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§ 26 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger till ärende Samråd avseende förslag 

till Handlingsprogram för skydd mot olyckor, dnr 2020-000139, och 

godkänner dagordningen som sådan.                      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott lägger till 

ärende Samråd avseende förslag till Handlingsprogram för skydd mot 

olyckor, dnr 2020-000139, och godkänner dagordningen som sådan.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

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

arbetsutskott beslutat så.                   

  

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(17) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 27 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Ljungkvist (-) föreslår välja Anders Käll (M) som justerare.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan välja Anders 

Käll (-) som justerare och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.                         
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§ 28 Dnr 2020-000079  

Budgetäskande Överförmyndarnämnden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för beslut.                  

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.           

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen för beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

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

arbetsutskott beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2019-11-21 § 48    
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§ 29 Dnr 2019-000358  

Riktlinje för intern kontroll inom kommunstyrelsens 
verksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 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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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Riktlinje för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhet 

Nuvarande Riktlinje för intern kontroll inom kommunstyrelsens 

verksamhet 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg 2019-11-15       

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen 

Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltning och 

Samhällsserviceförvaltning  

Kommunens revisorer 

Utvecklingsstrateg  
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§ 30 Dnr 2019-000163  

Uppföljning av Kommunstyrelsens handlingsplan för 
intern kontroll 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för beslut.              

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     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen för beslut.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

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

arbetsutskott beslutat så.                       
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§ 31 Dnr 2020-000017  

Kommunstyrelsens handlingsplan för intern kontroll 
2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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.                   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de av kommunfullmäktige fastställda reglerna för intern kontroll ska 

nämnder och styrelsen årligen upprätta en handlingsplan för den interna 

kontrollen. kommunledningsförvaltningen har upprättat internkontrollplan 

för år 2020. 

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 och/eller 

tekniska konsekvenser som kan uppstå.            

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att 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.               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

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

arbetsutskott beslutat så.                                
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§ 32 Dnr 2020-000021  

Kommunernas Kvalitet i Korthet 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen notera 

informationen till protokollet.          

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.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utvecklingsstrateg, 2020-02-06 

KKiK 2019 Rapport 

Bilaga 1 Uppvidinge kommun KKiK 2019 (SKRs sammanställning)      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige, samtliga nämnder, kommunchef, utvecklingsstrateg. 
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§ 33 Dnr 2020-000059  

Försäljning av Hohult 27:3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten Hohult 27:3 

till  och .                 

Sammanfattning av ärendet 

 har vänt sig till Uppvidinge kommun för att få köpa 

fasigheten Hohult 27:3.  

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, fastställd 2017-11-14 § 204, 

punkt 3.7 har kommunstyrelsens arbetsutskott delegerats följande rätt: 

Besluta och teckna kommunens köp avseende köp, försäljning, byte, 

fastighetsreglering, avstyckningar, anläggningsförrättningar, expropriation 

eller inlösen med stöd av gällande detaljplaner av fastighet eller 

fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och 

andra villkor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Köpeskilling på 57 420 kr.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Bild 

Köpebrev Hohult 27:3 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29     

Beslutet skickas till 

Miljö- och bygg förvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 34 Dnr 2020-000102  

Försäljning av tomt på Floragatan Åseda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott säljer tomtmarken på Floragatan i Åseda 

till AB Uppvidingehus.                           

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge Kommun har upprättat detaljplan för bebyggelse på Floragatan 

i Åseda. 

Uppvidingehus har visat intresse för området och önskar köpa tomtmarken 

för att börja bebygga området under 2020. Bygglovsansökan är inkommen 

till Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Området är 3828 m² och skall bebyggas med 8 marklägenheter. 

Genom området går en populär promenadstig vilken enligt 

bygglovsritningarna kommer att finnas kvar. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, fastställd 2017-11-14 § 204, 

punkt 3.7 har kommunstyrelsens arbetsutskott delegerats följande rätt: 

Besluta och teckna kommunens köp avseende köp, försäljning, byte, 

fastighetsreglering, avstyckningar, anläggningsförrättningar, expropriation 

eller inlösen med stöd av gällande detaljplaner av fastighet eller 

fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och 

andra villkor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Området är klassat som tomtmark. Taxa är 58 kr/m². 3828*58= 222 024 kr.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Karta Floragatan 

Detaljplan för område väster Floragatan i Åseda från 1992 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(17) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Tjänsteskrivelse 2020-02-25     

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus AB 

Kommunchef 

Ekonomiavdelning 
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§ 35 Dnr 2017-000295  

Ändringar och tilläggsarbeten gällande renovering av 
Änghultasjöns dämme och Klavreströms 
regleringsdamm  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen om att 

ordförandebeslut kommer tas.                 

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har tagit emot en anmälan om ändringar och tillägg 

gällande renoveirng av Änghultasjöns dämme och Klavreströms 

regleringsdamm.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar hur ärendet ska hanteras 

utifrån behovet av skyndsamt handläggande.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna 

informationen om att ordförandebeslut kommer tas och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                  
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§ 36 Dnr 2019-000418  

Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar översiktsplanen på remiss till 

partigrupperna samt ledamöter i kommunstyrelsen utan partitillhörighet. 

Ärendet presenteras åter till kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april år 

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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari år 2020 § 33 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet fick i uppdrag 

att skicka översiktsplanen på remiss till partigrupperna samt ledamöter i 

kommunstyrelsen utan partitillhörighet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

förväntas fatta verkställande beslut utifrån kommunstyrelsens uppdrag.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott skickar 

översiktsplanen på remiss till partigrupperna samt ledamöter i 

kommunstyrelsen utan partitillhörighet. Ärendet presenteras åter till 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april år 2020.        
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

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

arbetsutskott beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-09 

Samrådsunderlag Översiktsplan 2035, aktualisering av Översiktsplan 2011–

2016. 

Sändlista            

Beslutet skickas till 

Berörda av översiktsplan 
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§ 37 Dnr 2020-000139  

Samråd avseende förslag till Handlingsprogram för 
skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar Ljungby kommuns 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023 till Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg för yttrande.                           

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun har för samråd utsänt Handlingsprogram för skydd mot 

olyckor 2020-2023 till Uppvidinge kommun.  

Uppvidinge kommun är medlem i kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg vilket är en gemensam organisation för skydd mot 

olyckor.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-03-02 

Protokollsutdrag Ljungby kommunstyrelses arbetsutskott 2020-02-25 § 22 

Följebrev om samråd avseende förslag till Handlingsprogram för skydd 

mot olyckor 

Utkast Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023     

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Ljungby kommun 

  

 




