gälla för val 

till övriga kommunägda bolag.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar att kommunstyrelsen väljer Niklas Jonsson (S) 

som ägarrepresentant till bolagsstämman.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Peter 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-03-09   

Beslutet skickas till 

Niklas Jonsson 

Uppvidingehus AB 
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§ 74 Dnr 2019-000192  

Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, kvartal fyra år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

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.  

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.     

Kansliavdelningens förslag till beslut 

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 kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-03-06  

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 24   
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 75 Dnr 2020-000136  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 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.    

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kansliavdelningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-03-06  

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

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 76 Dnr 2020-000126  

Motion om firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971-
2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen uppdrag att utreda 

motionen och återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i 

juni 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2020 § 34 att lämna motion om 

firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971-2021 till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger 

kommunledningsförvaltningen uppdrag att utreda motionen och 

återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Motion om firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971-2021 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-03-03 § 34 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 77 Dnr 2020-000080  

Motion om gröna beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i 

maj 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2020 § 34 att lämna motion om 

gröna beslut till kommunstyrelsen för beredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Motion om gröna beslut 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-03-03 § 34 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 78 Dnr 2020-000108  

Motion om strandskyddsdispens 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda motionen. 

2. Kommunledningsförvaltningen ska inhämta yttrande från miljö- och 

byggnadsnämnden. 

3. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med svar till 

kommunstyrelsens sammanträde i september 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2020 § 34 att lämna motion om 

strandskyddsdispens till kommunstyrelsen för beredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att: 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda motionen. 

2. Kommunledningsförvaltningen ska inhämta yttrande från miljö- och 

byggnadsnämnden. 

3. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med svar till 

kommunstyrelsens sammanträde i september 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Motion om strandskyddsdispens 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-03-03 § 34 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 79 Dnr 2020-000009 

Återrapportering av delegationsbeslut 
kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska beslut som fattas på 

delegation återrapporteras till kommunstyrelsen. Anmälda 

delegationsbeslut finns i kommunhuset Åseda.     

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så     

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut - Kommunstyrelsens utskott, 

återrapportering mars 

Förteckning över ordförandebeslut, återrapportering mars 
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§ 80 Dnr 2020-000010  

Meddelanden till Kommunstyrelsen  

Sammanfattning av ärendet 

  Förteckning över meddelanden: 

1. Meddelande från styrelsen överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om strategi för genomförande 

av vision e-hälsa 2025, dnr 2020-000107 

2. WWFs utmaningar till svenska kommuner inför Earth Hour 2020 

samt informationsblad från Världsnaturfonden WWF, dnr 2020-

0001 

3. Årsmöte med Arkivförbund Sydost 2020 kallelse, dnr 2020-

000151 

4. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 23 Åtgärds- och 

handlingsprogram kostnadseffektivisering år 2020-2024  

5. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 20 Beaktande 

utifrån barnkonventionen 

6. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 18 Nyttjande av 

lägenheter i särskilt boende 

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelande till kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-

18 

  

 




