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§ 56 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.                                          
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§ 57 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) föreslår 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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§ 58 Dnr 2020-000246  

Rapport från lokalförsörjningsgruppen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

1. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

barn- och utbildningsförvaltningen utreda nybyggnation av förskola 

i Lenhovda. Av utredningen ska framgå effekt för både investering 

och drift. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 50 tusen kronor ur 

kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för genomförande 

av förstudie. 

2. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

barn- och utbildningsförvaltningen utreda ombyggnation av 

nuvarande bibliotekslokal i Lenhovda till ändamålsenliga lokaler för 

grundskolan. Av utredningen ska framgå effekt för både investering 

och drift. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 25 tusen kronor ur 

kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för genomförande 

av förstudie. 

3. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

kultur-och fritidsavdelningen utreda flytt av bibliotekslokalen från 

Lenhovdaskolan till Sockenstugan i Lenhovda. Av utredningen ska 

framgå effekt för både investering och drift. Kommunstyrelsen 

avsätter maximalt 25 tusen kronor ur kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel för genomförande av förstudie. 

4. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

barn- och utbildningsförvaltningen utreda lämplig lokal för 

grundsärskola i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 

beslut. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 50 tusen kronor ur 

kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för genomförande 

av förstudie. 

5. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att påbörja process för 

försäljning av den före detta banklokalen i Lenhovda.  

6. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda behov av 

lokal för centralarkiv där hänsyn har tagits för möjlighet att förvara i 

digital form.     



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(15) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-05 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

7. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att återkoppla till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i september om projekttjänst som 

ska arbeta med de olika projekten kommande år och hur tjänsten ska 

finansieras.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens lokalförsörjningsgrupp har inventerat förvaltningarnas 

lokalbehov och överlämnar en rapport till kommunstyrelsens arbetsutskott 

för vidare beslut. Rapporten är inte en komplett redovisning av de behov 

som gruppen har arbetat under året, då en del ärenden har hanterats 

politiskt i separata beslut.  Av den lämnade rapporten framgår förslag på 

åtgärder i ett antal ärenden som behöver lyftas upp för politisk hantering 

samt redovisning av pågående arbete i lokalförsörjningsgruppen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag 

att återkoppla till kommunstyrelsens arbetsutskott i september om 

projekttjänst som ska arbeta med de olika projekten kommande år och hur 

tjänsten ska finansieras.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med lokalförsörjningsgruppens förslag till beslut med tillägg för 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef och chef för samhällsserviceförvaltningen, 

2020-04-27 

Rapport från lokalförsörjningsgruppen, 2020-04-27       

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Samhällsservicechef 
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§ 59 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att:  

1. Telefoniverksamhet återgår från UppCom AB till den kommunala 

förvaltningsorganisationen senast 1:a april 2021. 

2. IT verksamhet återgår från UppCom AB till den kommunala 

förvaltningsorganisationen senast 1:a oktober 2021. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att senast 1:a 

april 2021 starta upp ett kontaktcenter. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

framtida uppdrag, organisation och driftform för fiber- och 

bredbandsverksamheten och återkomma till kommunfullmäktige senast 

i oktober 2020. 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 

översyn och uppdatering av kommunala styrdokument avseende de 

kommunala bolagen och återkomma till kommunfullmäktige senast i 

december 2020.     

6. Till kommunstyrelsen komplettera beslutsunderlaget med grov 

uppskattning/bedömning av ekonomiska vinster och kostnaderna netto.                

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2019, § 44, att uppdra till 

kommunstyrelsen att genomföra en utredning av Uppvidinge kommuns 

kommunala bolag och återkomma med förslag till förändringar av bolagens 

organisering och ansvar. Kommunstyrelsen har i januari 2020 gett 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att på kommunstyrelsens 

sammanträde i maj redovisa utredningen.  

Kommunchef och ekonomichef har genomfört utredningen och upprättat 

en rapport där förslag på åtgärder framgår. Som en del i utredningen har 

kommunen anlitat revisionsföretaget PWC för en utredning av IT 

verksamheten.                
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar på att till kommunstyrelsen komplettera 

beslutsunderlaget med grov uppskattning/bedömning av ekonomiska 

vinster och kostnaderna netto.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Ingrid Hugossons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunchef och ekonomichef, 2020-04-23 

Kommunledningsförvaltningens rapport, Översyn av Uppvidinge 

kommuns bolag, 2020-04-20 

PWC rapport, Granskning av IT verksamheten i Uppvidinge kommun            

Beslutet skickas till 

AB Uppvidingehus 

UppCom AB 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 60 Dnr 2020-000232  

Ansökan om förskottering av moms 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  

• Bevilja förskottering med maximalt 100 000 kronor. 

• Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att inför utbetalning 

upprätta skuldebrev som reglerar villkoren.             

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Borgen i Lenhovda har via skrivelse till kommunen ansökt om 

förskottsutbetalning av moms. Föreningen har drabbats av en mordbrand 

där campingens servicebyggnad totalförstördes. Återuppbyggnad via 

medel från försäkringsbolag pågår. Eftersom föreningen är momspliktig är 

det föreningen som betalar momsen. Momsen återbetalas av Skatteverket 

till föreningen först sommaren 2021. På grund av den pågående pandemin 

förlorar föreningen intäkter till följd av inställda aktiviteter. Det finns en 

risk att föreningens likviditet drabbas, därför undersöker föreningen om 

kommunens möjlighet att vid behov förskottera momsen.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med presidiets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse, 2020-04-21 

Ansökan från föreningen Borgen Lenhovda    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Föreningen Borgen Lenhovda,  
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§ 61 Dnr 2019-000277  

Hot och våld mot politiker 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta rutin för 

förtroendevald som blir utsatt för hot, våld och otillåten påverkan.  

Ge kansliavdelningen i uppdrag att ta fram en folder i fickformat och 

eventuella kostnader tas från kommunstyrelsens arbetsutskotts disponibla 

förfogandemedel.               

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober år 2019, § 218, att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner och riktlinjer 

vid hot och våld mot politiker. Beredskapssamordnare på 

kansliavdelningen har tagit fram en rutin vid hot och våld mot politiker. 

Rutinen beskriver hur förtroendevalda i Uppvidinge kommun ska hantera 

eventuella hot, hat, våld och otillåten påverkan med koppling till 

förtroendevaldas uppdrag.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ge kansliavdelningen i uppdrag att ta fram 

en folder i fickformat och eventuella kostnader tas från kommunstyrelsens 

arbetsutskotts disponibla förfogandemedel.      

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 

Rutin hot och hat politiker utkast 2020-03-31 

Tjänsteskrivelse 2020-04-28      

Beslutet skickas till 

Förtroendevalda i Uppvidinge kommun 
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§ 62 Dnr 2020-000218  

Granskning av verkställande av kommunfullmäktiges 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att på arbetsutskottets sammanträde i juni 2020 redovisa åtgärder 

utifrån de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.         

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag att revisorerna har PwC granskat verkställandet av 

kommunfullmäktiges beslut, med avgränsningen januari 2015 till och med 

augusti 2017. 

I den revisionella bedömningen kommer PwC fram till att 

kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har en ändamålsenlig och 

tillräcklig intern kontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs.  

De grundar bedömning på att kommunstyrelsen och nämnderna har rutiner 

för uppföljning och kontroll av att beslut verkställs. Vid en genomgång av 

beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär som fattats av 

kommunfullmäktige, under perioden januari 2015 till augusti 2017 

konstaterar PwC att 67 av 69 beslut har verkställts (97 %).  

I syfte att stärka den interna kontrollen anser PwC att såväl 

kommunstyrelsen som övriga nämnder bör säkerställa uppföljningen 

genom att befintliga rutiner för uppföljning och bevakning dokumenteras 

och görs tillgängliga för flera medarbetare. Mot bakgrund av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt anser PwC att kommunstyrelsens rutiner 

även bör omfatta kontroll och uppföljning av de fullmäktigebeslut som 

nämnderna ska verkställa.  

PwC konstaterar att kommunfullmäktige i mars 2017 har beslutat om att 

uppföljning/redovisning ska ske av de beslut som fattats av 

kommunfullmäktige och som ska verkställas. PwC noterar att redovisning 

inte har skett de två senaste åren, men att kartläggning av beslut pågår och 

att redovisning framgent ska ske enligt beslutet. PwC bedömer att 

kommunstyrelsen bör säkerställa att beslut av uppdrags- och 

verkställighetskaraktär följs upp enligt fullmäktiges beslut. 
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PwC rekommenderar att kommunstyrelsen initierar en ändring av 

kommunfullmäktiges arbetsordning så att den även reglerar att ej 

verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för 

uppföljning och redovisning i fullmäktige två gånger per år. 

Revisorerna vill senast den 29 juni 2020 ha svar från kommunstyrelsen där 

styrelsen redovisar vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden 

som görs i den revisionella bedömningen.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport av verkställande av fullmäktiges beslut 

Missiv Granskning av verkställande av kommunfullmäktiges beslut 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2020-04-14      

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 63 Dnr 2020-000193  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta förslag på reviderad arbetsordning.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges arbetsordningen reviderades senast 17 december 

2019, § 216. 

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med 

kommunsekreteraren genomfört en översyn av kommunfullmäktiges 

arbetsordning i mars 2020.  

I den nya revideringen föreslås kommunfullmäktige ha tre justerare, 

förändring i § 33 och § 36. Bestämmelserna i paragrafen § 51 Allmänhetens 

frågestund föreslås ändras till att allmänheten bereds tillfälle att ställa 

frågor vid behandlande av specifika ärenden. 

Enligt 5 kap. 40 § kommunallagen får fullmäktige bestämma att också andra 

än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. I 

förarbetena sägs att regeln ger kommunfullmäktige full frihet att råda över 

deltagandet i överläggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att 

fullmäktige ska tillämpa den så att en för vid krets av personer tillåts att 

yttra sig på sammanträdena, till exempel närvarande kommunmedlemmar 

eller representanter för massmedia (prop. 1990/91:117 s. 181). 

Enligt Sveriges kommuner och regioners bör en allmänhetens frågestund 

lämpligen hållas innan fullmäktige behandlar de ärenden som är föremål 

för allmänhetens frågor (Kommunallagen med kommentar och praxis femte 

upplagan 2011, s. 342). Exempelvis vid fullmäktiges behandlande av 

årsredovisning och budget.  

I arbetsordningen förslås allmänheten beredas tillfälle att delta vid följande 

sammanträde: 

1. När fullmäktige behandlar årsredovisningen.  

2. När fullmäktige behandlar budgeten. 
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Men även att fullmäktiges presidium kan bestämma att allmänheten ska 

beredas tillfälle att ställa frågor utöver de ärenden som nämns i punkt 1 och 

2.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-04-06 

Förslag på reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr 2020-000250  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i 
augusti år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer in sammanträdet den 4 augusti år 

2020.            

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunstyrelsens ärendehanteringsprocess framgår att ärenden skall 

beredas antingen av utskott eller nämnd. Vissa ärenden är undantagna 

kravet på beredning, exempelvis månatliga ekonomiska rapporter och 

ärenden av informationskaraktär. 

Kansliavdelningen har genomfört en övergripande analys över 

arbetsutskottets ärendemängd från tidigare år. Augusti år 2017 hade 

arbetsutskottet 10 ärenden, motsvarande för år 2018 var sju ärenden och för 

år 2019 var fem ärenden. Avsteg från ärendehanteringsprocessen kan 

motiveras med anledning av semesterperiod samt en förväntad 

ärendemängd som är låg. Kommunstyrelsens sammanträde den 19 augusti 

år 2020 kvarstår.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inställda sammanträden leder till besparing i form av ej utbetalda 

sammanträdesarvoden. Besparingen för arbetsutskottet är låg.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-21      

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

Kommunchef 

       




