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Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande 

Anders Käll (M), 1:e vice ordförande 

Bodil Fager Bergqvist (S), tjänstgörande ersättare för Peter Skog Lindman (S) §§ 

263-278, 280-293 

Simon Bring (SD), tjänstgörande ersättare för Peter Skog Lindman (S) § 279 

Susanne Karlsson (S) 

Tony Johansson (S) 
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Viktoria Birgersson (C), tjänstgörande ersättare för Patrik Davidsson (C) 
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Ersättare Simon Bring (SD)  

Tjänstepersoner Silja Savela, ekonomichef 

Patrik Ivarsson, samhällsserviceförvaltningschef, §§ 263-269 

Anders Linnér, skogssamordnare, §§ 263-269 

Stefan Carlsson, Uppvidingehus, §§ 263-267 

Per Lindgren, kostchef, § 266 

Anna Tigerström Johansson, kommunikatör § 270 

Therese Magnusson, utvecklingsstrateg, §§ 270-271 

Charlott Åberg, beredskapssamordnare, §§ 272-273 

Per Gjörloff, kultur- och fritidschef, §§ 276-279 

Emma Majlöv Modig, kommunsekreterare 

Övriga närvarande , SydostLeader §265 

Justerare Anders Käll 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, 2019-12-09 
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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 263-293 

 Emma Majlöv Modig  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2019-12-11 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2020-01-03 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 

 

Underskrift 
  

 Emma Majlöv Modig  
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§ 263 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende Riktlinje för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhet dnr KS 

2019-000358 utgår från dagordningen, i övrigt godkänns dagordningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) föreslår att ärende Riktlinje för intern kontroll inom 

kommunstyrelsens verksamhet dnr KS 2019-000359 utgår från dagordningen, i 

övrigt godkänna dagordningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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§ 264 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen välja Anders Käll (M) som 

justerare.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Anders Käll (M) som 

justerare och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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§ 265 Dnr 2019-000284  

Information Orientering om verksamheten 
SydostLeader  

Sammanfattning av ärendet 

 informerar om verksamheten Sydostleader.  
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§ 266 Dnr 2018-000397  

Information avseende utredning av Kostverksamheten 
2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Ivarsson, samhällsserviceförvaltningschef, och Per Lindberg, 

kostchef, informerar om nuläget avseende Kostutredningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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§ 267 Dnr 2017-000295  

Information renovering av Änghultasjöns dämme och 
Klavreströms regleringsdamm  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Carlsson, Uppvidingehus, och Patrik Ivarsson, 

samhällsserviceförvaltningschef, informerar om arbetet med renovering av 

Änghultasjöns dämme och Klavreströms regleringsdamm.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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§ 268 Dnr 2019-000276  

Inköp av elektronisk hastighetstavla 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förlänger utredningstiden angående elektroniska 

hastighetstavlor, fram till kommunstyrelsens sammanträde i mars 2020.  

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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2019, § 200, att ge 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad, strategi för 

användning samt antal elektroniska hastighetstavlor och återkomma till 

kommunstyrelsen senast december 2019. Samt att utreda vad som är bäst 

och mest effektivt med elektronisk hastighetstavla och/eller farthinder.  

Samhällserviceförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen förlänger utredningstiden angående elektroniska 

hastighetstavlor, fram till kommunstyrelsens sammanträde i mars 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2019-11-22  
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Beslutet skickas till 

Brottsförebyggande rådet 

Tekniska avdelningen 
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§ 269 Dnr   

Förvärv av  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvärva fastigheten  till ett belopp av max 3 000 000 

kr (tre miljoner). 

2. Avsätta 3 000 000 kr från tekniska utskottets förfogande 

investeringsmedel.  

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot fattat beslut i ovan 

punkt att förvärva fastigheten  till en köpeskilling av max 3 

000 000 kr med motiveringen: 

- Ärendet följer inte kommunfullmäktiges riktlinjer för exploatering 

av mark: Såväl värdering samt köpekontrakt skall bifogas. 

- Ärendet är inte berett i Tekniska utskottet, där en total bedömning 

av exploateringen borde gjorts.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge Kommun har blivit tillfrågad det finns intresse av att köpa 

fastigheten . Fastigheten är på - 

Samhällsservicesförvaltningen har ett starkt intresse av området då 

fastigheten gränsar till ,   

Marken söder om  detaljplanerades år  som 

industrimark.  ligger precis utanför planlagt område 

och byggdes  Detta gör att vattentäkter och tillrinningsområde till 

brunnarna inte är tillräckligt skyddade från eventuell industribyggnation, 

då  är en liten fastighet och bara innehåller vattenverket. 

försörjer  med 

dricksvatten och planen är att även Fröseke skulle kunna få vatten från 

Ett eventuellt markköp skulle kunna trygga en framtida vattenförsörjning 

om planen från år  upphävdes och marken närmast vattenverket 

planläggs som naturmark.  
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När vattenskyddsområde bildas för  kommer 

 att vara berörd/belastat av restriktioner.  

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut: 

1. Förvärva fastigheten  till ett belopp av max 3 000 000 

kr (tre miljoner). 

2. Avsätta 3 000 000 kr från tekniska utskottets förfogande 

investeringsmedel.  

Ekonomiska konsekvenser 

Max 3 000 000 kronor för inköp av                                   

Uppskattat avverkning av skog för ca 1 000 000 kronor, samt möjlig 

försäljning av boningshus för 300 000 – 400 000 kronor.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef 2019-11-22 

Karta över fastigheten                                                                                

Remiss från tekniska chefen    

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

Miljö- och byggförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 270 Dnr 2019-000356  

Riktlinjer för externwebb 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till Riktlinjer för externwebb.   

Sammanfattning av ärendet 

I november 2018 lanserade vi uppdateringen av vår externwebb, 

uppvidinge.se. Externwebben är Uppvidinge kommuns viktigaste kanal för 

information, kommunikation, samverkan och interaktivitet med våra 

invånare och besökare och är kommunens ansikte utåt. Syftet är att erbjuda 

våra målgrupper en pålitlig och stabil kommunikations- och servicekanal. 

Webbplatsen ska vara vår primära kommunikationskanal och ska erbjuda 

information om kommunens verksamheter, viktiga beslut, kontaktuppgifter 

till kommunen, och service i form av till exempel e-tjänster. 

Uppvidinge.se ska också visa upp Uppvidinge som en attraktiv och 

lockande kommun att besöka samt bo och arbeta i. 

I Riktlinjer för externwebb beskrivs syfte, principer, målsättning, 

målgrupper, kvalitetskrav och ansvarsfördelning när det gäller arbetet med 

externwebben. Riktlinjerna gäller samtliga förvaltningar inom Uppvidinge 

kommun. 

Hittills har Uppvidinge kommun saknat riktlinjer för arbetet med 

externwebben.  

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen antar förslaget till Riktlinjer för externwebb.   

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunkansliets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunikationsansvarig, 2019-11-15 
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Förslag till Riktlinjer för externwebb, 2019-11-13   

Beslutet skickas till 

Kommunikationsansvarig 

Kommunchef 
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§ 271 Dnr 2019-000357  

Revidering av regler för intern kontroll i Uppvidinge 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta nya regler för 

intern kontroll i Uppvidinge  

Sammanfattning av ärendet 

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

diarienummer 2019–000082 samt till ärendet Riktlinje för intern kontroll 

inom kommunstyrelsens verksamhet, diarienummer 2019-000358.  

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 en översyn av Uppvidinge kommuns 

övergripande styrdokument genomförts enligt uppdrag. 
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Revisorerna bedömde att kommunstyrelsen behöver säkerställa 

tillräckliga resurser för att övergripande säkerställa att systemet med 

intern kontroll fungerar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 

regler för intern kontroll.  

Kommunchefen har förändrat organisationen avseende det övergripande 

arbetet och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll. Ansvaret har 

flyttats från ekonomiavdelningen till kansliavdelningen med en uttalad 

ansvarig tjänsteperson.  

Genom förändringen i organisationen är kommunledningsförvaltningens 

bedömning att verksamheten avsatt resurser för att säkerställa 

genomförandet av intern kontroll i Uppvidinge kommun.  

Revisorerna ansåg att arbetet med riskbedömningar behöver stärkas 

exempelvis avseende gemensamt synsätt, metodik, inventering, 

dokumentation av risker samt internkontrollmoment som omfattar hela 

den kommunala organisationen och på ett tydligare sätt involvera 

kommunstyrelsen i arbetet. 

I översynen har kommunledningsförvaltningen tagit hänsyn till 

revisorernas bedömning. Genom exempelvis gemensamma mallar för hela 

organisationen, gemensamma internkontrollmoment utpekade av 

kommunstyrelsen och utpekade internkontrollrepresentanter i nämnder är 

kommunledningsförvaltningens bedömning att föreliggande förslag stärker 

och förtydligar arbetet med intern kontroll, samt möter kommunstyrelsens 

uppdrag och revisorernas påpekanden på ett gott sätt. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta nya regler för 

intern kontroll i Uppvidinge. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningar och bolag i Uppvidinge kommunkoncern ska anpassa sitt 

arbete med intern kontroll att ligga i linje med de nya riktlinjerna. Att arbeta 

med de nya riktlinjerna anses ligga inom ramen för det ordinarie 

uppdraget. 

Förslaget om att inrätta politiska internkontrollrepresentanter, två per 

nämnd, beräknas få ekonomiska konsekvenser. Två heldagsarvoden per 

person och nämnd bedöms vara rimligt för att genomföra uppdraget, detta 

motsvarar cirka 8 000 kronor.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun 

Nuvarande Regler för intern kontroll 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg 2019-11-15   

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder och bolag,  

Utvecklingsstrateg  

Kommunens revisorer 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(55) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 272 Dnr 2019-000360  

Reglemente för Uppvidinge kommuns 
krisledningsnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

reglemente för krisledningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter under extraordinära 

händelser. Som grund för nämndens arbete fungerar i första hand lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. I reglementet beskrivs bland annat hur 

nämnden är sammansatt och arbetar, vilka ansvarsuppgifter och 

rapporteringsskyldigheter nämnden har och i vilken omfattning nämnden 

ska genomgå utbildning och övning. Krisledningsnämnden utgörs av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Reglementet som nu har reviderats 

fastställdes av kommunfullmäktige 2016-12-20.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

reglemente för krisledningsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningen förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-11-20   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Beredskapssamordnare 
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Samtliga nämnder och bolag 
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§ 273 Dnr 2019-000361  

Policy för krisberedskap och civilt försvar i Uppvidinge 
kommun 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till 

styrdokument Policy för krisberedskap och civilt försvar i Uppvidinge 

kommun 2019-2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, ska kommunen ta fram ett styrdokument 

för sitt arbete med krisberedskap. I Överenskommelse om kommunernas arbete 

med civilt försvar 2018-2020 finns inte motsvarande krav på styrdokument, 

men det civila försvaret bygger i stor utsträckning på kommunens förmåga 

att hantera kriser i fredstid. Kommunen samordnar därför arbetet med 

krisberedskap och civilt försvar.  

Policy för krisberedskap och civilt försvar i Uppvidinge kommun 2019-2022 är 

kommunens styrdokument för strategisk inriktning av arbetet med 

krisberedskap och civil försvar. Styrdokumentet ska visa kommunens 

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt 

försvar. Även kommunens övergripande styrning av arbetet och 

övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys redovisas i dokumentet. 

Policyn beskriver också kommunens ambitioner i arbetet med sitt 

geografiska områdesansvar och vilken planering avseende krisberedskap 

inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under 

mandatperioden.  

Uppvidinge kommun ska, enligt överenskommelserna mellan MSB och 

SKL, ha förmåga att hantera extraordinära händelser. Kommunen ska värna 

liv och hälsa, trygga livsnödvändig försörjning samt verka för att 

samhällsviktiga funktioner och grundläggande värden upprätthålls i det 

geografiska området. Kommunen ska också bygga upp en grundläggande 

förmåga till civilt försvar och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett 

väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till 

styrdokument Policy för krisberedskap och civilt försvar i Uppvidinge kommun 

2019-2022. 

Ekonomiska konsekvenser 

-  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Förslag till policy för krisberedskap och civilt försvar 

Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-11-20    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder och bolag 

Beredskapssamordnare 
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§ 274 Dnr 2019-000362  

Förslag till timtaxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till ny timtaxa för offentlig 

kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

Timtaxa offentlig kontroll 1086 kr. 

Timtaxa vid uppföljande kontroll och bristande efterlevnad 957 kr.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommuns nuvarande timtaxa för offentlig kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen antogs av kommunfullmäktige 2012-02-28. 

Med anledning av EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen 

behöver taxan justeras. I samband med taxeändringen har även timtaxan 

beräknats utifrån myndighetsområdets nuvarande förhållanden. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram underlag som kan 

användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxa inom 

livsmedelskontrollens område. SKL:s underlag har använts vid beräkningen 

av Uppvidinge kommuns timtaxa för livsmedelskontroll. Uppgifter om 

förvaltningens gemensamma kostnader har inhämtats från Uppvidinge 

kommuns ekonomiavdelningen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 31 oktober 2019, § 134, att: 

Anta miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut för ny timtaxa 

inom livsmedelkontrol. Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till 

ny timtaxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

Timtaxa offentlig kontroll 1086 kr. 

Timtaxa vid uppföljande kontroll och bristande efterlevnad 957 kr.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- 

och byggnadsnämndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-31 § 134 
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Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala 

taxor avseende livsmedelskontroll 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 275 Dnr 2019-000363  

Förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedelslagstiftningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning inom 

livsmedelskontrollen i kraft. Med anledning av den nya 

kontrollförordningen (EU) 2017/625 behöver taxan inom 

livsmedelskontrollen justeras.  

Taxan behöver justeras till den nya förordningen för att 

tillsynsmyndigheten ska kunna ta betalt för livsmedelskontroll efter 

Årsskiftet enligt gällande regelverk. 

Svensk lagstiftning, särskilt livsmedelslagen med tillhörande förordningar 

kommer att anpassas till den nya kontrollförordningen under 

nästkommande år 2020. När arbetet med förändringarna i den svenska 

lagstiftningen är klara, kommer sannolikt taxan att behöva revideras igen 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 31 oktober 2019, § 133, att: 

Anta miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut för ny taxa inom 

livsmedelskontroll. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 

ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- 

och byggnadsnämndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-31 § 133 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen  

Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 276 Dnr 2019-000372  

Förslag om införande av automatutlåning i kommunens 
bibliotek 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet till kultur- och föreningsutskottet då 

förutsättningarna förändrats med anledning av antagen budget.  

2. Ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att inhämta yttrande 

från barn- och utbildningsnämnden. 

3. Återrapportera ärendet till kommunstyrelsen senast april 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsavdelning fick av kommunstyrelsen i uppdrag att 

inkomma med förslag på införande av automatutlåning på filialbiblioteken 

med en förväntad ekonomisk effekt på -2Mkr.  

Vi konstaterade i augusti i samband med den risk- och konsekvensanalys 

som gjordes i samband med budgetberedningens förslag inför 

kommunstyrelsens förslag till beslut att automatutlåning inte är möjligt i 

den form kommunstyrelsen önskat. Detta då driften av automatbibliotek är 

betydligt mer komplicerad och görs den personalnedskärning som blir 

effekten av ett 35%-igt besparingsbeting finns inte tillräckligt med personal 

kvar att drifta både automatbibliotek och ansvara för 

skolbiblioteksverksamheten. Vi har dock utrett i enlighet med uppdraget 

och konsekvenserna visas i den utredningen.  

Verksamhetsutredningen visar att en personalnedskärning på 3 årsarbeten 

(av totalt 6,8), samt övriga effektiviseringar, exempelvis upphörande av all 

programverksamhet kvällstid och helger, extern verksamhet som 

högläsning på äldreboendena, språkutveckling barn 1,5 - 6 år, om drygt 

500Tkr klarar vi driftbesparing på -2Mkr, och en investering på mellan 2,52 

- 3,65Mkr. Detta förutsätter att ansvaret för den lagstadgade 

skolbiblioteksverksamheten återförs till barn- och utbildningsnämnden. Vi 

kommer inte ha personal kvar att ansvara för och drifta även den 

verksamheten.  

Vårt förslag innebär att filialerna i Alstermo, Älghult och 

Norrhult/Klavstreström återgår till att vara rena skolbibliotek. Biblioteket i 

Lenhovda flyttas till banklokalen och görs Meröppet för att täcka upp 
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behovet i de övriga samhällena samt att huvudbiblioteket i Åseda blir kvar i 

oförändrad form. Besparingen blir ca 700Tkr mindre, men är genomförbar.   

Ekonomiska konsekvenser 

Uppdraget från kommunstyrelsen innebär en minskad driftbudget på ca 

2Mkr samt en investering på mellan 2,52 - 3,65Mkr.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar: 

1. Återremittera ärendet till kultur- och föreningsutskottet då 

förutsättningarna förändrats med anledning av antagen budget.  

2. Ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att inhämta yttrande 

från barn- och utbildningsnämnden. 

3. Återrapportera ärendet till kommunstyrelsen senast april 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-29 

Biblioteksutredning 

Risk- och konsekvensanalys Biblioteksverksamheten 2019-11-11 

Risk- och konsekvensanalys Biblioteksverksamheten 2019-08-29       

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsavdelningen          
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§ 277 Dnr 2019-000374  

Förslag om neddragning av föreningsbidragen  

Kommunstyrelsens beslut 

Avsluta uppdraget av neddragning av föreningsbidrag med anledning av 

förstärkning i budgeten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag på budget 2020 och 

verksamhetsplan 2021- 2022 som utgår från de budgetramar som 

Kommunfullmäktige beslutade om i juli 2019, mål som tilldelats av 

Kommunfullmäktige samt uppdrag och prioriteringar från 

kommunstyrelsens budgetberedning.  

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober år 2019 § 199 att ge kultur- och 

föreningsutskottet i uppdrag att senast i december återkomma med konkret 

förslag om neddragning av föreningsbidragen med en miljon kronor. 

I majoritetens förslag till budget 2020 med verksamhetsplan 2021-2022 som 

överlämnats till fullmäktige finns budgeterade medel för 

föreningsbidragen.        

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut 2019-11-26, § 41: 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att avvakta beslut i ärendet till efter 

fullmäktiges beslut om budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att avsluta uppdraget av neddragning av 

föreningsbidrag med anledning av förstärkning i budgeten.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2019-11-26 § 41 

Beslutet skickas till 

Kultur- och föreningsutskottet 
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§ 278 Dnr 2019-000354  

Revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars 
lokala verksamhet inom Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars verksamhet inom 

Uppvidinge kommun.       

2. Ändra texten i normerna på sida 5, andra stycket efter rubriken 

Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 till: 

I Uppvidinge kommun ska samtliga föreningar som får verksamhetsstöd 

för barn- och ungdomsverksamhet begära begränsat registerutdrag ur 

belastningsregistret. Detta gäller för samtliga befintliga ledare och andra 

som har uppdrag i föreningen och som är 15 år eller äldre och där har direkt 

och regelbunden kontakt med barn. Som barn räknas alla under 18 år. 

Föreningen ska på förfrågan ifrån Uppvidinge kommun kunna visa rutiner 

kring hur man arbetar med och efterföljer arbetet med registerutdrag.      

Sammanfattning av ärendet 

I linje med att Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 tog 

Riksidrottsförbundet under Riksidrottsmötet 2019 beslut om att: 

Föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som 

anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med 

barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid 

nytillsättningar. 

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår därmed att normer för bidrag till 

ideella föreningars lokala verksamhet uppdateras med följande text: 

Barnkonventionen blir lag 2020-01-01. 

I linje med att Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 tog Riksidrottsförbundet 

under Riksidrottsmötet 2019 beslut om att ”föreningar ska begära begränsat 

registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i 

föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i 

kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar”. 

I Uppvidinge kommun ska samtliga föreningar som får verksamhetsstöd för barn- 

och ungdomsverksamhet begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret. 
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Detta gäller för samtliga befintliga ledare och andra som har uppdrag i föreningen 

och där har direkt och regelbunden kontakt med barn,  

Föreningen ska på förfrågan ifrån Uppvidinge kommun kunna visa rutiner kring 

hur man arbetar med och efterföljer arbetet med registerutdrag. 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut 2019-11-26, § 55: 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige godkänna förslag till revidering av Normer för bidrag 

till ideella föreningars verksamhet inom Uppvidinge kommun.              

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bodil Fager Bergqvist (S) yrkar tillägg att texten i normerna på sida 5, andra 

stycket efter rubriken Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 ändras till: 

I Uppvidinge kommun ska samtliga föreningar som får verksamhetsstöd 

för barn- och ungdomsverksamhet begära begränsat registerutdrag ur 

belastningsregistret. Detta gäller för samtliga befintliga ledare och andra 

som har uppdrag i föreningen och som är 15 år eller äldre och där har direkt 

och regelbunden kontakt med barn. Som barn räknas alla under 18 år. 

Föreningen ska på förfrågan ifrån Uppvidinge kommun kunna visa rutiner 

kring hur man arbetar med och efterföljer arbetet med registerutdrag. 

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- 

och föreningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bodil 

Fager Bergqvists (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2019-11-26 § 55 

Normer för bidrag till ideella föreningars lokala verksamhet inom 

Uppvidinge kommun, reviderad i fullmäktige 2019-02-26 
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Förslag på Revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars lokala 

verksamhet inom Uppvidinge kommun 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Berörda föreningar 
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§ 279 Dnr 2019-000376  

Ansökan om medfinansiering Folkets hus Alstermo 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå kultur- och föreningsutskottets förslag.  

2. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsen med förslag om medfinansiering av ansökan 

senast februari 2020.  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bodil Fager Bergqvist (S) i handläggningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidingehus AB har sagt upp det avtal som tidigare funnits med Fröseke 

industriservice gällande leverans av värme till sina fastigheter från och med 

2020-09-01.  

Folkets hus i Alstermo kommer då ej längre att kunna få värme levererad. 

Man söker därför bidrag ifrån bland annat Boverket för att installera 

bergvärme och därigenom även vara en del av miljöarbetet i Alstermo och i 

Uppvidinge kommun.  

För att erhålla bidrag ifrån Boverket krävs det att kommunen 

medfinansierar med minst 30% av kostnaden. Totalkostnaden på projektet 

beräknas till 962 500 kronor plus installation av elleverans till 160 ampere.  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut 2019-11-26 § 53: 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om 

medfinansiering med 30 procent av kostnaden för installation av 

värmeanläggning i Alstermo Folkets hus under förutsättning att föreningen 

erhåller bidrag för densamma från Boverket. Uppvidinge kommuns 

medfinansiering uppgår till maximalt 288 750 kronor. 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt 

ekonomiavdelningen att återkomma till kommunstyrelsen med en 

detaljerad finansieringsplan efter det att Boverket har beslutat i ärendet.      
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Ekonomiska konsekvenser 

Bidrag ryms ej inom Kultur- och fritidsavdelningens budget för 

investeringsbidrag i samlingslokaler.                

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avslå kultur- och föreningsutskottets förslag.  

2. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsen med förslag om medfinansiering av ansökan 

senast februari 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Ansökan om medfinansiering Folkets Hus Alstermo 

Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2019-11-26 § 53 

Beslutet skickas till 

Alstermo Folkets Hus 

Ekonomichef  

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 280 Dnr   

Medborgarförslag om kommunens huvudansvar för 
föreningslivet  

Kommunstyrelsens beslut 

Kultur- och föreningsutskottet ska återkomma till kommunstyrelsen med 

svar i februari år 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 29 maj 2018, § 62, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för svar, medborgarförslag om kommunens 

huvudansvar för föreningslivet.  

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april år 2019 § 73 att ge kultur- och 

föreningsutskottet i uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma 

till kommunstyrelsen med svar senast december 2019.        

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut 2019-11-26, § 57: 

1. Kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt kultur- och 

fritidsavdelningen att utreda medborgarförslaget och återkomma 

med svar senast februari år 2020.  

2. Kultur- och föreningsutskottet ber om att få återkomma till 

kommunstyrelsen med svar i februari år 2020.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- 

och föreningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om kommunens huvudansvar för föreningslivet 

Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2019-11-26 § 57      

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(55) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 281 Dnr 2019-000333  

Avveckling av förskolan Uven 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå barn- och 

utbildningsnämndens hemställan om att avveckla förskolan Uven.      

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-09, § 93, att hemställa till 

kommunfullmäktige om att avveckla förskolan Uven.  

I barn- och utbildningsnämndens protokoll § 93 står det: 

"I diskussionerna inför budgetarbetet, i och med att grundskolans 

verksamhet inte kan beskäras med risk att förlora statsbidraget "Likvärdig 

skola" föreslås att förskolan Uven avvecklas. Med kort tid har vi tittat på 

ärendet men för att vi skall kunna säkerställa kvaliten borde en utredning 

ske. Om det skulle visa sig att avvecklingen är genomförbar kan 

besparingen bli enligt nedan.  

Förskolan Uven har idag 10 inskrivna barn och 2 barn i kö. Demografiskt 

har utvecklingen sett ut enligt nedanstående tabell. I nuläget finns således 

inga barn som är födda under 2019. Förskolan Junibacken har idag 52 barn 

inskrivna. Verksamheten har idag fyra anställda varav två är barnskötare 

och två är outbildade. I nuvarande organisation saknar Uven förskolelärare 

och genom att barnen förs över till Junibacken får de således tillgång till 

förskolelärare. Läroplanen för förskolan (LpO18) betonar undervisningens 

roll i förskolan och då blir förskolelärarens roll än viktigare än tidigare.  

Demografin och köläget ser ut enligt nedan 2019-09-23  

Demografi Fröske Alstermo 

2015 3 9 

2016 3 15 

2017 3 11 

2018 6 12 

2019 0 4 
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Kö Fröseke Alstermo 

2019-09-23 2 (maj och augusti) 6 (september och från 

januari till hösten) 

 

Ekonomiska konsekvenser  

En eventuell besparing genom avveckling av förskolan Uven  

(budgetmedel för kost, material, livsmedel och 0,7 tjänst förs över till 

Junibacken)  

- Hyran 165 000 kronor (9 månaders uppsägningstid och på¥ helår) 

- Vaktmästerikostnad 2 000 kronor 

- Arbetslagsledare 76 000 kronor 

- Personalkostnad 1 157 000 kronor 

Total budgetbesparing: 1,4 miljoner kronor" 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå barn- och 

utbildningsnämndens hemställan om att avveckla förskolan Uven.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Konsekvensanalys av nedläggning av förskolan Uven 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 93 

Presidieskrivelse 2019-11-27 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 282 Dnr 2019-000334  

Avveckling av kulturskolan  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå barn- och 

utbildningsnämndens hemställan om att avveckla kulturskolan.       

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-09, § 94, att hemställa till 

kommunfullmäktige om att avveckla Kulturskolan. 

I barn- och utbildningsnämndens protokoll § 94 står det: 

"Kulturskolan är en del av utbildningsväsendet som ej omfattas av 

obligatorium. I diskussionerna inför budgetarbetet i och med att 

grundskolans verksamhet inte kan beskäras med risk att förlora 

statsbidraget "Likvärdig skola" föreslås att Kulturskolan avvecklas.  

Kulturskolan har idag 179 barn inskrivna i den avgiftsbelagda 

verksamheten. Kosh1aderna för den obligatoriska verksamheten (bild-, 

musik- och dansundervisning) som bedrivs av kulturskolans personal i 

grundskolan belastar de verksamheterna.  

Kulturskolans verksamhet består idag av 8 heltider och två timanställda 

förutom två tjänster inom ledning och administration (30% vardera). 

Utbudet inom musikområdet är: Cello, Fiol, Kontrabas, Piano, Trumpet, 

Tuba, Trombon, Saxofon, Tvärflöjt, Blockflöjt, Gitarr och Slagverk. Förutom 

musikundervisning bedrivs verksamhet inom drama, dans och bild.  

En tidsplan bör upprättas men för att få effekt i budget bör detta ske så 

snart som möjligt. Barn- och utbildningsförvaltningen bör ges i uppdrag att 

ta fram en plan för avvecklingen.  

Ekonomiska konsekvenser  

De ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning av kulturskolan 

omfattar en besparing i budget på 3 447 000 kronor enligt nedan  
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Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå barn- och 

utbildningsnämndens hemställan om att avveckla kulturskolan.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Konsekvensanalys av avveckling av Kulturskolan i Uppvidinge kommun 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-10-09 § 94 

Presidieskrivelse 2019-11-27 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(55) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 283 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden 

för kommunstyrelsens uppdrag 2019-04-23 § 44 punkt 2, gällande utredning 

av Uppvidinges kommunala bolag, till våren år 2020.               

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april år 2019 § 44 om att uppdra till 

kommunstyrelsen att genomföra en utredning av Uppvidinge kommuns 

kommunala bolag och återkomma senast höst 2019 med förslag till 

förändringar av bolagens organisering och ansvar.          

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-26, § 44: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för kommunstyrelsens 

uppdrag 2019-04-23 § 44 punkt 2, gällande utredning av Uppvidinges 

kommunala bolag, till våren år 2020.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-26 § 44     

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 284 Dnr 2019-000166  

Översyn av regler för investeringar 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 

kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över regler för 

investeringar och återkomma till kommunstyrelsen hösten 2019. Den 30 

april behandlades ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott, § 9. 

Arbetsutskottet beslutade då att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att se över regler för investeringar och återkomma till 

arbetsutskottet hösten 2019.  

En ny lag för kommunal bokföring och redovisning gäller från och 1:a 

januari 2019. Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, som är normgivande 

inom kommunal redovisning har under året utarbetat rekommendationer 

och tillämpningsanvisningar utifrån den nya lagstiftningen. Det har funnits 

oklarheter i tillämpningen av vissa delar, bland annat hantering av bidrag 

för investeringar.  

Kommunledningsförvaltningen har avvaktat översyn av reglerna för 

investering tills samtliga rekommendationer som behandlar hantering av 

investeringar har fastställts av RKR. I oktober 2019 har RKR fastställt 

rekommendationen som har saknats för att kunna genomföra översynen.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-26 § 38: 

Föreslå kommunstyrelsen att uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i 

april 2020.                            

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-26 § 38   

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Kommunchef 
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§ 285 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för 

exploaterad mark ska fastställas av kommunfullmäktige för varje enskilt 

exploateringsområde.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2019, § 69, att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för exploatering av mark. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 augusti 2019, § 50, att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över regler för exploatering 

av mark.  

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 

iordningsställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller 

industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga 

kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, 

vatten- och avloppsanläggningar med mera.  

Som en del i översynen ingår prissättning av mark som har iordningställts 

för exploateringsändamål. Kommunfullmäktige har i november 2005, § 136, 

fastställt taxa för oplanerad mark att gälla från och med januari 2006. 

Därmed saknas fastställd taxa för mark som iordningsställts.  

Prissättningen är en komplex fråga och behöver utredas ordentligt. Olika 

delar som behöver vägas in är bland annat marknadsvärde, kostnader för 

framtagande och iordningsställande av mark, politiska ambitioner och så 

vidare.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att under tiden översynen av 

reglerna för exploatering pågår, ska varje enskilt markexploateringsområde 

prissättas utifrån en kalkyl som visar kommunens kostnad för 

exploateringen. Kommunfullmäktige ska utifrån kalkylen fastställa taxa för 

varje enskilt markexploateringsområde.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-26, § 39: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att taxa för exploaterad mark ska fastställas av 

kommunfullmäktige för varje enskilt exploateringsområde.      
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-26 § 39 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef 

Chef för samhällsserviceförvaltningen 

Kommunchef 
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§ 286 Dnr 2019-000168  

Översyn av ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsprinciper 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen i januari 2020.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 

kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över ekonomi- och 

verksamhetsstyrningsprinciper och återkomma till kommunstyrelsen 

hösten 2019. Den 30 april behandlades ärendet på kommunstyrelsens 

arbetsutskott, § 11. Arbetsutskottet beslutade då att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över ekonomi- och 

verksamhetsstyrningsprinciper och återkomma till arbetsutskottet hösten 

2019.  

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett utkast som inför hantering 

i arbetsutskott behöver beredas i förvaltningsorganisationen. 

Beredningsprocess är påbörjad och förväntas vara genomförd i december.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-29, § 40: 

Föreslå kommunstyrelsen att uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen 

i januari 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-26 § 40 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Utvecklingsstrateg 

Kommunchef 
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§ 287 Dnr 2019-000332  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderad 

arbetsordning för kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Med anledning 

av detta behöver arbetsordningen revideras.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 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 reviderade arbetsordningen utgår från SKL:s skrift men även andra 

kommuners arbetsordningar har gåtts igenom. 

Den nuvarande arbetsordningen har 41 paragrafer. Förslaget på reviderad 

arbetsordning har 52 paragrafer. Inledning och 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: 

• Då det inte finns något krav i kommunallagen om annonsering i 

tidningar utöver tillkännagivandet på kommunens digitala 

anslagstavla, tas § 9 om annonsering i Smålandsposten bort. 

• Ny paragraf, § 30, om vad som gäller då talarordningen bryts när 

någon ledamot får ordet för replik. 

• Ny paragraf, § 41, att revisorerna ska vid varje sammanträde ges 

möjlighet att lämna information om sin pågående verksamhet. 

• Förtydligande om medborgarförslag, § 43: 

o En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven är inte att 

betrakta som ett medborgarförslag och tas därför inte upp i 

kommunfullmäktige.  
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o Föreningar, företag eller andra organisationer kan ej väcka 

medborgarförslag. Rätten att väcka medborgarförslag är 

förbehållen den som är folkbokförd i kommunen. 

Kansliavdelningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderad 

arbetsordning för kommunfullmäktige.  

Ekonomiska konsekvenser 

Om paragraf 9 avseende annons i smålandsposten tas bort ur 

arbetsordningen sparas 2 935 kronor/annons.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kansliavdelningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-10-24 

Nuvarande arbetsordning 

Förslag på reviderad arbetsordning   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 288 Dnr 2019-000365  

Redovisning av kommunstyrelsens beslut avseende 
medborgarförslag 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 6 kap. 34 § kommunallagen ska en nämnd som handlägger 

medborgarförslag minst en gång om året informera fullmäktige om de 

beslut som fattats i ärendena.   

Kommunstyrelsen har till och med november 2019 beslutat om 11 

medborgarförslag.   

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-11-14 

Förteckning över kommunstyrelsens beslut avseende medborgarförslag 

2019, 2019-11-18    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 289 Dnr 2019-000043  

Återrapportering av delegationsbeslut 
kommunstyrelsen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delgivningen.                  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska beslut som fattas på 

delegation återrapporteras till kommunstyrelsen. Anmälda 

delegationsbeslut finns i kommunhuset Åseda.                  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta godkänna 

delgivningen och finner att kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut personalavdelningen  

Förteckning över delegationsbeslut kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förteckning över delegationsbeslut kultur- och föreningsutskott 

Förteckning över delegationsbeslut kultur- och fritidsavdelningen 

Förteckning över delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande 
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§ 290 Dnr 2019-000119  

Meddelande till Kommunstyrelsen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Noterar informationen till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

1. Socialnämndens protokollsutdrag 2019-11-07, § 165: Ny boendeform 

inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

2. VoB Kronoberg protokoll 2019-10-31. 

3. Rapport: Lägesbild över Uppvidinge kommun ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv 

4. Information från migrationsverket angående rätt till boende och 

dagersättning hos migrationsverket upphör för vissa - så påverkas 

din kommun. 

5. Information från Sveriges kommuner och landsting: 

1. Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T samt ny 

handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen till 

protokollet och finner att kommunstyrelsen beslutat så.     

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelande 2019-11-22    
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§ 291 Dnr 2019-000378  

Medfinansiering internationell glaskonferens Glass Art 
Society 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besluta att Uppvidinge kommun medfinansierar GAS 

2020 med 150 000 kronor totalt under år 2019-2020 under förutsättning att 

övriga kommuner gör detsamma.      

Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsen för Region Kronoberg har beslutat om en förstudie för att i 

maj 2020 anordna en internationell glaskonferens i Glasriket, GAS (Glass 

Art Society). Region Kronoberg har finansierat förstudien med 830.000 

kronor till Kulturparken Småland AB. 

Kulturparken Småland ansöker om medfinansiering för fortsatt planering 

och genomförande av glaskonferensen. Ansökan om bidrag uppgår till 

150 000 kronor vardera från kommunerna i Glasriket (Lessebo, Uppvidinge, 

Emmaboda och Nybro) samt Växjö och Kalmar kommun.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-26, § 43: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Uppvidinge kommun medfinansierar GAS 2020 med 150 000 kronor totalt 

under år 2019-2020 under förutsättning att övriga kommuner gör 

detsamma.              

Ekonomiska konsekvenser 

Medel tas från budget för turism och besöksnäring.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.     

Beslutsunderlag 

Ansökan om medfinansiering Glass Arts Society 

Projektbeskrivning – GAS 2020 Småland 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-26 § 43 
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Beslutet skickas till 

Kulturparken Småland AB     

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 292 Dnr 2019-000389  

Revidering av förbundsordning för 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige anta reviderad förbundsordning för 

kommunalförbundet VoB Kronoberg.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 november 2019 inkom, från VoB Kronoberg, förslag till reviderad 

förbundsordning för kommunalförbundet VoB Kronoberg. 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att tillse att kommunernas behov av 

insatser för barn, ungdomar, familjer och missbrukare enligt de 

bestämmelser som anges i socialtjänstlagen (SOL) och lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), tillgodoses. VoB Kronoberg fullgör 

sedan 2004 till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften 

ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver VoB Kronoberg numera 

endast Familjerådgivningen för medlemskommunerna.  

Enligt direktionen syftar förslaget till att revidera och anpassa 

skrivningarna i Förbundsordningen till aktuella förhållanden, vilket 

innebär: 

• att klargöra att huvuddelen av Kommunalförbundets uppdrag 

numera fullgörs av VoB Syd AB och att VoB Kronoberg endast 

svarar för drift av Familjerådgivningen. 

• att korrigera hänvisningar till paragrafer i överenstämmelse med 

den nya Kommunallagen. 

• att VoB Kronoberg skall ha en revisor samt en ersättare. 

Förbundsordningen ändras genom samstämmiga beslut av varje 

medlemskommuns fullmäktige. Kommunalförbundet VoB Kronobergs 

medlemmar är kommunerna i Kronobergs län: Alvesta, Lessebo, Ljungby, 

Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult.   

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: 

Föreslå kommunfullmäktige anta reviderad förbundsordning för 

kommunalförbundet VoB Kronoberg.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet VoB 

Kronoberg 

Följebrev om förslag till reviderad förbundsordning för 

kommunalförbundet VoB Kronoberg 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2019-12-02 

Yttrande angående revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet 

VoB Kronoberg, socialnämnden   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 293 Dnr   

Medborgarförslag om sänkt hastighet på 
Bergrådsvägen Klavreström 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast 

april 2020.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2019, § 176, att lämna 

medborgarförslag om sänkt hastighet på Bergrådsvägen Klavreström till 

kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar senast april 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-26 § 176 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

  

 




