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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 3 mars 2020 klockan 08:30 i 

Våraskruv, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Budgetäskande Överförmyndarnämnden  

Dnr 2020-000079  

./. 

4.  Riktlinje för intern kontroll inom 

kommunstyrelsens verksamhet 

Dnr 2019-000358  

./. 

5.  Uppföljning av Kommunstyrelsens 

handlingsplan för intern kontroll 2019 

Dnr 2019-000163  

./. 

6.  Kommunstyrelsens handlingsplan för intern 

kontroll 2020 

Dnr 2020-000017  

./. 

7.  Kommunernas Kvalitet i Korthet 2019 

Dnr 2020-000021  

./. 

8.  Försäljning av Hohult 27:3 

Dnr 2020-000059  

./. 

9.  Försäljning av tomt på Floragatan Åseda 

Dnr 2020-000102  

./. 

10.  Ändringar och tilläggsarbeten gällande 

renovering av Änghultasjöns dämme och 

Klavreströms regleringsdamm  

Dnr 2017-000295  

./. 
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Ärende Anteckningar 

11.  Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Dnr 2019-000418  

./. 

 

Niklas Jonsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

Nämndsekreterare 

 







Handlingsplan för intern kontroll 2019, kommunstyrelsen 

Granskningsområde Riskbild Riskbedömning Åtgärd/kontrollmoment Omfattning Ansvarig Rapporteras till Rapporteras 
när 

Rutin för 
introduktion av 
nyanställda 

Rutin följs inte Nyanställd får 
bristande 
introduktion, 
vilket kan leda till 
låg arbets-
prestation och 
trivsel samt 
bristande 
efterlevnad av 
policies, riktlinjer 
och rutiner 
 

Kontroll av efterlevnad 
av rutin för introduktion 
av nyanställda 

Stickprovskontroll av 
totalt 10 ärenden, avser 
samtliga nämnder 

Personalspecialist Personalchef December 

Riktlinjer för 
bisyssla 

Riktlinje följs 
inte 

Förtroendeskada 
om medarbetare 
har ”olämplig” 
bisyssla.  

Kontroll av att riktlinje 
följs avseende 
information till personal 
vid nyanställning och vid 
medarbetarsamtal 

Samtliga kommunens 
chefer ska under året 
tillfrågas om tillämpning 
av rutinen.   

Personalspecialist Personalchef 
 
 
 

December 

Regler för attest Felaktig  
utbetalning 

Kontroll utförs 
inte tillräckligt 
innan 
kontrollattest 
enligt rutinen. 

Är fakturorna kompletta 
och rätt konterade 

Stickprovskontroll av 60 
fakturor. 
Transaktionerna ska 
avse samtliga nämnder. 
BUN, SOC, KS, och MoB 
  

Ekonom granskar 
för sitt 
ansvarsområde 

Redovisnings- 
ekonom 

November 

Utbetalningar i 
ekonomisystem 

Obehörig 
utbetalning 

Vid avsaknad av 
rutiner för 
kontroll av 
transaktioner 
uppstår risk för 
obehörig 
utbetalning 
 

Kontroll av ett antal 
transaktioner och 
underlag. Ta hänsyn till 
och granska de brister 
som framkom 
2018. 

Stickprovskontroll av 60 
utbetalningar som har 
gjorts genom 
ekonomisystemet. 

Ekonom  Ekonomichef November 



Granskningsområde Riskbild Riskbedömning Åtgärd/kontrollmoment Omfattning Ansvarig Rapporteras till Rapporteras 
när 

Inköp/upphandling Inköp följer 
inte avtalen 
enligt 
genomförd  
upphandling 

Risk för högre 
priser och 
bristande 
kontroll på övriga 
affärsvillkor samt 
försämrat läge 
inför nya 
upphandlingar 
om troheten inte 
efterlevs. 

 
Avtalstrohet 

 
Kontorsmöbler och 
inventarier 
 
 

 
Chef för IT och 
upphandling 
 
 
 

 
Kommunchef 
 
 
 
 
 

 
November  
 

Kontanthantering 
och betalkort 

Felaktig 
hantering av 
kontanter och 
betalkort 

Upplagda rutiner 
och regler följs 
inte av 
handhavarna. 

Uppföljning av 
implementeringen av 
uppsatta riktlinjer för 
hantering av kontanter 
och betalkort 

Stickprovskontroller på 
hanteringen av Swish, 
kontantredovisningen 
 

Redovisnings-
ekonom 

Ekonomichef Oktober 

Avstämning 
redovisning 

Felaktiga 
uppgifter i 
redovisningen. 

Differenser i 
redovisningen 
som legat kvar 
länge blir svåra 
att utreda 

Genomgång och 
uppdatering av rutiner 
för avstämning av 
redovisning och 
balanskonton 

Stickprovskontroll av att 
balanskonton är rätt 
avstämda enligt 
rutinerna 

Redovisnings-
ekonom 

Ekonomichef November 

Utbetalning bidrag 
till föreningar och 
organisationer 

Utbetalning av 
bidrag från 
KoF inte följer 
de beslut och 
regler som är 
fastställda 

Beslut om bidrag 
och utbetalning 
inte följer det 
fastställda 
delegerings- 
beslutet 

Genomgång av 
utbetalda drifts- och 
anläggningsbidragen 

Stickprovskontroll av 25 
utbetalningar av bidrag 
till föreningslivet, att rätt 
beslut och underlag 
finns 

Chef Kultur o Fritid Ekonomichef December 
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Sändlista 

 

Berörda 

Grannkommuner 

Föreningar, sammanslutningar 

 

Myndigheter 

Länsstyrelsen kronoberg@lansstyrelsen.se 

Lantmäterimyndigheten registrator@lm.se 

Region Kronoberg region@kronoberg.se 

Trafikverket diariecenter.region@trafikverket.se 

Polismyndigheten registrator.syd@polisen.se 

Kulturparken Småland info@kulturparkensmåland.se 

 

El och tele 

Telia skanova-remisser-malmo@teliasonera.se 

 

Berörd eldistributör E.ON, PBL@eon.se 

 

UppCom info@uppcom.se 

 

 

Kommunen 

 

Kommunstyrelsen ledningskontoret@uppvidinge.se 

 

Kultur- och fritidsnämnden per.gjorloff@uppvidinge.se 

 

Socialnämnden socialkontoret@uppvidinge.se 

 

Barn- och utbildningsnämnden niclas.bjalkenborn@uppvidinge.se 

 

Tekniska avdelningen staffan.aberg@uppvidinge.se 

 

Samhällsserviceförvaltningen patrik.ivarsson@uppvidinge.se 

 

Räddningschefen per.pettersson@rok.lessebo.se 

 

Kommunala handikapprådet anders.kall@uppvidinge.se 
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Föreningar 
 

Berörd hembygdsförening  

 

Berört sockenråd e.d.  

 

Lantbrukarnas Riksförbund sydost.rf@lrf.se 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 

Ordf. MBN marie.hammstrom-linner@uppvidinge.se 

 

Vice ordf. MBN mikael.thelander@uppvidinge.se 

 

 

Miljö- och byggnadskontoret  

 

Förvaltningschef karin.holst@uppvidinge.se 

 

Förvaltningssekreterare marcus.landley@uppvidinge.se 

 

Miljöhandläggare Norr: johanna.hermansson@uppvidinge.se 

 

Söder: per-ove.oscarsson@uppvidinge.se 

 

 

Övrigt 

 

Anslagstavlan 

 

Handlingar till utställningslokaler 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Annelie Martinsson 

Planerare 
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§ 33 Dnr 2019-000418  

Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen återemitterar ärendet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att skicka 

översiktsplanen på remiss till partigrupperna samt ledamöter i 

kommunstyrelsen utan partitillhörighet.  

3. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i 

april 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens uppdrag har utarbetats ett förslag till Översiktsplan 

2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–2016, enligt plan- och bygglagen. 

Översiktsplanen redovisas med text, kartor och bilder i fyra delar: 

Inledning, Utvecklingsstrategi, Hänsyn och Konsekvenser och 

miljöbedömning. 

Samrådstiden varar i minst 2 månader då allmänheten och berörda har 

möjlighet att inkomma med synpunkter. 

I ett flertal kapitel redovisas Uppvidinge kommuns ställningstagande med 

målbilder eller rekommendationer samt i vissa fall förslag för mark- och 

vattenanvändningen. Översiktsplanen är juridiskt inte bindande men 

rådgivande för efterföljande beslut (Plan och bygglagen kap 4) och enligt 

rättspraxis och i praktiken starkt styrande.  

Översiktsplanen har arbetats fram av en arbetsgrupp och en styrgrupp. 

Dialogmöten har hållits på samtliga bibliotek i kommunen, under hösten 

2019.            

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-04 § 22: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om 

utskick av Översiktsplan 2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–2016, 

för samråd.           

Förslag till beslut på sammanträdet 

Victoria Birgersson (C) yrkar att: 
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1. Kommunstyrelsen återemitterar ärendet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att skicka översiktsplanen 

på remiss till partigrupperna samt ledamöter i kommunstyrelsen utan 

partitillhörighet.  

3. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i april 

2020. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Victoria Birgerssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat 

så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 22 

Översiktsplan för samråd 2020-01-28 

Sändlista Samråd 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Planerare 

  

 


