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Tjänstepersoner Anne Hallberg, kommunchef §§ 1-20 
Annelie Martinsson, planerare kansliavdelningen, 
deltar på distans § 32  
Annika Ström, utredare 
samhällsserviceförvaltningen, deltar på distans §§ 
36-38  
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Silja Savela, ekonomichef, deltar på distans §§ 1-20 

 

Övriga närvarande , överförmyndarhandläggare, deltar på 
distans § 23  
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, överförmyndarhandläggare, 
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, ordförande 
överförmyndarnämnden, deltar på distans § 23  
Marie Hammarström Linner, ordförande miljö- och 
byggnadsnämnden, deltar på distans § 38 
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§ 18 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott godkänner dagordningen.                           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna 
dagordningen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                  
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§ 19 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Danielsson (S) föreslår att välja Anders Käll (M) som justerare.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan välja Anders 
Käll (M) som justerare och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så.                    
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§ 20 Dnr 2021-000040  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna redovisningen.                 

Sammanfattning av ärendet 
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 inga medborgarförslag och motioner som överskrider 
den gräns på ett år som fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 
kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 
redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag.             

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att man 
beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Förteckning obesvarade medborgarförslag och motioner april, 2021-02-19 

Bevakningslista för uppdrag-verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

Tjänsteskrivelse 2021-02-19    
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§ 21 Dnr 2020-000530  

Förstudie om Barnkonventionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen översända 
svaret till revisionen.             

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen i Uppvidinge kommun har genomfört en förstudie av 
kommunens arbete med att beakta barnkonventionen. 

Uppvidinge kommun behöver hitta former och system för uppföljning samt 
styrning och ledning gällande barnrättsarbetet.  

Utöver detta har ledningsgruppen även initierat ett antal ärenden: 

Framtagandet av en kommungemensam mall för risk- och 
konsekvensbedömningar, 

Ta fram förslag på policydokument, och 

Utöka arbetsgruppen som arbetar med barnrättsperspektivet samt 
genomföra undersökning av hur andra kommuner införlivat 
barnkonventionen. 

Kommunen är med i ”Barnets bästa i Kronoberg” där socialchefen är 
representant och fungerar som en samordningsfunktion. Medarbetare på 
kansliavdelningen har fått i uppdrag att stötta samordningsfunktionen och 
deras arbete ska i närtid presenteras för ledningsgruppen.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 
Förstudie – Barnkonventionen Uppvidinge kommun 

Missiv Förstudie om barnkonventionen 

Tjänsteskrivelse 2021-02-19 
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Beslutet skickas till 
Revisionen   
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§ 22 Dnr 2020-000521  

Kopieringstaxa 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

- Kopieringstaxan, fastställd 2006-02-28, upphör att gälla. 

- Fastställa förslag till kopieringstaxa.             

Sammanfattning av ärendet 
Vid utlämnande av allmän handling genom kopia eller avskrift har 
myndigheten enligt lag rätt att ta ut en avgift utifrån fastställd 
kopieringstaxa. 

Kopieringstaxan i Uppvidinge kommun fastställdes den 28 februari år 2006. 
Kansliavdelningen har initierat ärendet om framtagandet av en ny 
kopieringstaxa då den nuvarande är föråldrad. Förslag till ny 
kopieringstaxa har tagits fram efter genomgång av taxorna i Kronobergs 
kommuner samt behovet av tydliggöranden som framgår i paragrafformat. 

Kansliavdelningen har även som avsikt att till kopieringstaxan ta fram en 
rutinbeskrivning som bland annat tydliggör betalningsrutiner. 

Konsekvenser 
Förslaget innebär vissa förändringar, exempelvis höjda avgifter, rätten att ta 
ut avgift för arbetsinsats samt avskrift av skolbetyg.              

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Kopieringstaxa, fastställd 2006-02-28 

Förslag till kopieringstaxa 

Tjänsteskrivelse 2021-02-15 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen   
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§ 23 Dnr 2021-000097  

Information från överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarnämnden informerar på sammanträdet om 
Överförmyndarnämndens verksamhet. Överförmyndarnämnden ämnar 
förhindra rättsförlust för personer som inte själva kan tillvarata sina 
rättigheter samt säkerställa att uppdrag för ställföreträdare, såsom gode 
män, förvaltare och förmyndare, anordnas och utförs på ett juridiskt, 
ekonomiskt och socialt lämpligt sätt.  

Under 2020 höjdes arvoden för ställföreträdarna oh man hade ett mindre 
underskott i budgeten med anledning av nyrekrytering. Under föregående 
år tillkom även cirka 30 nya ställföreträdare har tillkommit till 
Överförmyndarnämnden. Inom hela Överförmyndarnämnden finns i 
nuläget cirka 450 ställföreträdare och cirka 660 huvudmän. Av dessa finns 
73 ställföreträdare och 113 huvudmän i Uppvidinge kommun.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 
informationen.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott kan besluta så.                   

Beslutet skickas till 
Överförmyndarnämnden 
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§ 24 Dnr 2021-000158  

Försäljning industrilokal Lenhovda Fönster 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att sälja 
Lenhovda 109:4 till Lenhovda fönster AB.             

Sammanfattning av ärendet 
Lenhovda Fönster AB hyr för närvarande industrilokal av Uppvidinge 
Kommun. Lokalen är numera sammanbyggd med företagets egen byggnad 
på fastigheten. 

I hyresavtalet mellan kommunen och Lenhovda fönster AB finns en klausul 
om att hyresgästen/ företaget vid valfri tidpunkt under hyrestiden har rätt 
att förvärva fastigheten. Köpeskillingen skall vid förvärvstillfället motsvara 
kommunens bokförda värde avseende fastigheten.  

Elitfönster som numera är ägare till Lenhovda Fönster AB har uttryckt en 
vilja att förvärva fastigheten.  

Konsekvenser 
Det bokförda värdet av fastigheten är 2021-04-01 beräknat till 1 678 810,26 
kronor.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-22 
Förslag till köpekontrakt 2021-02-16  
Karta överindustritomt 
Fastighetsrapport Uppvidinge Lenhovda 109:4 
Hyreskontrakt avseende industrifastigheten Uppvidinge Lenhovda 109:4  

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen   
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§ 25 Dnr 2017-000064  

Avtal om drift, underhåll och tjänster inom IT, 
kommunikation och telefoni 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

- Föreslå kommunstyrelsens att godkänna upprättat avtal avseende 
drift, underhåll och tjänster inom IT, kommunikation och telefoni, 
att gälla från och med 2021-04-01. 

- Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att upprätta ny modell för 
intern kostnadsfördelning för IT och telefoni, och därefter omfördela 
budget mellan respektive nämnd.         

Sammanfattning av ärendet 
Den 17:e mars 2017 godkände kommunstyrelsen uppsägning av driftavtalet 
mellan Uppvidinge kommun och UppCom AB. Den 5:e december 2017, § 
222, förlängde kommunstyrelsen driftavtalet med ett halvår, då ambitionen 
var att förslag på nytt avtal skulle vara klart. På uppdrag av 
Kommunfullmäktige har kommunledningsförvaltningen utrett de 
kommunala bolagens organisering och ansvar, framtagande av nytt avtal 
har varit vilande under utredningstiden. Uppdraget är redovisat till 
kommunstyrelsen i maj 2020, men inte till kommunfullmäktige.  
Kommunledningsförvaltningen och UppCom AB gör bedömningen att det 
inte längre är möjligt att vänta på Kommunfullmäktiges ställningstagande 
avseende de kommunala bolagens organisering och ansvar och har därmed 
arbetat fram förslag på nytt avtal. Utvecklingen inom IT och digitalisering 
går fort och ansvarsförhållandena mellan kommunen och bolaget behöver 
regleras genom ett nytt avtal.  

Sedan december 2020 har en arbetsgrupp inom kommunen, bestående av 
kommunchef, ekonomichef, digitaliseringsledare och upphandlare, och 
inom bolaget, bestående av VD och IT-chef, genom ett antal arbetsmöten 
arbetat fram ett förslag på nytt avtal, med tydliga roller och uppdrag. 
Förslaget ska godkännas av både kommunstyrelsen och av bolagets 
styrelse.  

Uppskattad årskostnad för avtalet är 10,7 miljoner kronor, uppdelat på IT 
8,1 miljoner kronor och telefoni 2,6 miljoner kronor. I förhållande till 
nuvarande avtal innebär det en ökning med cirka 1,1 miljoner kronor. En 
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stor del av ökningen beror på att fler kostnadsposter som idag debiteras 
utanför avtalet nu läggs in i avtalet. Även ökade krav på teknik och säkerhet 
påverkar kostnadsnivån.   

Utöver detta avtal finns separata avtal med bolaget för servermiljö, leasing, 
Microsoft-licenser samt införandekostnad för ny datamiljö.  

Kostnaden för IT och telefoni fördelas ut till de olika 
verksamheterna/nämnderna inom kommunen. På grund av de stora 
förändringar som har skett sedan byte av servermiljö, behöver 
interndebiteringsmodellen ses över, vilket kan föranleda behov av 
omfördelning av befintliga budgetmedel. En översyn av 
interndebiteringsmodell föreslås genomföras av 
kommunledningsförvaltningen.   

Den 5:e december 2017, § 222, fick den dåvarande arbetsgruppen även i 
uppdrag att utreda möjligheten att kommunen övertar växelfunktionen från 
UppCom AB. En utredning och ett förslag om växeln finns i utredningen 
om de kommunala bolagens organisering och ansvar, redovisat till 
kommunstyrelsen i maj 2020.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägg i första beslutspunkten med att 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
upprättat avtal avseende drift, underhåll och tjänster inom IT, 
kommunikation och telefoni, att gälla från och med 2021-04-01.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunkansliet, 2021-03-02 

Utkast på IT avtal mellan UppCom AB och Uppvidinge kommun 

Prislista 
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Beslutet skickas till 
Kommunchef 

Digitaliseringsledare 

Upphandlare 

Ekonomichef  

UppCom AB    
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§ 26 Dnr 2021-000160  

Friluftslivets år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela friluftslivets år 75 000 
kronor som tas från budget för EU projekt verksamhet 151.            

Sammanfattning av ärendet 
Friluftslivets år är en nationell satsning som projektleds av organisationen 
Svenskt Friluftsliv och finansieras av Naturvårdsverket, genom samarbete 
med bland annat landets länsstyrelser. I Kronobergs län samordnas 
friluftslivets år av Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Syftet med året är att stimulera både till ett ökat friluftsliv bland 
befolkningen i stort och att nya målgrupper hittar ut i naturen. Detta 
bedöms som mycket viktigt både ur pandemihänseende, och ur ett 
folkhälsoperspektiv.  

Uppvidinge kommun har fantastisk fina resurser och möjligheter till ett 
berikande friluftsliv för invånare och besökare. Vi har en uppsjö av vackra 
naturreservat, vandringsleder och vi jobbar kontinuerligt tillsammans med 
våra vänner inom föreningslivet att hålla allt detta i presentabelt skick samt 
att marknadsföra detta fantastiska mot våra invånare och besökare. I 
samband med friluftslivets år har kultur- och fritidsavdelningen anslutit sig 
till Naturkartan.se (som ett svar på en motion av Moderata Samlingspartiet 
i Uppvidinge kommun), en plattform som kommer att öka tillgängligheten 
till vår fantastiska natur på ett bra och kostnadseffektivt sätt, en 
uppdatering av kommunens hemsida med fokus på turism och 
naturupplevelser till ett värde av strax under 100 000kr ur driftbudget samt 
redan planerade åtgärder.  

Normalt hanteras dessa investeringar genom olika Leaderprojekt, bland 
annat det nu avslutade projektet som har rustat upp våra gamla banvallar. 
Leader befinner sig nu i en byte av programperiod och formerade av nytt 
Leaderområde, varför det inte kommer några nya sökbara medel förrän 
tidigast första kvartalet 2022 alternativt sista kvartalet 2021. På sikt är vi 
övertygade om att genom Leader kunna öka investeringarna i naturmiljö 
samt stimulera service och besöksnäring på så sätt att Uppvidinge i 
synnerhet och Glasriket i stort blir ett attraktivt besöksmål med många 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

fantastiska upplevelser för kroppens alla sinnen. Äskandet rör således de 
projekt vi vill kunna genomföra nu för att ytterligare lyfta Friluftslivets år.  

Konsekvenser 
Beslutet innebär ett äskande av sammanlagt 75 000 kronor:  

- Nyetablering av vandringsled vid Kärngölsområdet som ansluter till 
leden i Höneström. Äskande: 25 000 kronor 

- Upprustning av Lindshammarleden. Äskande: 10 000 kronor 

- Nyetablering av ny skolskog i Lenhovda jämte ny grillplats. 
Skolskogen är en bra resurs för skolan och kan även användas av 
friluftsfrämjandet. Nuvarande skolskog är planerad att avverkas på 
grund av granbarkborre. Äskande: 10 000 kronor 

- Nyetablering av grillplatser och upprustning av vindskydd på 
befintliga vandringsleder. Äskande: 30 000 kronor       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på att de ekonomiska medlen med 75 000 kronor 
tas från budget för EU-projekt verksamhet 151. Detta med anledning av att 
ekonomiska medel finns i Leader-budgeten för 2021 vilka inte kan 
användas då man står mellan två programperioder av Leaderprojektet.        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
http://www.naturkartan.se   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsserviceförvaltningen 

Skogssamordnare 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 27 Dnr 2021-000089  

Demokratiåret 2021 och Uppvidinge kommun 50 år 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

- Avsätter 125 000 kronor från kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förfogandemedel för att uppmärksamma demokratiåret 2021 och 
Uppvidinge kommuns 50 årsjubileum.  

- Föreslår kommunstyrelsen att godkänna aktivitetsplanen.  

- Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att signera 
demokratideklarationen.             

Sammanfattning av ärendet 
Under det innevarande året infaller demokratiåret 2021 och Uppvidinge 
kommuns 50-årsjubileum. 

Sveriges regering har tillsatt en kommitté som planerat arbetet med 
demokratiåret 2021 har initierats av för att uppmärksamma fira att det är 
100 år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. 
Demokratiåret 2021 kommer att firas runt om i Sverige i syfte att utveckla 
och stärka demokratin. Som ett led i detta arbetet har kommittén utvecklat 
en demokratideklaration. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att 
under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges i deklarationen. Aktörer 
som vill skriva under deklarationen ska definiera sina åtaganden i 
förhållande till dessa mål. Med åtaganden avses konkreta aktiviteter som 
ska genomföras under 2021. En aktivitetsplan har tagits fram.  

Uppvidinge kommuns 50-årsjubileum initierades genom en motion som 
inkom 24 februari 2020. Efter en utredning hos kommunlednings-
förvaltningen föreslogs att en planeringsgrupp med förankring inom olika 
delar av kommunen skulle ansvara för planering och kontakter med övriga 
inom kommunen. En planeringsgrupp bildades under januari och februari 
2021 och en aktivitetsplan har tagits fram. Kommunfullmäktige beslutade 
den 1 september 2020 att anse motionen besvarad.   

Konsekvenser 
Demokratiåret sammanfaller med andra firanden, exempelvis Friluftslivets 
år 2021 och Uppvidinge kommun 50 år. Genomförandet av demokratiåret 
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2021 kommer därmed att samordnas i viss mån med övriga firanden. 
Samordningen av Demokratiåret 2021 kommer även att ske externt med 
andra kommuner, Region Kronoberg, Länsstyrelsen och civilsamhälle. 

Ekonomiska medel på 125 000 kronor från kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förfogandemedel.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens presidiets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-22 

Förslag på aktivitetsplan, 2021-02-22  

Demokratideklarationen  

Beslutet skickas till 
Planeringsgrupp för Uppvidinge 50 år 

Utvecklingsstrateg  

Ekonomiavdelningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Socialförvaltningen   
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§ 28 Dnr 2021-000070  

Kommunernas Kvalitet i Korthet 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 
informationen.            

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun deltar i Sveriges Kommuner och Regioners projekt 
Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). 

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar ca 260 
kommuner. Kommunerna utmanar sig själva genom att årligen ta fram och 
jämföra resultat inom definierade områden, för att utveckla styrning och 
kvalitet i välfärdstjänsterna. 

Syftet är att stärka förtroendevalda att styra för resultat samt i dialog om 
verksamheten med medborgarna. Ägarskapet är således politiskt och det är 
kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i mätområden och 
nyckeltal.             

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg, 2020-02-08 

KKiK 2020_20210301 (Kommunens egen sammanställning) 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) kommunspecifik rapport 
(Sammanställd av Sveriges kommuner och regioner) 

Beslutet skickas till 
Kommunala nämnder 

Kommunchef 

Utvecklingsstrateg   
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§ 29 Dnr 2020-000394  

Översyn av målstyrningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av 
kommunens mål- och resultatstyrning. Översynen ska ge förslag på 
förbättringsområden. 

Återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast maj år 2021.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade i november 2018 beslut om en ny mål- och 
resultatstyrning i Uppvidinge kommun. Målstyrningen började gälla den 1 
januari 2019.   

Kraven på kommunal målstyrning är reglerade i Kommunallagen (kapitel 
5) om kommunfullmäktiges ansvar att besluta om mål och riktlinjer för 
verksamheten. Budget och flerårsplan ska enligt kommunallagen innehålla 
mål och riktlinjer för verksamheten och vad som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. 

Målstyrningen syftar till att öka fokus på resultat, kvalitet, service och 
tjänster som Uppvidinge kommun tillhandahåller invånare i kommunen. 
Målstyrningen är det verktyg som politiken, medborgarnas företrädare, har 
för att styra verksamheten. Målen är politiskt beslutade i 
kommunfullmäktige och utgår från den riktning och ambition som 
politiken önskar uppnå i verksamheten.  

Implementeringen av Agenda 2030 ingår som del i översynen av mål- och 
resultatstyrningen. Agenda 2030 går igenom de tre 
hållbarhetsdimensionerna: 

Miljömässigt – det skall finnas goda förutsättningar för liv på jorden. 

Socialt – alla ska kunna ha ett gott liv. 

Ekonomiskt – god resurshantering. 

En översyn av de övergripande målen och den övergripande målstrukturen 
är ett sätt att få kunskap om styrningen fungerar och om avsedd kvalitet 
uppnås. Bristande styrning kan leda till bristande legitimitet och att 
önskade effekter uteblir. 
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För att säkra en ändamålsenlig mål- och resultatstyrning är det viktigt att 
regelmässigt följa upp och utvärdera förutsättningarna i styrningen, och om 
så behövs vidta åtgärder för att säkerställa densamma. 

Mot denna bakgrund föreslås en översyn av den kommunövergripande 
målstyrningen i Uppvidinge kommun. 

Ekonomiska konsekvenser 
Interna personalresurser vid kommunledningsförvaltningen avsätts för att 
genomföra översynen.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg, 2020-09-07.  

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 

Kommunchef 

Utvecklingsstrateg 

Ekonomichef   
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§ 30 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att genomföra en 
översyn av kommunstyrelsens organisation. En extern konsult har anlitats 
för uppdraget som ska återrapporteras till kommunfullmäktige i maj 2021. 
Uppdraget innebär att enligt direktiv utreda en ändamålsenlig och effektiv 
politisk organisation och att återkomma med tre förslag med 
konsekvensbeskrivning, varav ett förslag kan vara att bibehålla nuvarande 
organisation. 

En parlamentarisk referensgrupp finns kopplad till utredningen och den 
har tagit del av utredarnas delrapport för uppdraget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott delges delrapport och status på ärendet.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg 2021-02-17  

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningschefer 

Ekonomichef 

Utvecklingsstrateg   
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§ 31 Dnr 2018-000394  

Vision 2040 - Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 
informationen och tidplanen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ärendet 
återrapporteras senast september 2021.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny vision för Uppvidinge 
kommun. 

Arbetet påbörjades under 2019 och har haft sin utgångspunkt i en 
omvärldsanalys. En projektgrupp som bestått av politiska företrädare som 
utarbetat förslag till vision.  

Förslagen gick ut till gruppledare för politiska partier i kommunfullmäktige 
under våren 2020. Gruppledarna ombads inhämta synpunkter och förslag 
och återkomma med dessa senast den sista augusti 2020. Inga synpunkter 
inkom. 

Intentionen är att utifrån projektgruppens förslag inleda en dialog med 
invånare, föreningar och företag i kommunen. Dialog är ett viktigt inslag i 
utvecklingen av en vision för kommunen. På grund av rådande pandemi 
har dialoger som var planerade under 2020 ställts in. Pandemin kräver att 
andra former för dialog används i genomförandet. 

Vision 2040 är nära kopplat till ärendet om översyn av kommunens 
målstyrning och implementering av Agenda 2030. Den utgör också en 
grund för utvecklingen av en översiktsplan för kommunen. 

Konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser förutspås.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg, 2021-02-08  

Utkast plan visionsarbete 2021, 2021-03-01 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 

Planerare 

Utvecklingsstrateg   

     



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 32 Dnr 2021-000171  

Förnyat samråd avseende planerad kraftledning mellan 
Bredhälla och Horshagaflyet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens att godkänna 
yttrandet och skicka yttrandet till E.ON.            

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun har fått en inbjudan till förnyat samråd om planerad 
kraftledning mellan Bredhälla och Horshagaflyet. Synpunkterna ska ha 
kommit till E.ON senast 2021-03-31. Ett förslag till yttrande har tagits fram 
inför beslut. 

Konsekvenser 
Samtliga alternativ har inverkan på naturen enligt beskrivning i förslaget 
till yttrandet.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 

Förslag till yttrande kraftledning 2021-03-04 

Inbjudan till förnyat samråd kring planerad kraftledning, 2021-03-01 

Karta över ny kraftledning Bredhälla Horshaga, 2021-03-01      

Beslutet skickas till 
Planerare 
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§ 33 Dnr 2021-000154  

Tilläggsbudget, investeringsbudget 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige utöka 2021 års investeringsbudget med 43 353 000 
kronor.            

Sammanfattning av ärendet 
I bokslutet 2020 redovisar investeringsverksamheten ett överskott i 
förhållande till budgeterade medel på 45,8 miljoner kronor. En stor del av 
överskottet beror på att planerade investeringsprojekt har försenats. Av 
kommunens Regler för investeringar, fastställt av kommunfullmäktige i maj 
2020, framgår att om budgetmedel har avsatts för ett visst 
investeringsändamål och inte har kunnat användas helt eller delvis till 
ändamålet, kan budgetmedel efter beslut av kommunfullmäktige, flyttas 
över till kommande år för att möjliggöra/slutförande av investeringen. Av 
följande tabell framgår belopp och investeringsprojekt som budgetmedel 
föreslås överföras till 2021. 

I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige om investeringsbudget på 
totalt 29,5 miljoner kronor för 2019.   

Konsekvenser 
I december 2020 beslutade Kommunfullmäktige om investeringsbudget för 
2020 på totalt 81 579 000 kronor. Efter beslut om tilläggsanslag för 
investeringar kommer investeringsbudgeten för 2021 att uppgå till 
124 932 000 kronor.           
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2021-03-01  
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 34 Dnr 2021-000085  

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att  

- Uppvidinge kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska 
inbetala ett insatsbelopp om totalt 2 088 800 kronor 

- att inbetalning genomförs med 244 400 kronor år 2022, 922 200 
kronor år 2023 och 922 200 kronor år 2024.  

- att ekonomichef bemyndigas att genomföra inbetalningarna enligt 
beslutspunkt 2.             

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det 
av Föreningen ägda dotterbolaget Kommuninvest AB (publ) 
(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner.  

Inom kommunkoncernen har Uppvidinge kommun och dess helägda bolag 
via Kommuninvest upptagit lån som uppgår till drygt 300 miljoner kronor.   

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det 
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå av kapitalinsats i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
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har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren, för kommuner enligt följande:  

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna nivåer. Det kommer därutöver, 
liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en 
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 
kronor per invånare för kommuner.  

Uppvidinge kommuns kapitalinsats uppgår i dagsläget till totalt 9 899 800 
kronor. Ränta utgår på insatskapitalet.  År 2024 ska kapitalinsatsen enligt 
föreningsstämmans beslut uppgå till 1 300 kronor per invånare, vilket för 
Uppvidinge kommuns del innebär 11 988 600 kronor, en differens på 
2 088 800 kronor i förhållande till nuvarande kapitalinsats. Förslaget till 
beslut är att Uppvidinge kommun tillför Föreningen 2 088 800 kronor som 
kapitalinsats genom årliga inbetalningar enligt tabell ovan.     

Konsekvenser 
Kapitalinsatsen redovisas som en finansiell tillgång i kommunens 
balansräkning. Inbetalningarna medför att den finansiella tillgången ökar 
och att Uppvidinge kommun varje år uppfyller villkoren om 
kapitalinsatsens storlek.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2021-02-16  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen   
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§ 35 Dnr 2021-000153  

Kommuninvest föreningsstämma 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
kommunstyrelsens ordförande är ombud i Kommuninvest och att 
kommunstyrelsens vice ordförande är ombudets ersättare i Kommuninvest.           

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun är medlem i föreningen Kommuninvest. I nuläget 
finns inget beslut om vem som är ombud och ersättare i Kommuninvest. 
Den som utses till ombud är en företrädare för kommunen och har en röst 
på Kommuninvests årliga föreningsstämma.  

Förslaget till beslut är att den som innehar rollen som kommunstyrelsens 
ordförande per automatik blir kommunens ombud i Kommuninvest och att 
kommunstyrelsens vice ordförande per automatik blir ersättare i 
Kommuninvest fram till dess att något annat beslutas. Det innebär i nuläget 
att Niklas Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, blir ombud i 
Kommuninvest, och att Anders Käll, kommunstyrelsens vice ordförande, 
blir ersättare i Kommuninvest. 

Konsekvenser 
Förslaget säkerställer att Uppvidinge kommun har en röst vid 
Kommuninvests föreningsstämma. Förslaget skapar även en kontinuitet 
kring vem som är kommunens ombud och ersättare i Kommuninvest. 
Nämligen att den som innehar rollen som kommunstyrelsens ordförande 
blir kommunens ombud i Kommuninvest och att kommunstyrelsens vice 
ordförande blir ersättare till kommunens ombud i Kommuninvest fram till 
dess att något annat beslutas.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Inbjudan till Kommuninvest föreningsstämma 2021, inkom 2021-02-17  
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Tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Beslutet skickas till 
Kommunchef  

Ekonomichef 

Kommuninvest    
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§ 36 Dnr 2021-000152  

Belysning på gång- och cykelväg längs Klockarevägen, 
Åseda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen 
att ta fram kostnadsförslag och återrapportera det till kommunstyrelsens 
arbetsutskott senast i juni 2021.            

Sammanfattning av ärendet 
En bit av Klockarevägen i Åseda saknar belysning. Det gäller gång- och 
cykelvägen från korsningen Klockarevägen-Kantorsvägen till korsningen 
Klockarevägen-Kräftvägen. Därmed föreslås att uppdra åt 
samhällsserviceförvaltningen att se över kostnaden för att införskaffa 
belysning längs gång- och cykelvägen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på att återrapportering av uppdraget sker till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts senast i juni 2021.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med presidieskrivelsens förslag till beslut med tillägg för Niklas 
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse 2021-02-22   

Beslutet skickas till 
Samhälsserviceförvaltningen     
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§ 37 Dnr 2021-000143  

Kostpolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge 
samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny 
kostpolicy för Uppvidinge kommun och återrapportera förslaget till 
kommunstyrelsen under försommaren 2021.            

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommuns kostpolicy ska revideras varje mandatperiod. 
Målsättningen var att revidera policyn under 2020 vilket sköts fram på 
grund av att pandemin medförde stor arbetsbelastning för kostavdelningen. 
Arbetet återupptogs i början av 2021. Den nuvarande policyn är i flera 
avseenden detaljerad och nere på verksamhetsnivå istället för att vara ett 
vägledande dokument som anger allmänna mål som ska eftersträvas 
eller/och värden som ska beaktas. Samhällsserviceförvaltningen önskar 
därför ta fram ett nytt förslag på Kostpolicy för Uppvidinge kommun som 
kommunicerar en gemensam normativ ståndpunkt och inte konkreta 
handlingsregler vilket ankommer på verksamheten att utarbeta.  

Förslaget kommer sedan att skickas på kontorsremiss till de övriga 
förvaltningar som berörs innan det skickas för politiskt beslut.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-18 
Kostpolicy  
Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen   
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§ 38 Dnr 2020-000439  

Klimat- och energistrategi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att  

- godkänna informationen. 

- uppmanar gruppledarna för samtliga kommunalt valda partier att 
diskutera frågorna i sina partigrupper och lämna synpunkter till 
utredare på samhällsserviceförvaltningen. 

- utredaren återkommer med ett förslag på underlag till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts nästkommande sammanträde.             

Sammanfattning av ärendet 
Annika Ström, utredare på samhällsserviceförvaltningen, informerar på 
sammanträdet om att en klimat- och energistrategi ska tas fram. Strategin 
ämnar gälla för perioden 2021-2030. I framtagandet av strategin vill man 
gärna inkludera partigruppernas synpunkter för att fastställa omfånget och 
inriktningen på strategin. Samtliga kommunalt valda politiker och 
partigrupper i Uppvidinge kommun får gärna inkomma med synpunkter 
till utredare på samhällsserviceförvaltningen angående följande punkter: 

- Omfånget för Uppvidinge kommuns klimat- och energistrategi 

- Omfånget av mål i Uppvidinge kommuns klimat- och 
energistrategin  

- Områden som man vill inkludera i Uppvidinge kommuns klimat- 
och energistrategi  

Utredare på samhällsserviceförvaltningen är behjälplig med underlag i 
partigruppernas diskussioner kring framtagandet av klimat- och 
energistrategin.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på att  

- godkänna informationen.  

- uppmana gruppledarna från samtliga kommunalt valda partier att 
diskutera punkterna i sina partigrupper och lämna synpunkter till 
utredare på samhällsserviceförvaltningen.   
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- Utredaren presenterar ett förslag på underlag till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts nästkommande sammanträde.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-02-02 § 17 

Nulägesbeskrivning klimat och energi  

Powerpoint nulägesbeskrivning KSAU 2021-02-02  

Beslutet skickas till 
Samtliga gruppledare för kommunalt valda partier i Uppvidinge kommun 

Utredare på samhällsserviceförvaltningen    

    




