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Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 03 december 2019 klockan 

13:30 i Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 2019 

Dnr 2019-000001  

 

2.  Val av justerare 2019 

Dnr 2019-000065  

 

3.  Information Orientering om verksamheten 

SydostLeader  

Dnr 2019-000284  

 

4.  Information avseende utredning av 

Kostverksamheten 2018 

Dnr 2018-000397  

 

5.  Information renovering av Änghultasjöns 

dämme och Klavreströms regleringsdamm  

Dnr 2017-000295  

 

6.  Inköp av elektronisk hastighetstavla 

Dnr 2019-000276  

 

7.  Förvärv av  

Dnr   

 

8.  Riktlinjer för externwebb 

Dnr 2019-000356  

 

9.  Revidering av regler för intern kontroll i 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2019-000357  

 

10.  Riktlinje för intern kontroll inom 

kommunstyrelsens verksamhet 

Dnr 2019-000358  
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Ärende Anteckningar 

11.  Reglemente för Uppvidinge kommuns 

krisledningsnämnd 

Dnr 2019-000360  

 

12.  Policy för krisberedskap och civilt försvar i 

Uppvidinge kommun 2019-2022 

Dnr 2019-000361  

 

13.  Förslag till timtaxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 

Dnr 2019-000362  

 

14.  Förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 

Dnr 2019-000363  

 

15.  Förslag om införande av automatutlåning i 

kommunens bibliotek 

Dnr 2019-000372  

 

16.  Förslag om neddragning av föreningsbidragen  

Dnr 2019-000374  

 

17.  Revidering av Normer för bidrag till ideella 

föreningars lokala verksamhet inom 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2019-000354  

 

18.  Ansökan om medfinansiering Folkets hus 

Alstermo 

Dnr 2019-000376  

 

19.  Medborgarförslag om kommunens 

huvudansvar för föreningslivet  

Dnr   

 

20.  Avveckling av förskolan Uven 

Dnr 2019-000333  

 

21.  Avveckling av kulturskolan  

Dnr 2019-000334  

 

22.  Översyn av bolag och kommunstyrelsens 

organisation 

Dnr 2019-000122  

 

23.  Översyn av regler för investeringar 

Dnr 2019-000166  
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Ärende Anteckningar 

24.  Översyn av regler för exploatering av mark 

Dnr 2019-000167  

 

25.  Översyn av ekonomi- och 

verksamhetsstyrningsprinciper 

Dnr 2019-000168  

 

26.  Revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning  

Dnr 2019-000332  

 

27.  Redovisning av kommunstyrelsens beslut 

avseende medborgarförslag 2019 

Dnr 2019-000365  

 

28.  Återrapportering av delegationsbeslut 

kommunstyrelsen 2019 

Dnr 2019-000043  

 

29.  Meddelande till Kommunstyrelsen 2019 

Dnr 2019-000119  

 

30.  Medfinansiering internationell glaskonferens 

Glass Art Society 

Dnr 2019-000378  

 

31.  Revidering av förbundsordning för 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

Dnr 2019-000389  

 

32.  Medborgarförslag om sänkt hastighet på 

Bergrådsvägen Klavreström 

Dnr   

 

 

Niklas Jonsson 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Kommunsekreterare 
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Inköp av elektronisk hastighetstavla 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till 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.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2019-11-22  

Beslutet skickas till 

Brottsförebyggande rådet 

Tekniska avdelningen  

 

 

Samhällsserviceförvaltningschef 

Patrik Ivarsson 
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Förvärv av  

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.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge Kommun har blivit tillfrågad det finns intresse av att köpa 

fastigheten . Fastigheten är på 20.2 hektar- 

Samhällsservicesförvaltningen har ett starkt intresse av området då 

fastigheten gränsar till .  

Marken söder om gamla järnvägen  

 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. 

Vattenverket i  försörjer  med 

dricksvatten och planen är att även  skulle kunna få vatten från 

  

Ett eventuellt markköp skulle kunna trygga en framtida vattenförsörjning 

om planen från upphävdes och marken närmast vattenverket 

planläggs som naturmark.  

När vattenskyddsområde bildas för  kommer 

 vara berörd/belastat av restriktioner.  

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.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef 2019-11-22 

Karta över fastigheten.                                                                                               

Remiss från tekniska chefen  
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Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

Miljö- och byggförvaltningen 

Ekonomiavdelningen   

 

 

Samhällsserviceförvaltningschef 

Patrik Ivarsson 
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Riktlinjer för externwebb 

Kommunkansliets förslag till 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.  

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunikationsansvarig, 2019-11-15 

Förslag till Riktlinjer för externwebb, 2019-11-13  

  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Kommunikationsansvarig 

 

 

Anna Tigerström 

Kommunikationsansvarig 
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Revidering av regler för intern kontroll i Uppvidinge 
kommun 

Kommunledningsförvaltningens förslag till 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. 

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.  
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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. 

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.  

Beslutsunderlag 

Regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun 

Nuvarande Regler för intern kontroll 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg 2019-11-15 

Beslutet skickas till 

Kommunchef, samtliga nämnder och bolag, Utvecklingsstrateg. 

Kommunens revisorer.   

 

 

Utvecklingsstrateg 

Therese Magnusson 

 



  

 

 

 
Regler för intern kontroll 
Beslutas av kommunstyrelsen 2014-11-11 

Beslutas av kommunfullmäktige 2014-11-25 

Ersätter Reglemente för intern kontroll, dnr 2013-000261 

 

    

Syfte med reglerna 
 
§ 1 Syfte 

Dessa regler syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnderna1 och de kom-

munala bolagen2 upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill 

säga, de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.  

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktion-

er med mera.  

 
1Med nämnd avses i den fortsatta texten kommunstyrelsen i rollen som verksamhets-

nämnd, övriga nämnder samt de kommunala bolagens styrelser.  

 
2Majoritetsägda företag, där kommunen direkt eller indirekt innehar majoritetsin-

flytande, omfattas fullt ut av detta reglemente. För övriga företag, där kommunen 

tillsammans med någon annan äger företag eller bildat stiftelse, gäller att omfattning-

en av uppsikten ska ske i den utsträckning som är rimlig med hänsyn till andelsförhål-

landena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Formerna för detta kan ske 

såsom ägardirektiv och/eller i den mån kommunen har representanter i företagens 

styrelser ska dessa verka för god intern kontroll.  

 

Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för 

både den politiska ledningen och förvaltningarna och ska därför ses som en 

del av kommunens styrsystem. Kontrollsystemen bidrar till att säkra att beslut 

vilar på korrekta underlag. De skyddar också mot förluster och förstörelse av 

kommunens tillgångar samt oberättigade misstankar mot politiker och perso-

nal.  

 

Tillämpning 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelser och nämnder vid ut-

formningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och 

kontrollnytta. Vid bedömningen av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska 

faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verk-

samheten hos olika intressenter.  



  

 

 

Målet med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland 

annat att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säker-

ställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställda mål. 

 

Målet med tillförlitlig rapportering och information om verksamheten inne-

bär att kommunstyrelsen, nämnderna och de verksamhetsansvariga ska ha 

tillgång till korrekt bokföring samt en relevant och rättvisande information 

om verksamheten. Det innebär också säkerhet i system och rutiner, det vill 

säga förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på grund av avsikt-

liga eller oavsiktliga fel.  

 

Målet med efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner inne-

fattar lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk och policys.  

 

 

Organisation av intern kontroll 
 

§ 2 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ansvarar för att: 

 Fastställa regler för intern kontroll. 

 Besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i samband med 

årsbokslut. 

 

§ 3 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

 Övergripande regler och organisation för den interna kontrollen upp-

rättas och uppdateras. 

 Med utgångspunkt från nämndernas och revisionens granskningsrap-

porter årligen i samband med årsredovisningen utvärdera kommu-

nens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar be-

hövs, besluta om sådana. 

 Årligen senast i augusti månad fastställa kommunövergripande 

kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser. 

 Bedriva intern kontroll av eget verksamhetsområde på samma sätt 

som gäller för nämnderna. 

 

Kommunstyrelsen har enligt KL 6 kap 1 § ansvar för att leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över nämn-

dernas verksamheter. Denna uppsikt innebär rätt till att lämna råd, ge anvis-

ningar, göra påpekanden samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till full-

mäktige om förändringar.  

 

 



  

 

 

§ 4 Nämnderna 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respek-

tive verksamhetsområde. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen 

anges i kommunallagen 6 kap § 7.   

 

Tillämpning 

Den enskilde nämnden/bolaget ska se till att en organisation upprättas för den 

interna kontrollen. En god intern kontroll förutsätter dokumenterad ansvars- 

och befogenhetsfördelning samt dokumenterade rutinbeskrivningar.  

 

Nämnden ska med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys årligen 

upprätta en handlingsplan och en granskningsrapport för den interna kontrol-

len.  

 

Varje nämnd ska fastställa:  

 Hur planering och rapportering av intern kontroll ska gå till. 

 Hur brister i den interna kontrollen ska rapporteras. 

 Hur nyanställda ska utbildas i vad intern kontroll är. 

 

§ 5 Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en 

god intern kontroll samt tillse att regler, anvisningar, risk- och väsentlighetsa-

nalys, handlingsplan och granskningsrapport tas fram inom nämndens verk-

samhetsområde. Förvaltningschefen ansvarar vidare för att en god kontroll-

miljö uppnås och bibehålls inom nämndens verksamhetsområde.  

 

Förvaltningschefen är skyldig att omgående rapportera väsentliga brister i 

den interna kontrollen till nämnden.  

 

§ 6 Verksamhetsansvariga 

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen ska följa 

antagna regler och anvisningar för intern kontroll samt informera övriga an-

ställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. De ska verka för att de an-

ställda arbetar mot uppsatta mål och att de arbetsmetoder som används bidrar 

till en god intern kontroll.  

 

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste över-

ordnad eller den som nämnden utser.  

 

 

 

 

 



  

 

 

§ 7 Övriga anställda 

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin ar-

betsutövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 

närmaste överordnad eller den som nämnden utser. 

 

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller di-

rekta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den ome-

delbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående ska kunna 

vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som uppmärk-

sammats. Alla brister som hittas i intern kontrollarbetet ska dokumenteras.  

 

Uppföljning av intern kontroll 
 
§ 8 Styrning och uppföljning av intern kontroll 

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kon-

trollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som grund 

för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten.  

 

Nämnderna ska inom sina verksamhetsområden tydliggöra ansvaret för den 

interna kontrollen och innebörden av denna. De ska också planera och priori-

tera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. 

Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet 

ska en risk- och väsentlighetsanalys genomföras. Med risk avses sannolikhet-

en för att fel uppstår och med väsentlighet avses de politiska, ekonomiska, 

mänskliga och tekniska konsekvenser som uppstår vid fel.  

 

De planer och rapporter som nämnden beslutar om ska följa kommunövergri-

pande anvisningar och mallar samt innehålla de övergripande kontrollmål 

som fastställts av kommunstyrelsen.  

 

§ 9 Handlingsplan – nämndens plan för intern kontroll 

Nämnderna ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för gransk-

ning och uppföljning av den interna kontrollen. 

 

Tillämpning 

Handlingsplanen ska avse perioden januari-december och överlämnas till 

kommunstyrelsen senast 31:a januari för innevarande år. Olika gransknings-

områden bör väljas ut med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen.  

 

 

 

 

 



  

 

 

I handlingsplanen ska framgå:  

 Granskningsområde 

o Vilka mål, processer, reglementen, regler eller policys som berörs 

 Riskbild 

o Vilken riskbild som har identifierats 

 Riskbedömning 

o Hur ser riskbedömningen ut 

 Åtgärd/kontrollmoment 

o Vilka åtgärder ska vidtas för att minimera risken 

o Vilka kontroller som kommer att genomföras 

 Vem som är ansvarig för åtgärden eller kontrollen 

 Till vem resultatet ska rapporteras 

 När rapportering ska ske 

 

Vid upprättande av handlingsplanen ska gemensam mall användas. 

 

Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas planer med ob-

ligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. 

 

§ 10 Uppföljning och granskningsrapport – nämndernas uppföljning av 

intern kontroll 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt 

från antagen plan, löpande/periodiskt rapporteras till nämnden.  

 

Nämnden ska årligen rapportera resultatet från uppföljningen till kommun-

styrelsen i en granskningsrapport. Rapportering ska samtidigt ske till kom-

munens revisorer. Allvarliga brott eller brister i den interna kontrollen ska 

omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen.  

 

Tillämpning 

Granskningsrapporten ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 31 januari 

och ska bland annat innehålla en åtgärdsplan där nämnden redovisar vilka 

åtgärder man avser vidta utifrån uppkomna resultat. Nämnden ska i gransk-

ningsrapporten göra en samlad bedömning över det gångna årets internkon-

trollarbete.  

 

§ 11 Kommunstyrelsens uppföljning 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrap-

porter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Kommun-

styrelsen ska, i de fall behov av förbättringar uppstår, vidta nödvändiga åt-

gärder. Rapportering ska årligen ske till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer.  

 



  

 

 

Tillämpning 

Kommunstyrelsens samlade utvärdering av den interna kontrollen ska över-

lämnas till fullmäktige och revisorerna samtidigt som årsredovisningen över-

lämnas till desamma. 
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Riktlinje för intern kontroll inom kommunstyrelsens 
verksamhet 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 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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Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget om att inrätta politiska internkontrollrepresentanter, två per 

nämnd, beräknas få ekonomiska konsekvenser. Två heldagsarvoden per 

politiker och nämnd bedöms vara rimligt för att genomföra uppdraget. 

Detta motsvarar en kostnad om cirka 8 000 kronor.   

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   

 

 

Utvecklingsstrateg 

Therese Magnusson 

 



                 

Ekonomiavdelningen 

Silja Savela 

 

    2016-01-21 

 

 

Riktlinjer för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 

Beslutas av kommunstyrelsen 2016-02-09 

Ersätter Organisation och regler för intern kontroll inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområden, 2014 §18.  

Organisation  

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 

verksamhetsområden.  

 

Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för den interna kontrollen. 

Arbetsgruppen består av kommunchef, förvaltningschef för 

kommunledningskontoret samt controller. Gruppen leder arbetet med att 

åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll samt ser till att regler, 

anvisningar, risk- och väsentlighetsanalys, handlingsplan och 

granskningsrapport tas fram inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.  

 

Förvaltningschefen och kommunchefen ansvarar vidare för att en god intern 

kontrollmiljö uppnås och bibehålls inom styrelsens verksamhetsområde.  

 

Respektive avdelningschef inom kommunstyrelsens verksamhetsområden 

ansvarar för att regler och anvisningar för den interna kontrollen följs inom den 

egna organisationen samt att informera övriga anställda om reglernas och 

anvisningarnas innebörd.  

 

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin 

arbetsutövning.  

 
Regler och anvisningar  
 

Styrelsen ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga med 

rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  

 

 Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten. 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och 

instruktioner med mera.  

 



                 

Ekonomiavdelningen 

Silja Savela 

Styrelsen ska inför varje år anta en särskild plan för granskning och uppföljning 

av den interna kontrollen. Olika granskningsområden bör väljas ut med 

utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalys.  

 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt 

från antagen plan, rapporteras till kommunstyrelsen.  

 

Dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning 

En god intern kontroll förutsätter dokumenterad ansvars- och befogenhets-

fördelning samt dokumenterade rutinbeskrivningar. Respektive avdelningschef 

ansvarar för att det finns inom sina ansvarsområden.  

 

 

Handlingsplan – styrelsens plan för intern kontroll 
Handlingsplanen ska avse perioden januari – december och beslutas av 

kommunstyrelsen senast 31:a januari. 

 

Arbetsgång: 

 Respektive avdelningschef lämnar förslag på handlingsplan för 

kommande år till arbetsgruppen senast 15:e december årligen. 

 Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen vilka 

åtgärdsplaner/kontrollmoment som ska ingå i kommunstyrelsens 

handlingsplan.   

 Controller sammanställer och lämnar över till kommunstyrelsen så att 

handlingsplanen kan fastställas senast den 31:a januari årligen. 

 

Vid upprättande av handlingsplanen ska gemensam mall användas.  

 

Risk och väsentlighetsanalys 

Vid upprättande av handlingsplanen ska en risk- och väsentlighetsanalys göras, 

det vill säga bedöma hur stor risken är att ett fel ska uppstå och hur stor effekten 

är om felet uppstår.  

 

Uppföljning av den interna kontrollen 

Förvaltningen ska årligen rapportera resultatet från uppföljningen till styrelsen i 

en granskningsrapport. Granskningsrapporten ska överlämnas till styrelsen 

senast 31 januari och ska innehålla en redogörelse av resultatet samt vilka 

åtgärder vidtas/har vidtagits i de fall brister har upptäckts. 

 

De kontroller som görs ska dokumenteras.  

 

 

 

 



                 

Ekonomiavdelningen 

Silja Savela 

Arbetsgång: 

- Den som är ansvarig för en beslutad åtgärd/kontrollmoment rapporterar 

enligt uppgifter i internkontrollplanen. 

- Närmaste chef följer kontinuerligt upp att beslutade åtgärder/ 

kontrollmoment genomförs enligt tidplan.  

- Arbetsgruppen för intern kontroll utvärderar uppföljningsrapporterna senast 

den 15:e januari årligen. 

- Controller sammanställer återrapportering till kommunstyrelsen.  

 

Brister i den interna kontrollen 

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste 

överordnad som i sin tur rapporterar till förvaltningschefen. Allvarliga brister 

rapporteras av förvaltningschefen till kommunstyrelsen vid närmast kommande 

sammanträde. Övriga brister rapporteras i samband med att årlig 

granskningsrapport redovisas till kommunstyrelsen.  
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Reglemente för Uppvidinge kommuns 
krisledningsnämnd 

Kommunledningsförvaltningens förslag till 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.  

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-11-20 

Beslutet skickas till 

Beredskapssamordnare 

Samtliga nämnder och bolag   

 

 

Beredskapssamordnare 

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

Kommunledningsförvaltningens förslag till 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.  

Ekonomiska konsekvenser 
- 
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Beslutsunderlag 
Förslag till policy för krisberedskap och civilt försvar 
Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-11-20  

Beslutet skickas till 
Beredskapssamordnare 
Samtliga nämnder och bolag   
 
 
Beredskapssamordnare 
Charlott Åberg 
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§ 44 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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.           

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.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunstyrelsens presidies förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-23 § 44 

Presidieskrivelse 2019-11-22     

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
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§ 38 Dnr 2019-000166  

Översyn av regler för investeringar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att 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.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-11-22  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30 § 9      

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
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Kommunchef 
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§ 39 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

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.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser kan redovisas innan översyn av reglerna 

har genomförts.          
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-11-22  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-13 § 159     

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Chef för samhällsserviceförvaltningen 

Kommunchef 
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§ 40 Dnr 2019-000168  

Översyn av ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsprinciper 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att 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.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-11-22  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30 § 11     

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Utvecklingsstrateg 

Kommunchef 
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Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning  

Kansliavdelningens förslag till 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.  

o Föreningar, företag eller andra organisationer kan ej väcka 

medborgarförslag. Rätten att väcka medborgarförslag är 

förbehållen den som är folkbokförd i kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Om paragraf 9 avseende annons i smålandsposten tas bort ur 

arbetsordningen sparas 2 935 kronor/annons.    
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Arbetsordning för kommunfullmäktige i Uppvidinge 
kommun  
Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2008, § 27, reviderad i 
kommunfullmäktige den 2 november 2010, § 83, den 24 april 2012, § 30, den 16 
december 2014, § 157 samt i kommunfullmäktige 2016-02-23 § 6 

 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 
 

Antal ledamöter (5 kap. 1 - 4 §§ KL) 
§ 1  
Kommunfullmäktige har 35 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet 
ersättare. 
 

Ordf och vice ordf  (5 kap. 6 § KL)  
§ 2 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). 
Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december 
månad. 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

§ 3 
Tills presidievalen har förrättats tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i 
kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldsta av dem 
vara ålderspresident. 
 
§ 4 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår bör fullmäktige så snart det 
kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har 
avgått. 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 
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Tid och plats för sammanträden (5 kap. 7,8 och 10 §§ 
KL) 
§ 5  
För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober. 
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium. 
 
§6 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 
med förste vice ordföranden. 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och skall 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 
sammanträdet. 
 
§ 7 
Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden efter samråd med förste vice 
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde skall ändras låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot 
och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före 
den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla. 
 
§ 8 
Fullmäktiges sammanträden hålls i Åseda Folkets Hus, Alstermo Folkets Hus, 
Samlingslokalen Borgen, Lenhovda, och Norrhults Folkets Hus i angiven 
ordningsföljd. En gång per år hålls fullmäktigesammanträdet i Fröseke Folkets Hus. 
Ordföranden får efter samråd med förste vice ordföranden bestämma en annan plats 
för ett visst sammanträde. 
 
§ 9  
Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs genom annons i Smålandsposten med 
angivande av de 3 – 5 mest intressanta överläggningspunkterna. Härutöver ska 
kungörelsen, i sin helhet, finnas på kommunens anslagstavla och webplats. 
Ordföranden avgör vilka överläggningspunkter som ska anges i annonseringen. 
Om särskilda skäl föreligger får ordföranden inför ett visst sammanträde besluta att 
begränsa annonseringen av sammanträdet. 
 

Förlängning av sammanträde och fortsatt 
sammanträde 
§ 10 
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare 
som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det 
fortsatta sammanträdet. 
 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 
§ 11 
Ordföranden bestämmer efter samråd med förste vice ordföranden när fullmäktige 
ska behandla ett ärende om inte annat följer av lag. 
 
§ 12 
Styrelsens och övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i 
de ärenden som finns med i kallelsen bör skickas till varje ledamot och ersättare 
senast 5 dagar före sammanträdet. 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 
tillsändas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet. 
Interpellationer och frågor bör skickas till samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 
 

Anmälan om hinder för tjänstgöring och inkallande 
av ersättare (5 kap. 12- 17 §§ KL)  
§ 13 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast kalla ersättare enligt den mellan ersättarna bestämda 
ordningen. 
 
 
§ 14 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. 
 
§ 15 
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare som kallats till 
tjänstgöring. 
 
§ 16 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör 
dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende 
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Upprop 
§ 17 
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet. 
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 
Ordföranden uppropas sist. 
Upprop förrättas också vid fortsatt sammanträde på annan dag eller när ordföranden 
anser att det behövs. 
 

Protokollsjusterare (5 kap. 61 § KL) 
§ 18 
Justering av fullmäktiges protokoll äger rum kl 13.00 en vecka efter sammanträdet på 
kommunkansliet eller på annan tid och plats som ordföranden bestämmer. 
Sedan uppropet har förrättats, enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar 
 
 

Turordning för handläggning av ärendena 
§ 19 
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kallelsen. 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 
inte finns med i kungörelsen. 
Fullmäktige får besluta att ajournera handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
 

Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap. 18 §, och 19 
§, 5 kap 21, 22, 31, 53 och 56 §§ KL)  
§ 20 
Rätt att delta i överläggningen har 

• ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller gemensam nämnd vid 
behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

• ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 

• ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning  hålls med 
anledning av svaret. 

• styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, 
när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 
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§ 21 
Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende 
som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 
 
§ 22 
Ordföranden låter efter samråd med förste vice ordföranden i den utsträckning som 
det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 
Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter 
samråd med vice ordförande i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden i 
den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att 
lämna upplysningar vid sammanträdena.   
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter samråd med 
förste vice ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 
 
§ 23 
Kommunchefen får delta i överläggningar i alla ärendena och fullmäktiges sekreterare 
får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 
 

Talarordning och ordning vid sammanträdena 
§ 24 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i 
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 
 
Ett huvudanförande får pågå i max femton minuter om inte ordförande efter samråd 
med vice ordförande bestämmer annat. 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört. 
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra 
inlägget framställs. 
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta ifrån den talaren ordet. I övrigt får ingen av 
bryta en talare under anförandet. 
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. 
Ordföranden får upplösa sammanträdet om det uppstår oordning som inte går att 
avstyra. 
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Yrkanden 
§ 25 
Yrkanden ska lämnas in skriftligt i samband med yrkandet. När fullmäktige har 
förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller återtas om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 
 
 

Deltagande i beslut  (4 kap. 20 § 1 st KL)  
§ 26 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas. Att inte delta i ett beslut är främst en partipolitisk 
markering och innebär således inte att man blir fri från eventuellt juridiskt ansvar för 
beslutet. 
 

Omröstningar (4 kap. 20 §, 5 kap 42-44 och 46 §§)  
§27 
Vid omröstningar biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att 
justera protokollet. 
Ledamöterna avger sina röster efter upprop som sker enligt uppropslistan. 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 
återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart. 
 
§ 28 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig om den upptar 

• namnet på någon som inte är valbar, 
• flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas, 
• ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av pro-portionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
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Motioner  (5 kap. 23 § 5p KL) 
§29 
En motion  

• ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 
• får inte ta upp ämnen av olika slag. 
• väcks genom att den ges in till kommunkansliet eller lämnas in vid ett 

sammanträde med fullmäktige. 
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 
Tillfälle ska ges till dialog när en motion kommer till kommunfullmäktige. 
 
Ledamöterna kan ställa frågor/ge kommentarer och den eller de som har lämnat 
motionen kan utveckla och presentera sin tanke och mening. 
Det är önskvärt att motionen lämnas in till kommunkansliet senast åtta dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. 
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 

Medborgarförslag (5 kap. 23 § 5 p KL) 
§ 30 
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag  

• ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.  
• ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. 
• får inte ta upp ämnen av olika slag. 
• väcks genom att det lämnas in till kommunkansliet eller vid ett  fullmäktige 

sammanträde. 
 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren 
underrättas. 
Den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när det 
behandlas. 
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober. Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det förslaget väckts. 
 
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 
besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 
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fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet 
till en nämnd gäller inte följande bestämmelse som avser handläggningen i 
fullmäktige. 
 

Företagens initiativrätt (3 kap. 17 § och 5 kap 23 § 6 
p KL) 
§ 31 
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i 
fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige tar 
ställning till. 
 

Interpellationer  (5 kap. 49-53 §§ KL)  
§ 32 
En interpellation ska 

• vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
• bör inges till kommunkansliet senast dagen före det sammanträde vid vilket 

ledamoten avser att ställa den. 
• avse angelägenhet av större intresse för kommunen. 

 
Syftet med interpellationen är att initiera en debatt där samtliga ledamöter får delta. 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 
det då interpellationen ställdes. 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellations-svar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få ta del av svaret senast dagen före 
den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 
Om interpellationen avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 
18 §§ kommunallagen får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 
överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 
interpellationen. 
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denna på grund av sitt uppdrag 
har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör som ledamot också 
vid det tillfället. 
 

Frågor (5 kap. 54 - 56 §§ KL) 
§ 33 
En fråga ska 

• vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
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• ges in till kommunkansliet senast dagen före den sammanträdesdag vid 
vilken ledamoten avser att ställa den. 

 
Vad som sägs i § 32 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt. 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts därest den 
inkommit till kommunkansliet senast dagen före sammanträdet. 
 
 

Allmänpolitisk debatt 
§ 34 
Kommunfullmäktige ska en gång per år kallas till en allmänpolitisk debatt. Debatten 
initieras av kommunfullmäktiges presidium. För den allmänpolitiska debatten finns 
särskilda regler beslutade av kommunfullmäktige.  
 
 

Beredning av ärendena (5 kap. 26 - 34 §§ KL) 
§ 35 
Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige skall behandla ska beredas. 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta  
om remiss av sådana ärenden. 
 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 
25 a och 31 § KL) 
§ 36 
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförande frågor och ärenden om 
ansvarsfrihet och anmärkning. 
 

Valberedning 
§ 37 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. 
Valberedningen består av 8 ledamöter och lika många ersättare.  
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 
beredning. 
Fullmäktiges valberedning har vid beredning av valärenden att genom kontakt med 
de nominerande partierna verka för en jämnare könsfördelning i den aktuella 
nämnden eller styrelsen 
Valberedningen bestämmer i övrigt själv sina arbetsformer 
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Fullmäktigeuppdrag 
§ 38 
Bland fullmäktiges ledamöter och ersättare kan fullmäktige under mandatperioden 
inrätta tillfälliga eller permanenta utskott för att bereda aktuella samhällsfrågor, ge 
direktiv till planarbete samt utvärdera planer. 
Fullmäktige lämnar i samband med beslut om utskotts inrättande direktiv för 
uppdragets genomförande samt fastställer antalet ledamöter och ersättare. 
Kommunfullmäktige utser efter förslag från valberedningen ledamöter och ersättare 
samt ordförande och vice ordförande. 
 
 

Allmänhetens frågestund (5 kap. 21 §)   
§ 39 
Kommunfullmäktige inleds med allmänhetens frågestund där allmänheten ges 
möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter.  
Allmänhetens frågestund pågår under högst 30 minuter. Fullmäktige kan dock 
besluta att utöka tiden. Tiden för att ställa en fråga under allmänhetens frågestund 
maximeras till fem minuter. 
Frågor från allmänheten under rubriken allmänhetens frågestund kan även ställas 
genom brev, fax och e-post till kommunkansliet. Frågor som ställs på detta sätt skall 
vara kommunkansliet tillhanda senast fem dagar före sammanträdet. I annat fall bör 
frågan besvaras på nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 
Ordföranden låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som 
behövs för att lämna upplysningar. 
Förtroendevalda i Uppvidinge kommun har inte rätt att ställa frågor under 
allmänhetens frågestund.  
 
 
Justering av protokollet (5 kap. 61 och 62 §§ KL) 
§ 40 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som ordföranden har lett. 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen skall redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 
 

Reservation (4 kap. 22 § KL) 
§ 41 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen lämnas senast under den sammanträdesdag 
beslutet fattades.  
 

Expediering och publicering  
§ 41 
Utdrag ur protokollet skall tillsändas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet. 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer skall dock alltid tillsändas hela 
protokollet. 
Hela protokollet skall även tillsändas fullmäktiges ledamöter och ersättare. 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 
och andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte  
fullmäktige beslutar annat. 
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Redovisning av kommunstyrelsens beslut avseende 
medborgarförslag 2019 

Kommunledningsförvaltningens förslag till 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.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-11-14 

Förteckning över kommunstyrelsens beslut avseende medborgarförslag 

2019, 2019-11-18  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige   

 

 

 

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Meddelande till Kommunstyrelsen 2019 

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: 

Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T samt ny 

handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista   

Underlag 

Förteckning över meddelande 2019-11-22    

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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2019-11-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 43 Dnr 2019-000378  

Medfinansiering glaskonferens Glass Art Society 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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.              

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.  

Ekonomiska konsekvenser 

Medel tas från budget för turism och besöksnäring.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Ansökan om medfinansiering Glass Arts Society 

Projektbeskrivning – GAS 2020 Småland 

Tjänsteskrivelse 2019-11-20       

Beslutet skickas till 

Kulturparken Småland AB 
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