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Datum 

2018-05-22 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 29 maj 2018 klockan 18:30 i 

Folkets hus, Alstermo för att behandla följande ärenden: 

 Upprop

 Val av justerare

Ärende Anteckningar

1. Allmänhetens frågestund

Dnr 2017-000434

2. Information om Profilgruppens framtida

investeringar

Dnr 27696

Technical Manager Lars-Göran 

Nilsson informerar om ärendet 

3. Information om Höglandets

Räddningstjänstförbund

Dnr 2018-000177

Räddningschef Jonas Petri informerar 

om ärendet 

4. Information om budget 2018 och

verksamhetsplan 2019-2020

Dnr 2017-000204 

Ekonomichef Silja Savela informerar 

om ärendet 

5. Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra

Kronoberg år 2017

Dnr 2018-000162

./. 

KS § 72 2018-05-08 

6. Revidering av reglemente för

kommunstyrelsen

Dnr 2018-000011

./. 

KS § 68 2018-05-08 

7. Avsägelse av uppdrag som ledamot i

fullmäktige - Stefan Andersson (SD)

Dnr 2018-000199

./. 

Inkom 2018-05-17 

8. Avsägelse från flera uppdrag som

förtroendevald – Camilla Ymer (S)

Dnr 2018-000168

./. 

Inkom 2018-05-02 
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Ärende Anteckningar

9. Fyllnadsval för uppdraget som vice

ordförande i kommunstyrelsen

Dnr 2018-000170

10. Fyllnadsval för uppdraget som suppleant i

styrelsen för Glasriket AB efter Camilla Ymer

(S)

Dnr 2018-000175

11. Fyllnadsval för uppdraget som suppleant i

styrelsen för Marksanering Sydost AB efter

Camilla Ymer (S)

Dnr 2018-000176

12. Anmälan av medborgarförslag om att bygga

bostäder vid behov utan väntetid

./. 

Inkom 2018-05-18 

13. Anmälan av medborgarförslag om

kommunens huvudansvar för föreningslivet

./. 

2018-05-18 

14. Anmälan av medborgarförslag om att flytta

pyramiden i Åseda

./.  

Inkom 2018-05-22 

15. Meddelande till kommunfullmäktige

Dnr 2018-000063

./. 

Ingrid Hugosson 

ordförande 

Magda Gyllenfjell 

Kommunsekreterare/Nämndssekreterare 
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Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
år 2017 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 

Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 

Godkänna förbundets årsredovisning för 2018   

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun är tillsammans med Lessebo och Tingsryds 

kommuner medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 

Kronoberg.  

Direktionen för kommunalförbundet har överlämnat årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 39,4 

miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet för året uppgår till minus 

etthundratre tusenkronor.  

Revisionen har granskat kommunalförbundets verksamhet och 

årsredovisning för 2017 och tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2017 samt att förbundets årsredovisning godkänns.   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Kronoberg 

2017 

Protokoll, Förbundsdirektionen  §9/2018 

Revisionsberättelse 2017 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-04-30 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänst Östra Kronoberg   
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§ 72 Dnr 2018-000162  

Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
år 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 

Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 

2. Godkänna förbundets årsredovisning för 2017                 

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun är tillsammans med Lessebo och Tingsryds 

kommuner medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 

Kronoberg.  

Direktionen för kommunalförbundet har överlämnat årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 39,4 

miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet för året uppgår till minus 

etthundratre tusenkronor.  

Revisionen har granskat kommunalförbundets verksamhet och 

årsredovisning för 2017 och tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2017 samt att förbundets årsredovisning godkänns.                    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med förslag till beslut 

och finner styrelsen beslut så.                     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Kronoberg 

2017 

Protokoll, Förbundsdirektionen  §9/2018 

Revisionsberättelse 2017 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-04-30         

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

        















































Fiirbundets revisorer zorS-o4-o5

Till
Kommunfullmdktige i
Lessebo
Tingsryd
Uppvidinge, samt
Direktionen

Revisionsberlttelse hr zo t7

Vi har granskat Kommunaifijrbundet Rdddningstjdnsten Ostra Kronobergs verksamhet

under hr zot7. Granskningen har utfiirts enligt kommunallagen, god revisionssed i

kommunal verksamhet och revisorernas reglemente.

Direktionen ansvarar fiir att verksamheten bedrivs i enlighet med gdllande mil, beslut och

riltlinjer samt de f<ireskrifter som gdller for verksamheten. Den ansvarar ocksi fiir att det

finns en tillr?icklig intern kontroll.

Granskningen har utf<jrts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal

verksamhet. Granskningen har genomfiirts med den inriktning och omfattning som behovs

f<ir att ge rimlig grund ftir bedtimning och ansvarsprtivning.

Utifrfln vflr granskning g<ir vi fiiljande bedtimningar:

Vi bed<jmer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten pi ett dndamilsenligt

och frfln ekonomisk synpunkt tillfredsstdllande sdtt.

Vi bedomer att direktionen skyndsamt mlste vidta fltgdrder enligt fdrbundsordningen, $ 13

Frjrbundets varaktighet, uttrdde och likvidation, dfl Uppvidinge kommun har begdrt uttrdde

ur f<irbundet.

Rdkenskaperna bedtjms i allt vdsentligt vara rdttvisande'

Direktionens interna kontroll bedtims ha varit tillrlcklig,

Vi bedijmer den finansiella mflluppfyllelsen som svag. Det finansiella milet i hgardirektivet

uppnfls inte i och med flrets resultat.

Vi kan inte gora nigon bediimning om verksamhetsmfllen ftir f<irbundet uppnfls eftersom

flrsredovisningen inte innehiller nigon regelrdtt uppfiiljning av dgardirektivets

verksamhetsmfll.
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Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att direktionen frir Kommunalforbundet Rdddningstjdnsten Ostra Kronoberg

bevilj as ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att flrsredovisningen fijr ir zorT godkdnns.

Vi iberopar fiiljande f<ir vflr bediimning:

Vi har genomfort <ivergripande ansvarsgranskningar, som innebdr lilsning av protokoll och

intervju med representanter for fijrbundets ledning. Ftiljande rapporter har avldmnats under

flret:

. Granskning av delirsrapport

. Granskning av Srsredovisning

Sven-Erik Svensson

AvTingsryds kommun
utsedd revisor

Av Lessebo kommun
utsedd revisor

4@+ Qru
Kjell Danielsson
Av Uppvidinge kommun
utsedd revisor
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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsre-

dovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.  

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av 

om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats. Med utgångspunkt från ställda 

revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Vi bedömer att direktionen skyndsamt måste vidta åtgärder enligt förbundsordningen, § 

13 Förbundets varaktighet, utträde och likvidation, då Uppvidinge kommun har begärt 

utträde ur förbundet. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans eftersom årets re-

sultat täcks av förbundets eget kapital.  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska 

ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med ägarnas mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för år 2017 är inte uppfyllt.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att det inte görs någon uppfölj-

ning av ägardirektivets verksamhetsmål. Vi anser vidare att handlingsprogrammet inte 

innehåller några utvärderingsbara mål. 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-

tade enligt god redovisningssed. 
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2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, landsting 

och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras 

den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i 

tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisning-

ens upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 

för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-

munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 

en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 

för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 

revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god eko-

nomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 

balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-

misk hushållning som beslutats om.  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-

bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 

beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 
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varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 

görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med ekonomikon-

toret i Lessebo kommun samt förbundschefen. Granskningen har utförts enligt god revis-

ionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i 

kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Au-

diting). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför till-

lämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets 

revisionsplan.  Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och 

granskning av räkenskapsmaterial. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen-

terades 2018-03-16. Direktionen fastställde årsredovisningen 2018-03-07. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller i Lessebo kommun. 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal redovisning (KRL) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekono-
miska ställning 

3.1.1. Iakttagelser 

Utveckling av förbundets verksamhet 

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 

efter räkenskapsåret. 

Av årsredovisningen framgår att kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun i december 

2016 beslutade att begära utträde ur förbundet. Enligt förbundsordningen äger medlem 

utträda ur förbundet efter en uppsägningstid om två år1. Vid utträdet skall förbundet träda 

i likvidation. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas inte eftersom antalet anställda 

inte överstiger 10. I årsredovisningen redovisas förändringen inom personalgrupperna 

under året. 

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos har under år 2017 lämnats till direktionen per 

april och augusti. 

Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Årets investeringar uppgår 

till 1 140 tkr vilket innebär att 2 660 tkr av budgeten inte förbrukas. Överensstämmelse 

med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Driftredovisning 

Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Det 

totala utfallet uppgår till -103 tkr. Upplysningar om orsaker till budgetavvikelser lämnas. 

Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Balanskravsresultat 

Vi instämmer i direktionens bedömning att balanskravet har uppfyllts. Årets negativa re-

sultat med -103 tkr täcks av förbundets eget kapital enligt balanskravstutredningen. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Enligt kommunallagens 4 kap skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av 

förbundets ekonomiska ställning. Utvärderingen kan med fördel utgå från nyckeltal för de 

olika verksamheterna som jämförs med genomsnitt för branschen som helhet och lik-

nande verksamheter.  

3.1.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

                                                             
1 Förbundsordning § 13 
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Vi bedömer att direktionen skyndsamt måste vidta åtgärder enligt förbundsordningen, § 

13 Förbundets varaktighet, utträde och likvidation, då Uppvidinge kommun har begärt 

utträde ur förbundet. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans eftersom årets re-

sultat täcks av förbundets eget kapital.  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska 

ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
3.2.1. Iakttagelser 

I ägardirektivet finns två verksamhetsmål och ett ekonomiskt mål. 

Det ekonomiska målet innebär att förbundet ska följa beslutad budget för verksamheten. 

Verksamhetsmålen består av följande: 

1. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshan-

terande åtgärder om olyckor – som kan innebära räddningsinsats – ska kontinuer-

ligt öka. Som en följd av detta ska också trygghetskänslan öka hos var och en som 

bor och vistas i någon av medlemskommunerna. 

2. Responstiden (ankomsttiden) ska följa en angiven kurva som visar den godtagbara 

tiden för räddningsinsats (i minuter) i förhållande till andelen utryckningar (i %). 

Rapportering till medlemskommunerna ska ske var fjärde månad och avse perioderna 

januari-april, maj-augusti respektive september-december. Det första av verksamhetsmå-

len ska bland annat mätas genom trygghetsmätningen som utförs av myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Handlingsplanen för år 2015-2018 beslutades av direktionen i juni 2016.  I årsredovis-

ningen står att läsa att redovisningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen mestadels 

bygger på att redovisa vad som utförts, statistik etc. 

3.2.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med ägarnas mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för år 2017 är inte uppfyllt.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att det inte görs någon uppfölj-

ning av ägardirektivets verksamhetsmål. Vi anser vidare att handlingsprogrammet inte 

innehåller några utvärderingsbara mål. 

3.3. Rättvisande räkenskaper 
3.3.1. Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 
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Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 

föregående år lämnas för varje post i resultaträkningen. 

Årets resultat är negativt och uppgår till -103 tkr (-466 mnkr). Resultat medför därför en 

avvikelse mot föregående år med ca 363 tkr. I jämförelse med föregående år har verksam-

hetens nettokostnader sjunkit med 401 tkr. Bidraget från medlemskommunerna har 

minskat med 53 tkr. 

Resultaträkning, mnkr
Utfall 

2017

Budget 

2017

Budget-

avvikelse

Utfall 

2016

Verksamhetens intäkter 1 158 1 100 58 1 027

Verksamhetens kostnader -37 159 -37 204 45 -37 636

Jämförelsestörande poster -122 -122

Avskrivningar -3 258 -3 155 -103 -3 173

Verksamhetens nettokostnader -39 381 -39 259 -122 -39 782

Kommunbidrag 39 422 39 422 0 39 475

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -144 -163 19 -159

Årets resultat -103 0 -103 -466  

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och skulder 

per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade 

samt har värderats enligt principerna i KRL.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga 

noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re-

dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-

tade enligt god redovisningssed.  
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§ 68 Dnr 2018-000011  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att anta bilagt förslag till reglemente för 

kommunstyrelsen. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra 

en översyn av socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens, miljö och 

byggnadsnämndens reglementen.                

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsserviceförvaltningen har gjort 

en översyn av kommunstyrelsens reglemente. Det finns olika orsaker som 

gör att reglementet är i behov av en översyn: förändrad 

tjänstemannaorganisation inom kommunstyrelsen; föråldrad utformning av 

reglementet samt flera lagar som ändrats, upphävts eller tillkommit. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2017, § 70, att inrätta två 

förvaltningar under kommunstyrelsen. Tidigare har det endast funnits en 

förvaltning och ett kommunkansli. Det har tydliggjorts i reglementet att det 

finns två förvaltningar under kommunstyrelsen.  

Den nuvarande utformningen av kommunstyrelsens reglemente antogs 

2005 (reglementet har reviderats flera gånger efter det men utformningen är 

densamma). Förslaget till nytt reglemente följer Sveriges kommuner och 

landstings mall för reglemente (cirkulär 14:58).  

I samband med översynen föreslås också att kommunfullmäktige 

förtydligar de olika rollerna kommunstyrelsen har. I reglementet föreslås en 

fördelning av kommunstyrelsens strategiska uppgifter och de operativa 

uppgifterna. Det nya reglementet är nu strukturerat efter 

kommunstyrelsens ansvarsområden snarare än efter hur förvaltningarna 

under kommunstyrelsen är organiserade. 

Förslaget innehåller inga innehållsmässiga förändringar utan endast 

förtydligande av kommunstyrelsens ansvarsområden. I övrigt har en del 

redaktionella ändringar gjorts så som uppdaterat lagrum m.m.  

Det nya reglementet föreslås bli en mall för kommande revideringar av 

andra styrdokument och främst för andra nämnders reglementen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindkvist (KD): Bordlägga ärendet till nästkommande 

sammanträde i juni 2018.  
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Camilla Ymer (S): Bifall till förslag till beslut. 

Niklas Jonsson (S): Bifall till förslag till beslut.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om styrelsen ska besluta om ärendet idag.  

Ordförande frågar om styrelsen ska bordlägga ärendet till nästkommande 

styrelsesammanträde.  

Ordförande finner att styrelsen beslutar om ärendet idag.  

 

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med förslag till beslut 

och finner styrelsen besluta så.                   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-04-27     

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ajournera mötet för kaffe klockan 09:34-09:45.  
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Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1 Föreslå kommunfullmäktige att anta bilagt förslag till reglemente för 

kommunstyrelsen. 

2 Föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra 

en översyn av socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens, miljö 

och byggnadsnämndens reglementen.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsserviceförvaltningen har gjort 

en översyn av kommunstyrelsens reglemente. Det finns olika orsaker som 

gör att reglementet är i behov av en översyn: förändrad 

tjänstemannaorganisation inom kommunstyrelsen; föråldrad utformning av 

reglementet samt flera lagar som ändrats, upphävts eller tillkommit. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2017, § 70, att inrätta två 

förvaltningar under kommunstyrelsen. Tidigare har det endast funnits en 

förvaltning och ett kommunkansli. Det har tydliggjorts i reglementet att det 

finns två förvaltningar under kommunstyrelsen.  

Den nuvarande utformningen av kommunstyrelsens reglemente antogs 

2005 (reglementet har reviderats flera gånger efter det men utformningen är 

densamma). Förslaget till nytt reglemente följer Sveriges kommuner och 

landstings mall för reglemente (cirkulär 14:58).  

I samband med översynen föreslås också att kommunfullmäktige 

förtydligar de olika rollerna kommunstyrelsen har. I reglementet föreslås en 

fördelning av kommunstyrelsens strategiska uppgifter och de operativa 

uppgifterna. Det nya reglementet är nu strukturerat efter 

kommunstyrelsens ansvarsområden snarare än efter hur förvaltningarna 

under kommunstyrelsen är organiserade. 

Förslaget innehåller inga innehållsmässiga förändringar utan endast 

förtydligande av kommunstyrelsens ansvarsområden. I övrigt har en del 

redaktionella ändringar gjorts så som uppdaterat lagrum m.m.  

Det nya reglementet föreslås bli en mall för kommande revideringar av 

andra styrdokument och främst för andra nämnders reglementen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-04-27  
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Kommunledningsförvaltningen (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Samhällsserviceförvaltningen (efter kommunfullmäktiges beslut)   
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Kommunstyrelsens uppgifter 

Allmänt om styrelsens uppgifter 

§ 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 

helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 

ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 

verksamhet. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 

och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fast-

ställda målen och återrapportera till fullmäktige.  

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter 

som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för 

de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900), KL, och annan 

lagstiftning. 

Kommunstyrelsens förvaltningsorgan 

§ 2 Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen och 

samhällsserviceförvaltningen. 
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Ledningsfunktion och styrfunktion 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

§ 3 Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 

mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ända-

målsenlig organisation upprätthålls. 

Styrelsens övergripande uppgifter 

§ 4 Styrelsen ska: 

1. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska 

mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten 

samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd. 

2. Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut.  

3. Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs. 

4. Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

5. Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  

 

Styrelsen ska leda, samordna och utveckla kommunens: 

6. Övergripande strategiska arbete med samhällsplanering, trafikplanering, 

naturvårdsverksamhet och översiktsplan. 

7. Strategiska arbetet med planering av infrastruktur.  

8. Strategiska arbetet med trygghets- och säkerhetsarbete inklusive 

informationssäkerhet och riskfinansiering. 

9. Strategiska kommunikations- och informationsprocesser. 

10. Övergripande IT-processer. 

11. Upphandlingsverksamhet.  

12. Arbete med näringslivs-, turism- och destinationsutvecklingsarbete. 

13. Ärendehantering. 

14. Strategiska HR-processer. 

15. Folkhälsoarbete. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur 

kommunfullmäktiges ärenden ska beredas.  
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Styrelsen ska också ansvara för: 

16. Drift och underhåll av kommunens IT-system och verksamhetssystem. 

17. Kommunens etablering av nyanlända, som av fullmäktige inte uppdragits åt 

annan nämnd, samt boende och omsorg om ensamkommande barn. 

18. Vatten- och avloppsförsörjningen, gatu- och väghållningen, 

renhållningsverksamheten, parker och grönområden samt förvaltningen av 

kommunens skogsfastigheter, exploateringsfastigheter och allmänna markreserv. 

19. Kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och har då bland annat att dela ut 

kultur- och fritidsstipendier, kommunens kultur- och fritidspris, kommunens 

byggnadsvårdspris samt kulturlandskapspris inom ramen för av 

kommunfullmäktige fastställda normer. 

20. Kommunens leverans av statistik för mikrodata till Statistiska centralbyrån 

(MONA) (Ändrad enligt beslut KF 2010-12-21, § 106) 

21. Kommunens mark- och exploateringsverksamhet, inklusive beställningar av 

detaljplaner samt företräda kommunen som fastighetsägare. 

22. Kommunens kostverksamhet. 

Företag och stiftelser 

§ 5 Styrelsen ska 

1. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende 

på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

2. Ansvara för att beslut om ägardirektiv till de kommunala bolagen fattas. 

3. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 

kap 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som 

kommunen äger eller har intresse i. 

4. Årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 

fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt 

lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

5. Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor i de bolag 

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i, i den mån detta 

inte på grund av fullmäktiges beslut ankommer på annan. 
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Kommunalförbund 

§ 6 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Ekonomi och medelsförvaltning 

§ 7 Styrelsen ska 

1. Ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 

föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av 

medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och 

att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av 

förfallna fordringar 

2. Ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att  

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

- ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

 placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

3. Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen. 

4. Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning. 

5. Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning. 

6. I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 

7. Administrera kommunens stiftelser, upprätta bokslut för stiftelserna samt utgöra 

en stöd- och kontrollfunktion för medelsförvaltningen av stiftelsernas kapital. 

8. För kommunens räkning ansöka om och motta statsbidrag, om detta inte vilar på 

annan nämnd. 

Delegering från fullmäktige 

§ 8 Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt. 

2. På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och 

andra riktlinjer. 

3. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast 
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egendom. 

4. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, servitut, expropriation, eller inlösen 

med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande 

belopp och villkor i övrigt. 

5. Köp av fastighet på exekutiv auktion. 

6. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 

bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 

ingå förlikning och sluta annat avtal. 

7. Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen. 

8. Yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).  

9. Yttranden som ankommer på kommunen och som inte är av principell betydelse. 

10. Kommunens ansvar enligt lag om färdtjänst (1997:736) och lag om riksfärdtjänst 

(1997:735). 

11. Fullgöra kommunens uppgifter enligt i Lagen om trafiknämnd (lag om nämnder 

för vissa trafikfrågor 1978:234). 

Personalpolitiken 

§ 9 Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar arbetsgivarpolitiken inom 

kommunen och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat:  

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

2. Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 

vad gäller 11 – 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 

nämnders verksamhetsområden.  

3. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

4. Besluta om stridsåtgärd. 

5. Lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 

6. Besluta om anställningsstopp som omfattar mer än en nämnd.  
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Uppföljningsfunktionen 

Kommunstyrelsens uppföljning 

§ 10 Styrelsen ska 

1. Övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 

program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna. 

2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 

ekonomiskt.  

3. Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.  

4. Två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret. 

5. Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 

privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 

fullmäktige fastställda program och direktiv. 

6. Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och 

medborgarförslag som kommit in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts 

av fullmäktige samt en redovisnings av de fullmäktigebeslut som inte verkställts.  

Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 

§ 11 Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 

om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller 

beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt 

laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. 

Krisledning och höjd beredskap 

§ 12 Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 

(krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt 

reglemente. 

Arbetslöshetsnämnd 

§ 13 Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.  
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Arkivmyndighet 

§ 14 Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 

fullmäktige antaget arkivreglemente.  

Anslagstavla och webbplats 

§ 15 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och 

interna webbplats.  

Författningssamling 

§ 16 Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 

till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.  
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Övriga bestämmelser 

Sammansättning 

§ 17 Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Uppdrag och verksamhet 

§ 18 Styrelsen ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 

eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt 

ansvara för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 

riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

§ 19 Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 

med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten. 

Personalansvar 

§ 20 Styrelsen är anställningsmyndighet för personal i kommunledningsförvaltningen 

och samhällsserviceförvaltningen. Styrelsen har hand om personalfrågor inklusive 

arbetsmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden. 

Personuppgifter  

§ 21 Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som 

sker i styrelsens verksamheter. 

Arbetsformer 

§ 22 Reglering av styrelsens och nämndernas arbetsformer finns i reglemente för 

”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Uppvidinge kommun”. 
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1. 2018-000085, Ny sammanräkning av ledamot i kommunfullmäktige  

 – Stefan Andersson (SD) ersätter Börje Melin (SD) 

 

 

 

 




