
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Christoffer Mowide, 0474-470 29 
christoffer.mowide@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-04-16 
 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 24 april 2018 klockan 18:30 i 

Folkets hus, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Allmänhetens frågestund 

Dnr 2017-000434  

Saknar underlag. 

2.  Interpellation om kostnader för 

räddningstjänst 

Dnr 2018-000149  

Underlag:  

a) Interpellation 

3.  Ändring av bolagsordning, ägardirektiv och 

ägaravtal 

Dnr 2018-000082 

Underlag: 

a) KS § 50/2018 

b) Tjänsteskrivelse 

c) Förslag ägaravtal 

d) Förslag bolagsordning 

e) Förslag ägardirektiv 

4.  Upphävande av uppdrag om instruktioner och 

mall för redovisning av mål och åtgärdsplaner 

Dnr 2018-000118  

Underlag:  

a) KS § 51/2018 

b) Tjänsteskrivelse 

c) KF § 77/2016 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2018-04-16 
 

 
Sida 

2(3) 

 

 

Ärende Anteckningar 

5.  Granskningsrapport för intern kontroll 2017 

Dnr 2018-000020  

Underlag:  

a) KS § 49/2018 

b) Tjänsteskrivelse 

c) Granskningsrapport KS 

d) KS § 31/2018 

e) Granskningsrapport SN 

f) SN § 28/2018 

g) Granskningsrapport Uppcom 

h) Uppcom AB § 46/2017 

i) Granskningsrapport HUL 

j) HUL § 2/2018 

k) Granskningsrapport AB 

Uppvidingehus 

l) AB Uppvidingehus § 71/2017 

m) Granskningsrapport BUN 

n) BUN § 122/2017 

o) Granskningsrapport MBN 

p) MBN § 156/2017 

6.  Redovisning av ej verkställda beslut, 

obesvarade medborgarförslag och obesvarade 

motioner 

Dnr 2018-000128  

Underlag:  

a) KS § 60/2018 

b) Tjänsteskrivelse 

c) Förteckning 

7.  Förberedelser och anpassning vid införandet 

av dataskyddsförordningen 

Dnr 2018-000126  

Underlag: 

a) KS § 58/2018 

b) Tjänsteskrivelse 

Muntlig övergripande genomgång av 

dataskyddsförordningen kommer 

hållas på sammanträdet. 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2018-04-16 
Sida 

3(3) 

8. Svar på motion om kvaliteten på

beslutsunderlag

Dnr 2017-000338

Underlag: 

a) KS § 61/2018

b) Tjänsteskrivelse

c) KS § 194/2017

d) KF § 86/2017

e) Motion

9. Anmälan av medborgarförslag om mer torgyta

i Åseda

Dnr 2018-000130

Underlag: 

a) Medborgarförslag

10. Anmälan av medborgarförslag om belysning

på promenadslingan runt Lenhovdasjön

Dnr 2018-000142

Underlag: 

a) Medborgarförslag

11. Anmälan av motion om att införa

fastighetsnära insamlingssystem

Dnr 2018-000146

Underlag: 

a) Motion

Ingrid Hugosson 

Ordförande 

Christoffer Mowide 

Kommunsekreterare 

12.    Meddelande till kommunfullmäktige
         Dnr 2018-000063

Underlag:
a) Förteckning 



INTERPELLATION TILL  

Kommunstyrelsens ordförande 

Åke Carlson 

 

 

Vi efterlyser aktuell information gällande förhandlingarna kring 

Räddningstjänsten.  

 

 Har det gjorts någon konsekvensanalys kring kostnader och nuvarande 

anställd personal?  

 Påverkar uppsägningen av avtalet den anställda personalen? Hur i så fall? 

 Vi vet vilka kostnader vi har idag och har drivit för att få. Vad blir 

kostnaderna om vi går med i Höglandets Räddningstjänst?  

 Ska det betalas någon utträdesavgift resp. inträdesavgift till de olika 

förbunden? Omställningskostnader? 

 Finns det andra kostnader i samband med detta? 

 

 

Margareta Schlee 

 

Uppvidingemoderaterna 2018-04-16 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 50 Dnr 2018-000082  

Ändring av bolagsordning, ägardirektiv och ägaravtal 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Ställer sig positiv till  ändring av 

bolagsordning, ägardirektiv samt ägaravtal. 

2 Ger ekonomichef Silja Savela fullmakt att vara kommunens representant 

på bolagsstämman.  

Sammanfattning av ärendet 

 har arbetat fram ny bolagsordning, 

ägardirektiv och ägaravtal. Tidigare har dessa tre dokument varit 

sammanfogade i ett dokument. Stämman 2017 gav bolaget i uppgift att 

uppdatera dokumentet, och i samband med detta togs beslut om att dela 

upp det i tre individuella dokument. Syftet med uppdateringen är att 

anpassa dokumenten efter ny lagstiftning. Det har även gjorts en del mindre 

redaktionella justeringar. Revideringen innebär inga förändringar i sak. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att: 

1 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till  

 ändring av bolagsordning, ägardirektiv samt ägaravtal. 

2 Kommunstyrelsen ger ekonomichef Silja Savela fullmakt att vara 

kommunens representant på bolagsstämman.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkring AB 

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkring AB 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkring AB 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-03-20 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Kommunassurans Syd Försäkring AB 

  

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

Silja.savela@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Silja Savela SASA 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-20 
Referens 

KS 2018-000082 

  

 

Ändring av bolagsordning, ägardirektiv och ägaravtal 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till  

 ändring av bolagsordning, ägardirektiv samt ägaravtal 

2 Kommunstyrelsen ger ekonomichef Silja Savela fullmakt att vara 

kommunens representant på bolagsstämman.  

Sammanfattning av ärendet 

 har arbetat fram ny bolagsordning, 

ägardirektiv och ägaravtal. Tidigare har dessa tre dokument varit 

sammanfogade i ett dokument. Stämman 2017 gav bolaget i uppgift att 

uppdatera dokumentet, och i samband med detta togs beslut om att dela 

upp det i tre individuella dokument. Syftet med uppdateringen är att 

anpassa dokumenten efter ny lagstiftning. Det har även gjorts en del smärre 

redaktionella justeringar. Revideringen innebär inga förändringar i sak.   

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv för  

Bolagsordning för  

Aktieägaravtal för  

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-03-20 

  

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

 

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 

 



Aktieägaravtal för   
  

 
             Bakgrund 
 
Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt 

  
Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av 
försäkringsrörelse.  
 
Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de 
bestämmelser som meddelas i detta avtal. 
 
 
 § 1 Ändamålet med ägandet  

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

Bolaget skall verka som ett alternativ till den kommersiella marknaden och i 
huvudsak erbjuda försäkringslösningar till delägarekommuner på ett 
konkurrenskraftigt och förmånligt vis, avseende prissättning och villkor. 
 
Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma 
aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 
 
            § 2. Verksamhet 
 
Bolagets verksamhet skall i första hand avse tillhandahållande försäkringsskydd 
och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner (inkluderande landsting och 
regioner) i Götaland. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 
försäkringsskydd till de bolag som helt eller till majoritet ägs och kontrolleras av 
de kommuner/landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget. 
Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, aktieägare i 
bolaget utser. 
 
Även andra kommuner och landsting i Götaland än nu befintliga delägare kan 
bli delägare i bolaget. 
 
Verksamheten ska bedrivas till minst 90 procent för aktieägarnas räkning och 
enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

 § 3 Aktiekapital och aktieinnehav  

 aktiekapital skall uppgå till lägst  
45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor. 
 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 



Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 kronor och följande kommuner är 
delägare: 

 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel 
1 662 662 000 Bjuvs kommun 0,91% 

2 574 574 000 Bromölla kommun 0,79% 

3 732 732 000 Burlövs kommun 1,01% 

4 676 676 000 Båstad kommun 0,93% 

5 1 386 1 386 000 Eslövs kommun 1,91% 

6 2 341 2 341 000 Hässleholms kommun 3,23% 

7 676 676 000 Hörby kommun 0,93% 

8 682 682 000 Höörs kommun 0,94% 

9 761 761 000 Klippans kommun 1,05% 

10 3 615 3 615 000 Kristianstads kommun 4,98% 

11 1 220 1 220 000 Kävlinge kommun 1,68% 

12 1 846 1 846 000 Landskrona kommun 2,54% 

13 872 872 000 Lomma kommun 1,20% 

14 4 846 4 846 000 Lunds kommun 6,68% 

15 12 588 12 588 000 Malmö stad 17,35% 

16 611 611 000 Osby kommun 0,84% 

17 326 326 000 Perstorps kommun 0,45% 

18 937 937 000 Simrishamns kommun 1,29% 

19 826 826 000 Sjöbo kommun 1,14% 

20 676 676 000 Skurups kommun 0,93% 

21 970 970 000 Staffanstorps kommun 1,34% 

22 605 605 000 Svalövs kommun 0,83% 

23 877 877 000 Svedala kommun 1,21% 

24 602 602 000 Tomelilla kommun 0,83% 

25 1 875 1 875 000 Trelleborgs kommun 2,58% 

26 1 494 1 494 000 Vellinge kommun 2,06% 

27 1 278 1 278 000 Ystads kommun 1,76% 

28 639 639 000 Åstorps kommun 0,88% 

29 457 457 000 Örkelljunga kommun 0,63% 

30 672 672 000 Östra Göinge kommun 0,93% 

31 897 897 000 Alvesta kommun 1,24% 

32 390 390 000 Lessebo kommun 0,54% 

33 1 300 1 300 000 Ljungby kommun 1,79% 

34 459 459 000 Markaryds kommun 0,63% 

35 614 614 000 Tingsryds kommun 0,85% 

36 454 454 000 Uppvidinge kommun 0,63% 

37 732 732 000 Älmhults kommun 1,01% 

38 1 111 1 111 000 Laholms kommun 1,53% 

39 563 563 000 Tranemo Kommun 0,78% 

40 1 259 1 259 000 Vetlanda kommun 1,73% 



41 533 533 000 Sävsjö kommun 0,73% 

42 1 490 1 490 000 Karlshamns kommun 2,05% 

43 2 992 2 992 000 Karlskrona kommun 4,12% 

44 633 633 000 Olofströms kommun 0,87% 

45 1 360 1 360 000 Ronneby kommun 1,87% 

46 807 807 000 Sölvesborgs kommun 1,11% 

47 339 339 000 Hultsfreds kommun 0,47% 

48 143 143 000 Högsby kommun 0,20% 

49 1 510 1 510 000 Varbergs kommun 2,08% 

50 327 327 000 Mönsterås kommun 0,45% 

51 1 336 1 336 000 Uddevalla kommun 1,84% 

52 945 945 000 Vänersborgs kommun 1,30% 
53 411 411 000 Eda 0,57% 
54 270 270 000 Essugna 0,37% 
55 275 275 000 Grästorp 0,38% 
56 244 244 000 Jokkmokk 0,34% 
57 368 368 000 Lekeberg                                       0,51% 
58 485 485 000 Malung/Sälen 0,67% 
59 558 558 000 Ovanåker 0,77% 
60 214 214 000 Skinnskatteberg 0,29% 
61 521 521 000 Smedjebacken  0,72% 
62 481 481 000 Surahammar 0,66% 
63 352 352 000 Vadstena 0,49% 
64 377 377 000 Valdemarsvik 0,52% 
65 329 329 000 Vansbro 0,45% 
66 177 177 000 Ydre 0,24% 
67 338 338 000 Älvdalen 0,47% 
68 395 395 000 Älvsbyn 0,54% 
69 257 257 000 Ödeshög                                       0,35% 

Summa 72 568 72 568 000 
  

100,0% 
 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av 
part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga 
solvenskrav, fattas av bolagsstämman.  

 
Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har 
och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 

 
 § 4 Pantsättning  

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan 
övriga parters samtycke. 
 

 § 5 Valberedning  

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall 
eftersträvas, , att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av hänsyn till att 



styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på kommunstorlek och 
förutsättningar i övrigt.  

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstemän i ägarkommunerna 
som styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen skall 
lämna förslag till valberedningen på försäkringssakkunnig och suppleant till 
denne. 

 
Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av 
största delägaren. 

 
 § 6 Bolagets styrelse  

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 
Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller 
verkställande direktör. 

 
Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i 
det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas 
tjänstgöring fastställes av bolagsstämman. 

 
Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i 
styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
och part. 

 

 § 7 Styrelsebeslut  

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 
 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 
Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 
styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

  

            § 8 Revision  

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett 
auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie 
bolagsstämma. 
 
Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två 
suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde 
skall bekostas av bolaget.  

 

 § 9 Bolagets ekonomi 

Bolaget skall, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer 
av kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska 
principer och för försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att 



bolaget alltid med god marginal skall överskrida gällande krav på finansiell 
stabilitet. 
 

 § 10 Ekonomiska föreskrifter 

 ska följa försäkringsrörelselagens krav 
på ekonomisk hantering. 

 

 äger inte rätt ingå borgen eller förvärva 
fast egendom. 

 
Budget för  ska årligen upprättas och 
efter samråd med delägarna fastställas av styrelsen. 
 

Om  anlitar part för arbete eller tjänster 
gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 §11. Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 

 
Aktie i bolaget får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och 
då sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal 
verksamhet. Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande 
lösenbelopp finns i bolagets bolagsordning. 
 
  

              § 12 Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 
kräver kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda 
på stämman. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren 
biträder detta avtal.  
Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget 
framgår av aktiebolagslagen. 
 
Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och 
därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. 

 

 § 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen 
tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av 
ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till 
god beredning hos delägarna, vilket betyder att ett ärende ska vara berett av 
ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i respektiver fullmäktige 
senast två månader före stämman. 

 



 § 14 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 
Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs 
avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall 
vara skriftlig och tillställas , som 
underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 § 15 Väsentliga förändringar  

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 
inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 § 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  

Delägare som vill utträda ur bolaget skall hembjuda sina aktier till kvarvarande 
delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall 
bolagsstämman pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera 
lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i 
förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 
Lösenbeloppet skall, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den 
ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas 
inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att 
understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

             § 17 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 
parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt 
avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 



Bolagsordning för  
 
 
 § 1 Firma 

 Bolagets firma är   
 
 
 § 2 Styrelsens säte 

 Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 
 
 
 § 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att erbjuda dessa ett 
välanpassat försäkringsskydd. 
 
Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska 
personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner 
som ingår som aktieägare i bolaget och kontrolleras av dessa 
kommuner/landsting/regioner.  
 
Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet 
och vara en resurs inom försäkringsfrågor. 
 
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.  
 
 
            § 4 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna 
anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och 
grupper: 
 
Direkt försäkring 
Grupp e)  Försäkring mot brand och annan skada på egendom 
Försäkringsklass 6 Fartyg 
Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 
Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada 
 
Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig 
verksamhet. 
 
Bolagets verksamhet skall alltid bedrivas med iakttagande av de 
kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen  
 



Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tio (10) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 
 
 § 5 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor 
och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.  

   
   
  § 6 Antalet aktier 
 Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000. 

  
 
 § 7 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju 
suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för 
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara 
försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall 
vara vice ordförande. 
 
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår 
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.  

 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses 
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har 
röstat för beslutet. 
 
 
 § 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen 
och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad 
revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och 
ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses. 
 
            § 9 Lekmannarevisorer 

 
Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma 
som hålles efter allmänna val för en tid av högst 4 år. 
 
 
 § 10 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
 
 



 § 11 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev med posten 
eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. 
 
 
 § 12 Ordförande vid stämman  

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara 
ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande valts. 

 

 § 13  Årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden behandlas. 

 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av två justeringsmän 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapporter 
8. Beslut om 
 a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
 b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
 c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med 

suppleanter 
10. Beslut om antalet styrelseledamöter 
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
13. Val av suppleanter till styrelsen 
14. Val av revisor och revisorssuppleant  
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i 

styrelsen 
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller 
aktieägaravtalet. 

19. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma. 
 
 
 § 14  Bolagsstämmans kompetens m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 



1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av pant 

3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 
bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv 
samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska 
fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i § 16 i 
denna bolagsordning kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier 
som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid 
bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.  

 

            § 15 Firmateckning  

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som 
inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen 
fastställer.            
 

 § 16  Underställning m m 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att 
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut skall så långt möjligt beredas 
vid föregående ägarsamråd och ägarna skall ges möjlighet att bereda ärendet 
två (2) månader före stämma. 
 
För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor skall äga giltighet skall 
sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare. 
 

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering  
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren 

eller av dotterbolag eller annan likvärdig association 
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 
- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 16 
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 

 
Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall beslutas av 
bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan 
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter. 
 
 
             § 17 Överlåtelse av aktier och hembud 

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till 



överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara 
ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser. 
 
Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill 
att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. 
Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två 
månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i 
frågan. 
 
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får 
väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut 
skickades till den aktieägare som begärt samtycke. 
 
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en 
månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. 
 
Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien 
genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos 
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått 
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.  
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i 
aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar 
begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 
övergång.  
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan 
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om 
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas 
proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt 
lösningsanspråk.  
 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 
belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning 
lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en 
månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att 
bli registrerad för aktien. 
 

 
             § 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt  

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet.  

 



Ägardirektiv för   

 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för 
. Det är i och med att det antagits av 

bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för bolagets styrelse och 
andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 
försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 

 §1 Bakgrund 

 är ett försäkringsbolag som bildats för 
att dels garantera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att 
delägarna kan erhålla bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett 
välanpassat försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till 
majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner som ingår som aktieägare 
i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan utöva och faktiskt utövar 
kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna förvaltningar. 
 

§2 Ändamålet med bolaget 

 skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 
stabil försäkringsgivare för delägarna.  

 

 skall vara det ledande 
försäkringsbolaget för kommuner och landsting/regioner i Götaland och aktivt 
verka för att utveckla bolagets verksamhet för att säkerställa en långsiktig 
relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

 skall aktivt verka för att delägarna 
utvecklar och vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador.  

 

 skall vidare för delägare som också är 
försäkringstagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar 
härför, aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar 
och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

 skadekostnader och därmed främja 
 långsiktiga verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkrings-
tagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall 
återspeglas i erbjudna försäkringsvillkor och premier. 



Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av 
det kommunala ändamålet för verksamheten. 

 

 skall – när detta bidrar till att uppfylla 
bolagets uppdrag - ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom 
försäkringsområdet. 

 

 skall engagera sig i branschens 
utveckling och i framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling 
samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott 
försäkringsskydd. 

 

 §3 Styrning 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller 
annat beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att 
följa vad som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om 
bolaget självt varit part i avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för 
bolagets ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en 
arbetsordning för sitt eget arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 
respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i 
enlighet med vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska 
lämna styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 
styrelse. 

 

Bolaget erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har 
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

 

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 
kompetensen. 

 



Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. 
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara 
en sådan fråga som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. 
Uppstår tveksamhet huruvida beslut krävs av bolagsstämman, ska bolaget 
samråda med ägarkommunens representant/ombud. 

 

 §4 Grundläggande värderingar 

 skall vara en god samhällsaktör där 
verksamheten präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara 
trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall 
vara utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare 
behandlas lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej.  

 

 §5 Ekonomi 

Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast 
möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge 
möjligheten att erbjuda delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier, 
samt tillhandhålla budget och verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 15 mars varje år. Denna 
kan också översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

 skall bedriva verksamheten på sådant 
sätt att denna är tillfredsställande konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en 
attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 §6 Information m.m. 

 skall hålla delägarna väl informerade om 
sin verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 
ägarsamråd, som skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på 
initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets 
verkställande ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och 
produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga 
skador hos försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling 



i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också behandlas de andra frågor som delägare 
önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om bolagets verksamhet. Bolaget 
ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

- Protokoll från bolagsstämma 

- Protokoll från styrelsesammanträde 

- Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares 
kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för 
lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angetts i bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter 
som utgör ram för verksamheten. 

 

 § 7. Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar till 

privata utförare 

Om del av bolagets verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, 
ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, 
bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i 
följande ordning:  
 
1. Lag 
2. Bolagsordning 
3. Aktieägaravtal 
4. Ägardirektiv 
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§ 51 Dnr 2018-000118  

Upphävande av uppdrag om instruktioner och mall för 
redovisning av mål och åtgärdsplaner 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att upphäva uppdraget i § 77/2016.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 30 augusti 2016, § 77, gett 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta instruktioner och 

mall för redovisning av mål och åtgärdsplaner.  

Bakgrunden till uppdraget var att nämndernas halvårsredovisning inte 

följde en enhetlig mall, vilket försvårade uppföljningen. Ett arbete pågår 

med framtagande av ny målstruktur för kommunen och i samband med det 

kommer tidpunkter för redovisning av målen att föreslås och mall för 

redovisning av målen att upprättas. En kvalitetsstrateg har anställts och 

arbetet har påbörjats. Det kan även påpekas att i samband med redovisning 

av målen i årsredovisningen följer samtliga nämnder en gemensam mall.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen föreslår att komunfullmäktige upphäver uppdraget i § 

77/2016.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-03-21   

Beslutet skickas till 

Ekonomichefen (efter beslut i kommunfullmäktige) 

Kommunfullmäktige 
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Upphävande av uppdrag om instruktioner och mall för 
redovisning av mål och åtgärdsplaner 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva uppdraget i § 

77/2016.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 30 augusti 2016, § 77, gett 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta instruktioner och 

mall för redovisning av mål och åtgärdsplaner.  

Bakgrunden till uppdraget var att nämndernas halvårsredovisning inte 

följde en enhetlig mall, vilket försvårade uppföljningen. Ett arbete pågår 

med framtagande av ny målstruktur för kommunen och i samband med det 

kommer tidpunkter för redovisning av målen att föreslås och mall för 

redovisning av målen att upprättas. En kvalitetsstrateg har anställts och 

arbetet har påbörjats. Det kan även påpekas att i samband med redovisning 

av målen i årsredovisningen följer samtliga nämnder en gemensam mall. 

Förslaget till beslut är att Kommunfullmäktige upphäver uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-03-21 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-08-30, § 77 

Beslutet skickas till 

Ekonomichefen (efter beslut i kommunfullmäktige)   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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§ 77 Dnr 2016-000178  

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna redovisning av mål för god ekonomisk hushållning. 

2. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta instruktioner 

och mall för redovisning av målen och åtgärdsplanerna.  

Sammanfattning av ärendet 

Måluppfyllelsen avseende de kommungemensamma personalmålen och 

nämndernas verksamhetsmål har tidigare år utvärderats i samband med 

delårsbokslutet per sista augusti samt i samband med årsbokslutet per sista 

december. Måluppfyllelsen de senaste åren har inte varit på en 

tillfredsställande nivå. Det är viktigt att de mål där måluppfyllelsen riskerar 

att inte uppnås identifieras tidigare under året. Det är även viktigt att 

nämnderna systematiskt arbetar med åtgärder för de mål som riskerar att 

inte uppfyllas.  

Kommunfullmäktige reviderade Riktlinjerna för god ekonomisk 

hushållning i maj 2016, § 57. Av riktlinjerna framgår att nämndernas 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning samt de 

kommungemensamma personalmålen ska från och med 2016 följas upp i 

juni och i samband med årsbokslutet. Av riktlinjerna framgår även att för de 

mål som inte beräknas uppnås ska en åtgärdsplan upprättas och ingå som 

en del i utvärderingen/redovisningen. Nämndernas utvärdering från juni 

ska redovisas till kommunfullmäktige i augusti.  

Samtliga nämnder har redovisat en uppföljning av målen och åtgärdsplaner 

för en del av målen som inte beräknas uppnås. Nämnderna har identifierat 

ett antal mål där risken är stor att målet inte kommer att uppnås. 

Åtgärdsplaner har upprättats för många av dem. För att lättare kunna följa 

nämndernas redovisningar behöver en enhetlig mall för redovisning 

upprättas. Kommunledningsförvaltningen föreslås ge i uppdrag att 

upprätta instruktioner och mall för redovisning.  

En uppföljning av de kommungemensamma personalmålen visar att två av 

tre mål inte uppnås vid redovisningstillfället och att det tredje målet inte 

kan utvärderas förrän senare i år. Åtgärdsplaner har redovisats för mål som 

riskerar att inte uppnås vid årets slut.  

Kommunstyrelsen har utvärderat 11 av sina 15 mål. Fyra av målen kan inte 

utvärderas förrän i slutet av året. Av uppföljningen framgår att sju av målen 
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uppnås vid redovisningstillfället. En åtgärdsplan har presenterats för delar 

av målen som riskerar att inte uppnås vid årets slut. 

Barn- och utbildningsnämnden har inte gjort någon utvärdering av sina mål 

för året. En åtgärdsplan har däremot presenterats för delar av målen som 

inte uppnåddes under 2015.  

Socialnämnden har utvärderat samtliga sina mål. Måluppfyllelsen vid 

redovisningstillfället är låg, bara ett av sex mål uppnås. En åtgärdsplan har 

presenterats för mål som inte uppnås vid redovisningstillfället.  

Miljö- och byggnadsnämnden har utvärderat samtliga sina mål. Av totalt 

nio mål uppnås sju mål, ett kan inte utvärderas då underlag saknas. Någon 

åtgärdsplan har inte presenterats för mål som inte beräknas uppnås.    

Beslutsunderlag 

Uppföljning av kommungemensamma personalmål, kommunstyrelsen § 

117 

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning, § 116 

Uppföljning av socialnämndens mål för god ekonomisk hushållning, § 90 

Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning, § 55 

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens mål för god ekonomisk 

hushållning, § 64 

Kommunstyrelsen 2016-08-16, § 130                                   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Personalchef 

Controller Silja Savela 

Revisionen 

Sammanträdet ajourneras klockan 20.00-20.25.     
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§ 49 Dnr 2018-000020  

Granskningsrapport för intern kontroll 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige godkänna rapportering av 2017 års 

internkontrollarbete.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 25:e november 2014, § 134, fastställt regler för 

intern kontroll. Av reglerna framgår att nämnderna och de kommunala 

bolagen årligen ska rapportera resultatet av uppföljningen av den interna 

kontrollen till kommunstyrelsen i en granskningsrapport. Av reglerna 

framgår också att kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 

nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens system för 

intern kontroll och att den samlade utvärderingen ska överlämnas till 

kommunfullmäktige och revisorerna samtidigt som årsredovisningen 

överlämnas. På grund av brister i introduktion av nya medarbetare har 

samtliga nämnder inte kunnat behandla sina internkontrollrapporter enligt 

beslutad tidplan.   

Samtliga nämnder och bolag har nu överlämnat en granskningsrapport 

avseende 2017 års internkontrollarbete. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom de granskade områdena 

inte har förekommit några oegentligheter. Resultatet har i många fall blivit 

förbättrade rutiner och arbetssätt samt identifiering av 

förbättringsområden.  Arbetet fortsätter med nya och gamla 

granskningsområden under 2018. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapportering av 

2017 års internkontrollarbete.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-03-21 

Granskningsrapport för kommunstyrelsens internkontroll 2017 

Kommunstyrelsen, § 31, 2018 

Granskningsrapport för socialnämndens internkontroll 2017, 2018-02-13 
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Socialnämnden, § 28, 2018 

Granskningsrapport för Uppcom AB:s interna kontroll 2017, 2018-01-24 

UppCom AB, § 46, 2017 

Granskningsrapport för lönenämndens interna kontroll 2017, 2017-12-31 

Lönesamverkan HUL, § 2, 2018 

Granskningsrapport för AB Uppvidingehus interna kontroll 2017, 2017-12-

11 

Uppvidingehus AB, § 71, 2017 

Granskningsrapport för barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 

2017, 2017-12-05 

Barn- och utbildningsnämnden, § 122, 2017 

Granskningsrapport för miljö- och byggnadsnämndens interna kontroll 

2017 

Miljö- och byggnadsnämnden, § 156, 2017     

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag (efter beslut i kommunfullmäktige) 

Revisorerna (efter beslut i kommunfullmäktige) 

Kommunfullmäktige 
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Granskningsrapport för intern kontroll 2017 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige godkänna rapportering av 2017 års 

internkontrollarbete.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 25:e november 2014, § 134, fastställt regler för 

intern kontroll. Av reglerna framgår att nämnderna och de kommunala 

bolagen årligen ska rapportera resultatet av uppföljningen av den interna 

kontrollen till kommunstyrelsen i en granskningsrapport. Av reglerna 

framgår också att kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 

nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens system för 

intern kontroll och att den samlade utvärderingen ska överlämnas till 

kommunfullmäktige och revisorerna samtidigt som årsredovisningen 

överlämnas. På grund av brister i introduktion av nya medarbetare har 

samtliga nämnder inte kunnat behandla sina internkontrollrapporter enligt 

beslutad tidplan.   

Samtliga nämnder och bolag har nu överlämnat en granskningsrapport 

avseende 2017 års internkontrollarbete. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom de granskade områdena 

inte har förekommit några oegentligheter. Resultatet har i många fall blivit 

förbättrade rutiner och arbetssätt samt identifiering av 

förbättringsområden.  Arbetet fortsätter med nya och gamla 

granskningsområden under 2018.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 31/2018 – Granskningsrapport om intern kontroll 2017 

Granskningsrapport för intern kontroll 2017 från kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden § 122/2017 – Intern kontroll 2017 

Granskningsrapport för intern kontroll 2017 från barn- och 

utbildningsnämnden 

Lönesamverkan HUL § 2/2018 – Intern kontroll 2017 

Granskningsrapport om intern kontroll 2017 från lönenämnden HUL 

Miljö- och byggnadsnämnden § 156/2017 – Intern kontroll 2017 

Granskningsapport om intern kontroll från miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden § 28/2018 – Intern kontroll 2017 

Granskningsrapport om intern kontroll 2017 från socialnämnden 

AB Uppvidingehus § 71/2017 – Intern kontroll 2017 

Granskningsrapport om intern kontroll 2017 från AB Uppvidingehus 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-03-21 
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UppCom AB § 46/2017 – Intern kontroll 2017 

Granskningsrapport om intern kontroll 2017 från Uppcom AB 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag (efter beslut i kommunfullmäktige) 

Revisorerna (efter beslut i kommunfullmäktige)   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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§ 31 Dnr 2018-000057  

Granskningsrapport av intern kontroll för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna granskningsrapport för kommunstyrelsens internkontrollplan 

2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde den 11 april 2017 års internkontrollplan för 

kommunstyrelsen. Enligt reglerna för intern kontroll som fastställts av 

kommunfullmäktige ska nämnderna senast den 31:a januari överlämna en 

granskningsrapport till kommunstyrelsen. 

Ekonomiavdelningen har sammanställt en granskningsrapport där 

respektive beslutad åtgärd/kontrollmoment redovisas. 

I 2017 års internkontrollplan finns 12 olika granskningsområden, av dem 

har 11 genomförts, ett har inte genomförts. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen godkänner granskningsrapport för kommunstyrelsens 

internkontrollplan 2017.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport, kommunstyrelsen internkontrollplan 2017 

Tjänsteskrivelse av ekonomen, 2018-02-19   

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom kommunstyrelsens verksamhetsområden  

  

 



 

 Ekonomiavdelningen 

 Jens Mortensen 

 

 

Granskningsrapport, kommunstyrelsens internkon-
trollplan 2017 
 

Kommunstyrelsen fastställde den 11 april 2017 internkontrollplan för kom-

munstyrelsens verksamhetsområden. Enligt reglerna för intern kontroll som 

fastställts av kommunfullmäktige ska nämnderna senast den 31:a januari 

överlämna en granskningsrapport till kommunstyrelsen. 

 

I internkontrollplanen finns tolv granskningsområden, ett av dem har inte 

genomförts, elva har genomförts enligt planen. I denna rapport redovisas re-

sultatet av respektive beslutad åtgärd. 

 

1. Utbetalningsrutin Procapita 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Stickprovskontroll av ett antal utbetalningar i syfte att kontrollera att skriftlig 

rutin följs. 

 

Resultat: 

Ekonomiavdelningen har genomfört stickprovskontroll av 16 utbetalningar, 

med syfte på kontroll av att underlag och attest följer skriftlig rutin. 

Urvalet täckte samtliga verksamheter inom avdelningen för etablering och 

arbetsmarknad. Samtliga 16 utbetalningar följde reglerna för attest och i enlig-

het med delegeringsordningen. 

 

Fortsatt arbete: 

Underlag och verifikationer förvaras i respektive persons akt, vilket försvårar 

uppföljningen. Genomgång under 2018 om det finns möjlighet till förändring 

av detta.  

 

2. Rutin för introduktion av nyanställda 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Kontroll av efterlevnad av rutin för introduktion av nyanställda. 

 

Resultat: 

Kontroll har gjorts av åtta nyanställningar från tre nämnder, Socialförvalt-

ningen, Barn och Utbildningsförvaltningen samt Miljö-och byggnadsförvalt-

ningen. Sju av åtta chefer har själva eller tillsammans med medarbetare, intro-

ducerat medarbetaren. En av åtta chefer har inte följt upp introduktionen alls. 

Fem av åtta blev inbjudna till kommungemensamma introduktionsresan. 
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Fortsatt arbete: 

Löpande uppdatering av rutiner och introduktionsmaterial, samt information 

om detta till respektive chefer i organisationen. 

 

 

3. Uppföljning av sjukskrivningar 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Kontroll av efterlevnad av reglerna för rehabilitering/uppföljning av sjuk-

skrivningar.  

 

Resultat: 

Personalkontoret har utvärderat fem ärenden med sjukskrivna mer än 60 da-

gar samt fem ärenden med upprepad korttidssjukfrånvaro inom socialnämnd 

och barn- och utbildningsnämnd i syfte att kontrollera att kommunens rehabi-

literingspolicy används i rehabiliteringsarbetet.  

 

Bedömningen är att kommunens rehabiliteringspolicy har följts i tre av fem 

utvärderade fall gällande långtidssjukfrånvaro. Närmaste chef hade undersökt 

möjlighet till anpassningar och upprättat handlingsplaner utifrån medarbeta-

rens hälsoläge, dock var detta inte dokumenterat enligt kommunens rehabili-

teringsrutin i två av fem fall. 

 

I de fall som granskats gällande upprepad korttidssjukfrånvaro (minst tre 

sjukfrånvarotillfällen på 6 månader eller 6 frånvarotillfällen på 12 månader) 

har rehabiliteringspolicyn följts i samtliga fall. Dock har rehabiliteringens ru-

tiner som anger obligatoriska hälsosamtal hos företagshälsovården vid 6 från-

varotillfällen på 12 månader inte skett i två fall. 

 

Fortsatt arbete: 

Under december 2017 publicerade personalkontoret en ny rehabiliteringsrutin 

och bjöd in samtliga chefer samt fackliga representanter och politiker för ge-

nomgång. 

 

Personalavdelningen arbetar fortlöpande med att informera nya chefer om 

riktlinjer och rutiner för rehabilitering. Personalavdelningen stöttar också che-

fer individuellt vid behov i rehabiliteringsarbetet. Vidare följer personalav-

delningen regelbundet upp samtliga långtidssjukskrivna och korttidsfrånva-

rande medarbetare i syfte att kunna hjälpa chefer med effektivare rehabilite-

ringsprocess.  
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4. Regler för attest 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

Stickprovskontroll av 100 fakturor i leverantörsfakturarutinen under 2017. 

Kontrollerna avser att rätt attest enligt beslutsattestförteckningen sker, och att 

fakturorna betalas i rätt tid samt skall avse samtliga nämnder. 

 

Resultat: 

Ekonomiavdelningen har genomfört stickprovskontroll av 100 fakturor. 

Granskningen visar att samtliga fakturor är rätt attesterade.  

 Samtliga fakturor är rätt attesterade 

 7 fakturor är utställda till fel mottagare, samtliga fakturor är avsedda 

för Uppvidinge Kommun men har blivit adresserade till verksamheter 

o Exempelvis Lenhovda skola i stället för Uppvidinge kommun 

 4 fakturor saknar visst underlag, detta avser t.ex. blommor, internre-

presentation där det inte framgår mottagare eller syfte. 

 5 fakturor har fel leverantörsnamn registrerat i vår reskontra. Registre-

ring har gjorts på varumärkesnamn istället för det juridiska namnet. 

 7 fakturor är sent betalda 

 

 

Fortsatt arbete: 

Granskningen visar att det finns ett behov av informationsinsatser avseende 

leverantörsfakturors innehåll och vilka underlag som behövs. Informationsin-

satser avseende vikten av att betala leverantörsfakturor i tid behövs också.  

 

5. Momsregler 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

Upprätta skriftliga rutiner för momshantering samt dokumentera vilka kon-

troller som ska göras i samband med redovisning av momsen.  

 

Resultat: 

Rutinen är upprättad och kommer att göras tillgänglig för alla som hanterar 

fakturor i kommunen. 

 

Fortsatt arbete: 

Uppställning för kontroller vid momsrapportering för att minimera risken för 

felaktig rapportering av momsen kommer att upprättas under 2018. 

 

6. Utbetalningar i ekonomisystem 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

Stickprovskontroll av 60 utbetalningar som har gjorts genom ekonomisyste-

met.  

 

Resultat:  
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Ekonomiavdelningen har granskat 60 utbetalningar som gjorts under 2017. 

Urvalet har varit slumpmässigt. I granskningen har kontrollerats att det finns 

ett underlag för utbetalningen, att utbetalningen gjorts till konto/person enligt 

underlaget samt att underlaget varit attesterat av rätt person. Granskningen 

visar att det i enstaka fall har saknats attest. I flera fall har utbetalningar från 

Kultur o Fritid saknat beslutsunderlag till utbetalda bidrag.  

 

Fortsatt arbete: 

Tydliggöra vikten av att korrekta underlag ska finnas som verifikationshand-

ling samt att underlagen alltid ska vara beslutsattesterade.  

 

7. Fakturahantering 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

Upprättande av rutiner och riktlinjer för upplägg av ny leverantör, samt hur 

dokumentation och uppföljning av nyupplägg av leverantör ska ske. 

 

Resultat: 

Rutin har skrivits som visar på vilka fel och brister som kan finnas på leveran-

törsfakturorna. 

 

Fortsatt arbete: 

Fortlöpande information om felaktigheter och fällor vid registrering av nya 

leverantörer. Ett problem är att när en leverantör väl har godkänts i vårt sy-

stem, har någon kontroll om leverantören inte kunnat göras löpande. Under 

2018 införs ett nytt kontrollmoment där information i varje skickad betalfil 

skickas till en extern part för att kontrolleras utifrån ett antal parametrar om 

respektive leverantörs status.  

 

8. Inköp/upphandling 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

Kontroll av avtalstrohet i samband med upphandlade varor/tjänster. 

 

Resultat:  

Ej genomförd, kommer att genomföras under våren 2018. 

 

Fortsatt arbete: 

Under våren 2018 kommer internkontrollen att genomföras. 

 

 

9. Tidsredovisning yrkesarbetare tekniska  
Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

Genomgång och uppdatering av rutiner och riktlinjer. 

 

Resultat:  
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Genomgång av rutinerna har genomförts av Tekniska avdelningen. Fördel-

ningen av lönekostnader mellan skattefinansierad och avgiftsfinansierad 

verksamhet är ett manuellt system, och risken för felaktigt inmatade uppgifter 

(manuella inmatningar) finns men bedöms som mycket låg. 

 

Fortsatt arbete:   

Stickprovskontroll bör utföras under 2018 som kontroll av att rutinerna följs i 

verksamheten. 

  
10. Kravhantering 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

Genomgång och uppdatering av rutiner och riktlinjer. Kontroll av att befint-

liga riktlinjer följs. 

 

Resultat: 

Det finns ett antal fakturor där man beviljat anstånd längre tid än vad policyn 

medger. Besked om avskrivning av fakturor är antingen muntliga eller skrift-

liga åtföljs inte av någon attest från den som har beslutsrätt. 

 

Fortsatt arbete:  

Genomgång av befintliga rutiner för tydligare instruktioner om attest vid av-

skrivning av kundfordringar. Information om begränsningarna till anstånds-

tider med betalningar. 

 
11. Näringsvärden i matportioner 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

Stickprovskontroll av 10 recept som används av kostenheten. Syftet är att kon-

trollera att rekommenderade näringsvärden i matportioner till barn och äldre 

följs.  

 

Resultat:  

Vid förändring av recept görs ny näringsberäkning. Stickprovskontrollerna 

har genomförts utan anmärkning. Svårigheten som kvarstår är att följa upp 

vad gästen lägger på tallriken.  

 

Fortsatt arbete:  

Att presentera näringsberäkningen tillsammans med varje maträtt på matse-

deln. Fortsätta att utbilda kockarna i Mashie-systemet under 2018.  

 

 

12. Kontanthantering och betalkort 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

Genomgång och uppdatering av dokumenterade rutiner för hantering av kon-

tantkort och betalkort.  
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Resultat:  

Ekonomiavdelningen har under året upprättat nya riktlinjer för hantering av 

kontanter kassa och betalkort. Riktlinjerna gäller alla kommunens verksam-

heter och beslutades av kommunstyrelsen den 12 september 2017.   

 

Fortsatt arbete:  

Implementering av riktlinjerna har påbörjats under året och kommer att fort-

sätta under 2018.  



 

 
 

Intern kontroll 
2018-02-13  
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Rapport Intern kontroll 2017 

 
1. Leasingbilar socialförvaltningen  

 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Stämmer antalet körda mil överens med tankningarna. 

Stickkontroll på om medelvärdet överstiger rekommenderad 

förbrukning. 4 bilar inom hemtjänsten, 2 bilar inom hälso- och 

sjukvåden samt 1 bil socialkontoret 
 

Ansvarig: Administrativ chef 

 

Resultat: Intern kontroll har inte varit genomförbar då ett gemensamt 

medelvärde för rekommenderad förbrukning inte tagits fram i och med 

handlingsplanen för 2017. 

 

Fortsatta arbete: Icke aktuellt i nuläget, förändrade rutiner genom att 

objektmarkera varje bil och överföra ansvaret på respektive chef, som i 

sin tur har kontrollansvar för bilarna from 2018 

 

 

2. Externa utförare av personlig assistans  
 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Stämmer fakturerad tid med beslutad tid. Kontrollera personliga 

assistansärende med privata utförare om utbetald summa stämmer 

med assistansersättning beslutad tid 

 

Kontrollera 4 ärende per halvår  

 

Ansvarig: Ekonom och områdeschef för personlig assistans 
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Resultat: För person 1 fakturerar utföraren Försäkringskassan avseende 

grundbeslutet, ytterligare kommunalt beslut avseende utökat timantal 

faktureras Uppvidinge kommun som i sin tur fakturerar Region 

Kronoberg.  

 

Avseende person 2 har antalet fakturerade timmar inte överskridit den 

beslutade tiden.  

 

Avseende person 3 har antalet fakturerade timmar överskridit den 

beslutade tiden med 2,75 timmar i oktober månad. 

 

Fortsatta arbete: Icke aktuellt att fortsätta kontrollerna då avvikelserna 

är marginella vid utförda kontroller. 

 

3. Avslut av familjehem  
 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Följs rutinen vid avslut av familjehemsplacerade barn. Stämmer 

utbetalningen av arvode överens med beslutet 

 

Avstämning 1 gång per halvår  

 

Ansvarig: Ekonom och förvaltningschef 

 

Resultat: Rutinen har ej följts och utbetalningar har gjorts till avslutade 

familjehem 

Fortsatta arbete: Process- och strukturgenomgång av individ- och 

familjeomsorgen för att säkerställa att rutinen ska fullföljas. Ansvarig 

from 2018 är chef för individ- och familjeomsorgen 

 

 

4. Rättssäkerhet  
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Verkställs besluten om social samvaro/promenader i hemtjänsten. 

Stickkontroller på om den verkställda insatsen är utförd. 

 

Stickkontroll på 4 beslut om social samvaro/promenader i respektive 

hemtjänstområde 

Ansvarig: Vård- och omsorgschef 
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Resultat:  

Hemtjänst norra: I tre av fyra akter finns brister. 

Totalt finns sju anteckningar om att insatserna inte har kunnat utföras 

på grund av personalbrist.  

 

Hemtjänst södra: I en av fyra akter finns brist. 

Totalt finns en anteckning om att insatsen inte har kunnat utföras. 

Orsak finns inte angiven.  

 

Fortsatta arbete: 

Områdeschef ansvarar för att verkställa de beslut som finns, genom att 

planera så att det finns tid att utföra insatsen. 

Följa rutin för avvikelsehantering – att skriva avvikelser på ej utförda 

beslutade insatser. 

 

 

5. Socialnämnden ges inte rätt förutsättningar att fatta beslut i 

relation till budgetförutsättningarna  

 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Att det inte finns ekonomisk täckning för fattade beslut i 

socialnämnden.  Beskrivs ekonomiska konsekvenser i 

tjänsteskrivelserna 

 

Kontroll på samtliga tjänsteskrivelser till socialnämnden september och 

oktober  

 

Ansvarig: Förvaltningssekreterare 

 

Resultat:  

Tjänsteskrivelser september 

Det skickades ut sju tjänsteskrivelser med kallelsen till socialnämndens 

sammanträde i september. Av dessa sju tjänsteskrivelser var det tre 

stycken som innehöll en beskrivning av ekonomiska konsekvenser. De 

tre tjänsteskrivelserna gällde: omfördelning av resurser, utdelning av 

medel från Tychofonden, samt uppföljning av fixartjänst. 

 

Tjänsteskrivelser oktober  

Det skickades ut fem tjänsteskrivelser med kallelsen till socialnämndens 

sammanträde i oktober. Av dessa fem tjänsteskrivelser var det två 

stycken som innehöll en beskrivning av ekonomiska konsekvenser. De 
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två tjänsteskrivelserna gällde: Taxor och avgifter, samt yttrande om 

revisionstapport. 

 

De tjänsteskrivesler som inte innehöll en beskrivning av ekonomiska 

konsekvenser behandlade ärenden som exempelvis rapportering av ej 

verkställda gynnande beslut, verksamhetsplan och kompletterande 

svar till IVO. 

 

 

Fortsatta arbete: Fortsatt granskning av tjänsteskrivelserna gällande 

ekonomisk täckning för fattade beslut i socialnämnden under 2018 

enligt tidigare beslut. Implementering av ekonomiska konsekvenser i 

mallar för tjänsteskrivelser. 

 

 

6. Förhandsbedömningar sker inte inom föreskriven tid, 14 dagar 

 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Barn kan fara illa. Stickkontroll på förhandsbedömningar. 14 förhands-

bedömningar under 2017 

 

Ansvarig: Individ- och familjeomsorgschef 

 

Resultat:  

Stickkontroller är ej genomförda enligt ovan då ansvarig chef ej varit i 

tjänst.  

 

Fortsatta arbete: Process- och strukturgenomgång av individ- och 

familjeomsorgen krävs. Detta för att rutiner och processer ska fungerar 

inom avdelningen så att stickkontroller ska kunna genomgöras enligt 

ovan.  

 
 

 
Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 

 

 





















Granskningsområde Riskbild Riskbedömning Åtgärd/kontrollmome
nt 

Omfattning Ansvarig Rapportera
s till 

Rapportera
s när 

Vilka ärenden kan 
avslutas? 
Student i somras 
gjort jobbet 

Många byggen  
används utan 
slutbevis 
 

Osäkerhet om 
försäkringsskydd
et mm 

Kolla beslut mot 
verkligheten 

 
Hela 
kommunen 

Förvaltningschefen Mbn december  
2017 

Entreprenörsrapport
er som inte skickas in  
Rutin efter inspektion 
bevakning efter 3 
veckor 

Risken är att 
avloppet inte 
är korrekt 
utfört  

  Genomgång och 
uppdatering av rutiner 
och riktlinjer. 
 
 

 
Handläggare 
avlopp 

Handläggare avlopp Mbn 
 
 
 
 

december  
2017 
 
 
 
 

Debiteringskontroller 
 
Koll hos oss men inte 
färdigt med ekonomi  

Debiteringar 
kan bli 
liggande utan 
åtgärd  

Inte vanligt men 
hänt när ärenden 
drar ut på tiden 

Genomgång och 
uppdatering av rutiner 
och riktlinjer 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla på 
förvaltninge
n 
 
 
 

Förvaltningssekreterare
n 
Förvaltningschefen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mbn 
 
 
 
 
 
 
 

 december 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillsynsobjekt 
PBL 
 
Lagt ut detta arbete 
på Uppjobb 
Älghult,Alstermo och 
Sävsjöström färdiga  

 
Oordning på 
kontrollobjekt 

  
Risk för olycksfall 
 
 
 
 
 

 Inventera hissar, 
motordrivna portar och 
lekplatser 
 
 
 
 

 
Hela 
kommunen 

Förvaltningschefen   
Mbn 

 
 december 
2017 
 
 



Granskningsområde Riskbild Riskbedömning Åtgärd/kontrollmome
nt 

Omfattning Ansvarig Rapportera
s till 

Rapportera
s när 

Dokumentation.: 
Hur tänkte jag/ vi?? 
Kan behöva finnas 
med längre 

Gamla planer 
som tycks 
obegripliga 
eller 
handläggares 
åtgärder tycks 
konstiga 
eftersom man 
inte vet 
bakgrunden 
eller inte 
gjorde en bra 
dokumentatio
n. 

Risk att 
förtroendet hos 
allmänheten 
skadas när man 
inte kan besvara 
deras frågor 
eftersom 
dokumentationen 
saknas.  

 Låta texterna bli längre 
och ta lite mera tid  
 
 
 
 
 
 
 

 
Samtliga 
medarbetar
e 
 
 
 
 

Samtliga medarbetare 
 
 
 
 
 

mbn 
 
 
 
 
 

december 
2017 
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Internkontrollplan 2017, granskningsrapport 
1. Energiuppföljning 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment 
Öka medvetandegraden, god och tydlig uppföljning på respektive ort. Rutinmässiga 
kontroller inom energiområdet. 
Resultat 
Två stycken fastighetsskötare har en mer övergripande funktion kring vårt styrsystem 
Desigon, och kontrollerar på distans våra uppkopplade fastigheter. En av dessa har 
även fortbildats kring styr- och regler. Denna person ska sedan vara bollplank vid 
energifrågor till övriga medarbetare. Vårt energiavläsningssystem har haft vissa 
smärre brister som nu ska vara åtgärdade, därav kommer vi efter årsskiftet att 
fördela ut energiuppföljningen på respektive område. Vi har som rutin vid 
energiavläsningar att vi genomför en enkel översyn i våra undercentraler. Före 
uppvärmningssäsong genomförs en extern kontroll i våra undercentraler avseende 
inställningar på värmekurvor m.m.  
Fortsatt arbete 
Energiuppföljningen ut till arbetslagen per ort, börjar vid årsskiftet. Tydliggöra styr- 
och regleransvaret. Fortsätta våra kontroller enligt ovan. 
 

2. Det gemensamma informationsflödet 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment 
Skapa struktur över hur vi går ut med information till befintliga och kommande 
hyresgäster. 
Resultat 
Ska någon information ut i trapphus eller direkt till hyresgäster ska alltid två personer 
läsa lydelsen. Texten ska vara uppmanande istället för förbudsinriktad. Vi ska alltid 
följa vår grafiska profil. Vid osäkerhet ska i första hand ekonomi/marknad kontaktas.  
Är det av mer skarp/kritisk karaktär, exempelvis varningar, ska alltid Vd kontaktas. 
Fortsatt arbete 
Tydliggöra och påminna samtliga medarbetare vikten av en tydlig och enhetlig 
information. 
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3. Kemikaliehantering 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment 
Se över hur vi väljer kemikalier. Undersöker om det finns miljövänlig alternativ och 
att vi har så liten mängd kemikalieanvändning som möjligt. 
Resultat 
Inventering vilket mynnade ut i en aktuell kemikalielista. Framkom att vi kan minska 
antalet kemikaliesorter rejält. Upprättat rutin vid inköp och vid slutanvändning. 
Informerat personal om rutinens funktion. Egenkontroll upprättad enligt miljöbalken. 
Fortsatt arbete 
Jobba vidare enligt våra framtagna rutiner och bevaka regelverksändringar. 
 

4. Budgetuppföljning 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment 
Bryta ned budget på respektive arbetsställe. Månadsuppföljning inom respektive 
område. 
Resultat 
Skötselsamordnare och Lokalvårdschef har månadsvisa APT ute på respektive ort där 
bland annat aktuella projekt, arbetsmiljöfrågor, förbättringsförslag är stående 
punkter på agendan. Här fyller vi på med en punkt som heter resultat-
/budgetuppföljning. 
Fortsatt arbete 
Att tillsammans med medarbetarna hitta en lämplig nivå att redovisa på så att det 
blir tydlig och förståeligt i respektive verksamhet. 
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§ 122 Dnr 2017-000196  

Rutin för intern kontroll 2017 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de bifogade beslutsunderlagen; 
Granskningsrapport intern kontroll 2017 och Intern kontrollplan för 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden antog riktlinjer för det interna 
kontrollarbetet för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet under 
sammanträdet den 11 december 2013, § 52.  

Barn- och utbildningsförvaltningens organisationsledning för det interna 
kontrollarbetet har som uppgift att ansvara för den interna kontrollplanen 
samt att skriva en granskningsrapport från föregående år. Rapporten ska 
presenteras för barn- och utbildningsnämnden. I granskningsrapporten ska 
det framgå vilka eventuella brister som finns i organisationen och hur de 
kan åtgärdas.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att barn- och utbildningsnämnden 
beslutat i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinatorn, 2017-12-06 
Granskningsrapport intern kontroll 2017 
Intern kontrollplan för 2018 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
  

 



 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Under året har en genomgång gjorts av den interna kontrollplanen för 2017. Inom 
granskningsområdet ”Stöd för elever med hög frånvaro” har elever med hög frånvaro på 
grundskolan tilltagit. Frånvaron har minskat i det fjärde kvartalet. Rutin för uppföljning av 
hög frånvaro följs. Det gäller såväl anmäld som oanmäld frånvaro. Skolorna arbetar även 
med rak och tydlig kommunikation till de elever som har hög frånvaro. Ett utvidgat 
samarbete med socialförvaltningen är under uppbyggnad för bättre samverkan mellan 
förvaltningarna. 

Förskolorna i Uppvidinge kommun har en alltjämt ökad vaksamhet och en kontinuerlig 
genomgång av de rutiner som upprättats om vad som gäller när det skulle inträffa något hot 
mot någon i förskolan.  

Grundskolorna i kommunen har inte upplevt att det förekommit några hot från vuxna. 
Mellan elever har det däremot förekommit på någon grundskola, vilka retts ut. 
Trygghetsenkäten visar att hot har minskat i antal på sociala medier från föregående år. Ett 
anonymt hot har under skoltid riktats mot personal på Uppvidinge gymnasieskola. Det 
finns en handlingsplan för hot och våld som följs upp varje läsår i samband med 
arbetsmiljöronden. Då genomförs även en riskbedömning. Vidare har barn- och 
utbildningsförvaltningen ett samarbete med Polisen och BRÅ där workshops har 
genomförts i ämnena; Säkerhet i skolan och Pågående dödligt våld.  

Risker med nycklar som kan finnas i obehöriga händer kvarstår på flera enheter. 
Lenhovdaskolan har bytt ut samtliga låscylindrar. Det bedöms fortfarande angeläget 
att byta ut nuvarande låssystem mot digitala. Brister i kommunikationsmöjligheter 
inom och mellan skolans lokaler kvarstår och ett behov av interntelefon eller 
arbetsmobiler konstateras. Åtgärder för detta har inte genomförts, med undantag för 
Älghultskolan och i viss mån för grundsärskolan.  
 
Granskningsområdet ”Obehöriga vistas i skolans lokaler” är alltjämt ett aktuellt område. 
Det har varit svårt att hitta rutiner i de öppna ytor som våra skolor har. Det är angeläget 
med namnskyltar vilket används av de flesta enheter men saknas på förskolorna och 
Alstermoskolan. Det kommer att åtgärdas under 2018. Det arbetas kontinuerligt med 
problematiken med gemensam entré för skolan och biblioteket på Lenhovdaskolan.  
Ärendet kommer kontinuerligt att följas och en arkitekt har fått uppdraget att se över det. 
Workshopen som ledningsgruppen hade tillsammans med Polisen och BRÅ angående 
Pågående dödligt våld har haft stor betydelse i granskningsområdet. Den 23 april 2018 
kommer vi tillsammans med Polisen och BRÅ att ha en utbildning kring detta med all 
personal i skolorna.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att fortsätta arbeta med samma 
granskningsområden i den interna kontrollplanen 2018 som gjorts under 2017.  

 

2017-12-05 

Granskningsrapport intern kontroll 2017 
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§ 60 Dnr 2018-000128  

Redovisning av ej verkställda beslut, obesvarade 
medborgarförslag och obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 

kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 

redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Kansliavdelningen har sammanställt de ej verkställda beslut som funnits 

sedan år 2016 samt obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Enligt kommunallagen ska medborgarförslag och motioner beredas så att 

de kan beslutas om inom ett år från att de väcktes i fullmäktige. Om ärendet 

inte beretts inom den tiden ska detta anmälas till fullmäktige. I 

förteckningen finns ett medborgarförslag som inte besvarats inom det år 

som anges i kommunallagen. Ingen motion överskrider den gräns på ett år 

som fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §). 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-03-29 

Förteckning, 2018-03-29   

Beslutet skickas till 

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

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 

kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 

redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Kommunkansliet har sammanställt de ej verkställda beslut som funnits 

sedan år 2016 samt obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Enligt kommunallagen ska medborgarförslag och motioner beredas så att 

de kan beslutas om inom ett år från att de väcktes i fullmäktige. Om ärendet 

inte beretts inom den tiden ska detta anmälas till fullmäktige. I 

förteckningen finns ett medborgarförslag som inte besvarats inom det år 

som anges i kommunallagen. Ingen motion överskrider den gräns på ett år 

som fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-03-29 

Förteckning, 2018-03-29 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige   

 

 

Kommunsekreterare 

Christoffer Mowide 
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Förteckning över ej verkställda beslut, obesvarade motioner och 

obesvarade medborgarförslag 

 
DATUM BESLUT STATUS 

§ 29/2016 – 2016-03-29, KS 
2015-000354 

Uppdrag till 
Kommunledningsförvaltningen 
att utreda möjligheten för 
permanent lokal för 
kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Ej verkställt. 

§ 77/2016 – 2016-08-30, KS 
2016-000178 

Kommunledningsförvaltningen 
fick i uppdrag att upprätta 
instruktioner och mall för 
redovisning av mål och 
åtgärdsplanerna 

Under utredning. 

§ 29/2017 – 2017-03-28 Medborgarförslag om att 
organisera stödfamiljer 

Under utredning. 
Socialförvaltningen har fått i 
uppdrag att lämna förslag till 
beslut för socialnämnden i april 
2018. 

§ 53/2017 – 2017-05-30 Motion om förbättrad 
integration via samverkan 

Under utredning. 

§ 54/2017 – 2017-05-30 Motion om försörjningsstöd Socialnämnden har lämnat över 
yttrande till kommunstyrelsen 
2018-02-21. Ärendet ska 
behandlas i kommunstyrelsen. 

§ 55/2017 – 2017-05-30 Motion om Uppvidinge 
kommuns infarter 

Under utredning. 

§ 56/2017 – 2017-05-30 Motion om vuxenutbildning Under utredning. 
§ 86/2017 – 2017-09-26 Motion om kvaliteten på 

beslutsunderlag 
Anmäldes till 
kommunfullmäktige den 26/9. 
Överlämnat till 
kommunstyrelsen. 

§ 84/2017 – 2017-09-26 Motion om att slopa bygglov  Anmäldes till 
kommunfullmäktige den 26/9. 
Överlämnat till 
kommunstyrelsen. 

§ 87/2017 – 2017-09-26 Medborgarförslag om att 
webbsända 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Anmäldes till 
kommunfullmäktige den 26/9. 
Överlämnat till 
kommunstyrelsen. 

§ 109/2017 – 2017-10-31 Kommunfullmäktige beviljade Ej verkställt. 

2018-03-29 
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Dnr 2016-000309 en motion som innebar att en 
åtgärdsplan skulle upprättas 
och kompletterande belysning 
installeras. 

§ 115/2017 – 2017-10-31 
Dnr 2017-000365 

Motion om 
kompetensförsörjning inom 
äldreomsorgen 

Under utredning. 
 

§ 116/2017 – 2017-10-31 
Dnr 2017-000366 

Motion om personalförsörjning 
inom barnomsorgen 

Under utredning. 

§ 117/2017 – 2017-10-31 
Dnr 2017-000367 

Motion om upphävande av LOV 
inom äldreomsorgen 

Under utredning. 

§ 118/2017 – 2017-10-31 
Dnr 2017-000372 

Motion om viltstängsel utmed 
större vägar 

Under utredning. 

§ 119/2017 – 2017-10-31 
Dnr 2017-000373 

Motion om en tryggare 
kommun 

Under utredning. 

§ 130/2017 – 2017-11-28 Kommunfullmäktige beviljade 
en motion och gav 
Kommunstyrelsen och Uppcom 
i uppdrag att upprätta en 
bredbandsstrategi och 
återkomma till 
kommunfullmäktige i maj 2018. 

Under utredning. 

§ 133/2017 – 2017-11-28 
Dnr 2017-000399 

Motion om budgetprocessen Kommunstyrelsen lämnar 
förslag till beslut på 
kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 mars 
2018. 

§ 134/2017 – 2017-11-28 
Dnr 2017-000403 

Motion om genomlysning av 
den kommunala organisationen 

Under utredning. 

§ 144/2017 – 2017-12-19 
Dnr 2017-000392 

Kommunfullmäktige gav AB 
Uppvidingehus i uppdrag att 
förvärva aktierna i ett 
fastighetsbolag. 

Ej verkställt. 

§ 146/2017 – 2017-12-19 Motion om parkering på 
kommunal mark 

Under utredning. 

§ 147/2017 – 2017-12-19 Motion om utsläpp av 
växthusgaser 

Under utredning. 

§ 10/2018 – 2018-02-27 Kommunfullmäktige beslutade 
att sälja del av Kållehylte 1:6 i 
Åseda. 

Ej verkställt. 

§ 11/2018 – 2018-02-27 Motion om bostadsbyggande Anmäldes till 
kommunfullmäktige den 2018-
02-27. 
Överlämnat till 
kommunstyrelsen. 

§ 12/2018 – 2018-02-27 Motion om att digitalisera 
Uppvidinge kommun 

Anmäldes till 
kommunfullmäktige den 2018-
02-27. 
Överlämnat till 
kommunstyrelsen. 
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§ 58 Dnr 2018-000126  

Förberedelser och anpassning vid införandet av 
dataskyddsförordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt nämnder och bolag att 

genomföra processen för anpassning till ny lagstiftning/GDPR. 

2 Föreslå kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen det övergripande 

koncernansvaret. 

3 Föreslå kommunfullmäktige att respektive nämnd/bolag finansierar sina 

egna kostnader inom befintliga budgetramar.  

Sammanfattning av ärendet 

I maj 2018 börjar ny EU-lagstiftning gällande behandling av 

personuppgifter gälla i Sverige. Uppvidinge kommun behöver anpassa sig 

till den nya lagstiftningen. Regionen har i en gemensam upphandling 

godkänt företaget Combitech, som också Uppvidinge kommun bestämt sig 

för att använda i processledningen.  

Arbetet med införandet av GDPR kommer också att följa det av Fullmäktige 

antagna dokumentet ”Policy för informationssäkerhet”.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1 Uppdra åt nämnder och bolag att genomföra processen för anpassning 

till ny lagstiftning/GDPR. 

2 Ge Kommunstyrelsen det övergripande koncernansvaret. 

3 Respektive nämnd/bolag finansierar sina egna kostnader inom befintliga 

budgetramar.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunchef, 2018-03-21   
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Beslutet skickas till 

Kommunchefen (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Förvaltningschefer (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Uppcom AB (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Uppvidingehus AB (efter kommunfullmäktiges beslut) 

HUL (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Kommunfullmäktige 
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Förberedelser och anpassning vid införandet av 
dataskyddsförordningen 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1 Uppdra åt nämnder och bolag att genomföra processen för anpassning 

till ny lagstiftning/GDPR. 

2 Ge Kommunstyrelsen det övergripande koncernansvaret. 

3 Respektive nämnd/bolag finansierar sina egna kostnader inom befintliga 

budgetramar.  

Sammanfattning av ärendet 

I maj 2018 börjar ny EU-lagstiftning gällande behandling av 

personuppgifter gälla i Sverige. Uppvidinge kommun behöver anpassa sig 

till den nya lagstiftningen. Regionen har i en gemensam upphandling 

godkänt företaget Combitech, som också Uppvidinge kommun bestämt sig 

för att använda i processledningen.  

Arbetet med införandet av GDPR kommer också att följa det av Fullmäktige 

antagna dokumentet ”Policy för informationssäkerhet”.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunchef, 2018-03-21 

  

Beslutet skickas till 

Kommunchefen 

Förvaltningschefer 

Uppcom AB 

Uppvidingehus AB 

HUL   

 

 

Kommunchef 

Christer Lindberg 
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§ 61 Dnr 2017-000338  

Svar på motion om kvaliteten på beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Mikaela Gross (V) lämnade den 18 september 2017 in en motion om 

beslutsunderlaget för kommunfullmäktiges sammanträden.  

Mikaela föreslår i motionen att: 

”kommunfullmäktiges ledamöter ska ha tillgång till fullt underlag och 

information, som inte filtreras och sönderplockas i smådelar, och därmed 

inte bli tvungna att fatta sina beslut på ofullständigt och halvdant underlag. 

det vid varje kommunfullmäktigesammanträde redovisas från 

förvaltningen hur och när fattade beslut har verkställts och hur man tänker 

jobbar vidare med beslutsunderlaget i framtiden.” 

Svar på motionen 

Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att besluten i 

kommunfullmäktige ska grundas på ett tillförlitligt och väl genomarbetat 

underlag.  

I kommunallagen anges grunderna för den beredning som ska gälla inför 

kommunfullmäktiges beslut. Där anges bland annat att alla beslut som 

kommunfullmäktige fattar ska beredas av kommunstyrelsen (det finns dock 

undantag till den regeln). Det är den regeln som kallas 

”beredningstvånget”.  

Hur beredningen av ärenden ska gå till i nämnder och styrelsen regleras i 

styrdokumentet ”Arbetsordning för styrelser och nämnder”. I 

styrdokumentet anger kommunfullmäktige att ordförande för respektive 

styrelse/nämnd ansvarar för att ärenden är beredda.   

Redovisningen av ej verkställda beslut sker sedan i oktober 2017 två gånger 

om året. Två gånger om året bedöms utgöra en god grund för 

kommunfullmäktige att följa upp huruvida besluten verkställts eller inte. 

I kommunallagens 5 kap. 50 § finns bestämmelser om återremiss. Där anges 

att om en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter begär det ska 

ärendet återremitteras/bordläggas. Det innebär att det finns möjlighet att 

begära att ärendet återremitteras om underlaget inte är tillfredsställande.   
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-03-20 

Kommunstyrelsen § 194/2017 

Kommunfullmäktige § 86/2017 

Motion, 2017-09-18    

Beslutet skickas till 

Mikaela Gross (V) (efter kommunfullmäktiges beslut) 
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Motion om kvaliteten på beslutsunderlag 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Mikaela Gross (V) lämnade den 18 september 2017 in en motion om 

beslutsunderlaget för kommunfullmäktiges sammanträden.  

Mikaela föreslår i motionen att: 

 ”kommunfullmäktiges ledamöter ska ha tillgång till fullt underlag 

och information, som inte filtreras och sönderplockas i smådelar, och 

därmed inte bli tvungna att fatta sina beslut på ofullständigt och 

halvdant underlag. 

 det vid varje kommunfullmäktigesammanträde redovisas från 

förvaltningen hur och när fattade beslut har verkställts och hur man 

tänker jobbar vidare med beslutsunderlaget i framtiden”. 

Svar på motionen 

Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att besluten i 

kommunfullmäktige ska grundas på ett tillförlitligt och väl genomarbetat 

underlag.  

I kommunallagen anges grunderna för den beredning som ska gälla inför 

kommunfullmäktiges beslut. Där anges bland annat att alla beslut som 

kommunfullmäktige fattar ska beredas av kommunstyrelsen (det finns dock 

undantag till den regeln). Det är den regel som kallas ”beredningstvånget”.  

Hur beredningen av ärenden ska gå till i nämnder och styrelsen regleras i 

styrdokumentet ”Arbetsordning för styrelser och nämnder”. I 

styrdokumentet anger kommunfullmäktige att ordförande för respektive 

styrelse/nämnd ansvarar för att ärenden är beredda.   

Redovisningen av ej verkställda beslut sker sedan i oktober 2017 två gånger 

om året. Två gånger om året bedöms utgöra en god grund för 

kommunfullmäktige att följa upp huruvida besluten verkställts eller inte. 

I kommunallagens 5 kap. 50 § finns bestämmelser om återremiss. Där anges 

att om en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter begär det ska 

ärendet återremitteras/bordläggas. Det innebär att det finns möjlighet att 

begära att ärendet återremitteras om underlaget inte är tillfredsställande.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-03-20 

Kommunstyrelsen § 194/2017 

Kommunfullmäktige § 86/2017 

Motion, 2017-09-18  

Beslutet skickas till 

Mikaela Gross (V) (efter kommunfullmäktiges beslut)   

 

 

Kommunsekreterare 

Christoffer Mowide 
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§ 194 Dnr 2017-000338  

Motion om kvaliteten på beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att utreda frågan och 

återkomma med förslag till beslut senast i april 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Mikaela Gross (V) har lämnat in, den 18 september, en motion till 

kommunfullmäktige där hon beskriver att underlagen kommunfullmäktige 

får för att fatta beslut ska beskriva hela ärendet med insyn och stöd för att 

kunna leva upp till förväntningar från invånare, tjänstemän och 

kommunallagen.  

Mikaela Gross (V) yrkar att:  

kommunfullmäktiges ledamöter ska har tillgång till fullt underlag och 

information, som inte filtreras och sönderplockas i smådelar, och därmed 

inte bli tvungna att fatta sina beslut på ofullständigt och halvdant underlag. 

det vid varje kommunfullmäktigesammanträde redovisas från 

förvaltningen hur och när fattade  beslut har verkställts och hur man tänker 

jobbar vidare med beslutsunderlaget i framtiden 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september, § 86, att överlämna 

ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunkansliet föreslår i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen ger 

kommunkansliet i uppdrag att utreda frågan och återkomma med förslag 

till beslut senast i april 2018.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunkansliets förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Motion om kvaliteten på beslutsunderlag, 2017-09-18 

Kommunfullmäktige § 86/2017 – Anmälan av motion 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2017-10-23  

Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
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§ 86 Dnr 2017-000338  

Anmälan av motion om kvaliteten på beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.              

Sammanfattning av ärendet 

Mikaela Gross (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där hon 

beskriver att underlagen kommunfullmäktige får för att fatta beslut ska 

beskriva hela ärendet med insyn och stöd för att kunna leva upp till 

förväntningar från invånare, tjänstemän och kommunallagen.  

Mikaela Gross (V) yrkar för:  

- att kommunfullmäktiges ledamöter ska har tillgång till fullt 

underlag och information, som inte filtreras och sönderplockas i 

smådelar, och därmed inte bli tvungna att fatta sina beslut på 

ofullständigt och halvdant underlag. 

- att det vid varje kommunfullmäktigesammanträde redovisas från 

förvaltningen hur och när fattade  beslut har verkställts och hur man 

tänker jobbar vidare med beslutsunderlaget i framtiden.                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige kan överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning och finner fulmäktige besluta så.                

Beslutsunderlag 

Motion 2017-09-18, Mikaela Gross (V)       

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

 



Motion 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och tar beslut i kommunens viktigaste 

frågor. 

Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi och beslutar om 

den kommunala förvaltningsorganisationen och verksamhetsformerna. 

Fullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelse och nämnder och väljer även 

revisorer som granskar kommunens verksamhet. 

Efter att besluten har tagits bör dessa omgående verkställas genom tjänstemän inom förvaltningen. 

På senare tid har vissa fattade beslut inte verkställts som de ska eller kringgåtts av 

kommunledningen. 

Besluten som tas i kommunfullmäktige ska grundas på ett tillförlitligt och väl genomarbetat underlag. 

Det borde därför vara en självklarhet att ge politikerna allt underlag, stöd, insyn och hjälp för att 

kunna leva upp till förväntningarna från invånare, tjänstemän och kommunallagen. 

Det krävs mycket transparens och information för att kunna vara en stabil och trygg fritidspolitiker 

och tyvärr kan jag inte se att man har gett kommunfullmäktige underlag och rätt information för att 

kunna utföra sina uppdrag tillfredsställande. 

Före sommaren tillkom punkten Revisionens berättelse på dagordningen och den ska bli en stående 

punkt på fullmäktige framöver. I dagsläget redovisar man två gånger om året men det är varken 

tillräckligt eller tillgodoser kommunfullmäktiges behov av information. 

Jag yrkar därför 

att kommunfullmäktiges ledamöter ska har tillgång till fullt underlag och information, som inte 

filtreras och sönderplockas i smådelar, och därmed inte bli tvungna att fatta sina beslut på 

ofullständigt och halvdant underlag. 

att det vid varje kommunfullmäktigesammanträde redovisas från förvaltningen hur och när fattade  

beslut har verkställts och hur man tänker jobbar vidare med beslutsunderlaget i framtiden. 

Mikaela Gross, Åseda 

Ordförande Vänsterpartiet Uppvidinge 
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1. Granskning av socialnämndens ekonomiska styrning 

2. Granskning av årsredovisningen 2017 
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