
Emma Majlöv Modig,  
emma.majlov-modig@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 
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Datum 

2020-01-28 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 4 februari 2020 klockan 18:30 

i Folkets hus, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop

Ärende Anteckningar

1. Godkännande av dagordningen

Dnr 2020-000001

2. Val av justerare

Dnr 2020-000002

3. Allmänhetens frågestund

Dnr 2020-000007

4. Fråga från förtroendevald

Dnr 2020-000006

5. Anmälan av medborgarförslag

Dnr 2020-000003

6. Inlämnande av interpellation

Dnr 2020-000004

7. Anmälan av motioner

Dnr 2020-000005

8. Information från revisorerna

Dnr 2020-000008

9. Information om revisionsrapport: Granskning

av rutiner för ekonomistyrning inom barn- 

och utbildningsnämnden

Dnr 2020-000024

10. Information om revisionsrapport: Granskning

av miljö- och byggnadsnämnden

Dnr 2020-000025

11. Revisorernas granskning av delårsrapport

2019

Dnr 2019-000326



Uppvidinge kommun 

Datum 

2020-01-28 
Sida 

2(3) 

Ärende Anteckningar

12. Arbetsmiljöpolicy

Dnr 2019-000370

13. Revidering av regler för intern kontroll i 
Uppvidinge kommun

Dnr 2019-000357

14. Översyn av ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsprinciper

Dnr 2019-000168

15. Nybyggnation industrifastighet

Dnr 2020-000032

16. Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst Dnr 

2019-000199

17. Avsiktsförklaring mellan Vetlanda, Sävsjö, 
Uppvidinge samt KSRR
Dnr 2018-000269

18. Meddelande till Kommunfullmäktige

Dnr 2020-000026

19. Fyllnadsval för uppdraget som revisor efter 
Kjell Danielsson (S)

Dnr 2020-000027

20. Fyllnadsval för uppdraget som revisor för 
Alstermo Utvecklings AB efter Kjell 
Danielsson (S)

Dnr 2020-000030

21. Fyllnadsval för uppdraget som revisor för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg efter 
Kjell Danielsson (S)

Dnr 2020-000029

22. Fyllnadsval för uppdraget som vice 
ordförande i Revisonen efter Kjell Danielsson 
(S)

Dnr 2020-000028
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Ärende Anteckningar 

23.  Avsägelse av uppdrag som ledamot och 

ordförande i Kommunfullmäktige, ledamot i 

Kommunstyrelsen, ledamot i gemensamma 

lönenämnden HUL, god man enligt 

fastighetsbildningslagen avseende 

tätortsförhållande, nämndeman Växjö 

tingsrätt  

Dnr 2020-000034  

 

24.  Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 

Kommunstyrelsen efter Peter Skog Lindman 

(S) 

Dnr 2020-000036  

 

25.  Fyllnadsval för uppdraget som ordförande i 

Kommunfullmäktige efter Peter Skog 

Lindman (S) 

Dnr 2020-000035  

 

26.  Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 

gemensamma lönenämnden HUL efter Peter 

Skog Lindman (S) 

Dnr 2020-000037  

 

27.  Fyllnadsval för uppdraget som god man enligt 

fastighetsbildningslagen avseende 

tätortsförhållande efter Peter Skog Lindman 

(S) 

Dnr 2020-000038  

 

28.  Fyllnadsval för uppdraget som nämndeman 

Växjö Tingsrätt efter Peter Skog Lindman (S) 

Dnr 2020-000039  

 

 

Ingrid Hugosson 

Vice ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Kommunsekreterare 
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Anmälan av medborgarförslag  

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna medborgförslag: 

1. Medborgarförslag om installation av tank vid strandbadets camping 

i Älghult, för tömning av latrin från husbilar och husvagnar  

2. Medborgarförslag Inför bullerbegränsning för ljuddämpning 

gällande fordon  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om installation av tank vid strandbadets camping i 

Älghult, för tömning av latrin från husbilar och husvagnar, 2020-01-23,  

 

Medborgarförslag Inför bullerbegränsning för ljuddämpning gällande 

fordon, 2020-01-17,  

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2020-01-24   

 

 

 

 

 

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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§ 19 Dnr 2019-000326  

Revisorernas granskning av delårsrapport 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige notera informationen och överlämna 

rapport till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt 

granskat kommunens delårsrapport för perioden januari till augusti 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin 

bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som 

kommunfullmäktige fastställt.  

PwC har upprättat en granskningsrapport. Av rapporten framgår att 

revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god revisionssed i övrigt. Vidare bedömer 

PwC att det finns avvikelser kring kommunens redovisning av 

semesterlöneskulden samt periodiseringen av schablonersättningen från 

Migrationsverket.  

Ekonomiavdelningen kommer inför upprättande av delårsrapporten för 

2020 se över hanteringen av både semesterlöneskulden och 

schablonersättningen från Migrationsverket. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 13: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige notera informationen och överlämna rapport till 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Granskning av delårsrapport 2019, PwC 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 13 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 9 Dnr 2019-000370  

Arbetsmiljöpolicy 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta arbetsmiljöpolicy för Uppvidinge kommun. 

2. Ovanstående beslut ersätter följande tre policyer: Policy för hälsa 

och friskvård och Rehabiliteringspolicy antagen av 

kommunstyrelsen 2008-10-21 § 183 samt Arbetsmiljöpolicy antagen 

av kommunfullmäktige 2007-09-04 § 67.   

Sammanfattning av ärendet 

Att arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö är inte bara ett krav enligt 

Arbetsmiljölagen, det är också en förutsättning för att kunna attrahera, 

behålla och utveckla kommunens viktigaste resurs: medarbetarna. En god 

arbetsmiljö där varje medarbetares kompetens tas tillvara är viktigt för att 

skapa en effektiv och hållbar organisation med hög kvalitet på servicen till 

kommuninvånarna. 

Personalavdelningen har under 2019 utvecklat kommunens strukturer och 

rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att skapa bättre 

förutsättningar för chefer, arbetsmiljöombud och medarbetare att arbeta 

med systematiskt arbetsmiljöarbete har flera processer digitaliserats. 

Digitala verktyg har under året införts för hantering av tillbud och 

arbetsskador, rehabilitering och det systematiska arbetsmiljöarbetet i övrigt. 

Parallellt har kommunens styrdokument inom arbetsmiljöområdet setts 

över. Översynen har resulterat i en del förändringar och förtydliganden, 

vilket bland annat har medfört att tre policies nu föreslås bli en 

arbetsmiljöpolicy som omfattar hela arbetsmiljöområdet; hälsa, arbetsmiljö 

och rehabilitering.  

Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy har förhandlats med fackliga 

organisationer och efter synpunkter reviderats ytterligare. 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut den 2 december 2019, § 26: 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att: 

1. Anta arbetsmiljöpolicy för Uppvidinge kommun. 
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2. Ovanstående beslut ersätter följande tre policyer: Policy för hälsa 

och friskvård och Rehabiliteringspolicy antagen av 

kommunstyrelsen 2008-10-21 § 183 samt Arbetsmiljöpolicy 

antagen av kommunfullmäktige 2007-09-04 § 67.     

Ekonomiska konsekvenser 

-     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Personalutskottets förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmiljöpolicy förslag, 2019-10-21 

Protokoll från MBL 2019-10-31       

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens personalutskott 2019-12-02 § 26  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder och förvaltningar 

  

 



 

 

 

 

  
www.uppvidinge.se  

 

Arbetsmiljöpolicy – förslag  

 

Uppvidinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare och 

ett arbetsklimat som främjar god hälsa. All verksamhet ska genomsyras av 

kommunens friskfaktorer: arbetsglädje, inflytande - delaktighet, stolthet och 

återhämtning. Medarbetare som mår bra bidrar till verksamhetens och den egna 

utvecklingen, skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och en god hälsa. En god 

arbetsmiljö är grunden för en välfungerande verksamhet hög effektivitet och god 

service gentemot kommunens invånare.  

 

Arbetsklimatet i Uppvidinge kommun bygger på kreativitet och modiga 

medarbetare som bemöter andra och varandra med respekt, förståelse och tolerans. 

När varje medarbetare förstår betydelsen av sitt bidrag i ett större sammanhang ger 

det ökade förutsättningar för god hälsa. 

 

För att uppnå den hälsofrämjande och goda arbetsmiljön bedrivs ett aktivt och 

systematiskt arbete i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare. Arbetet sker 

kommunövergripande, förvaltningsövergripande och på varje arbetsplats. Detta är 

en viktig del av den dagliga verksamheten. Att i det dagliga arbetet undersöka 

arbetsmiljöns beskaffenhet, utifrån fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska 

perspektiv, är viktigt för att förebygga risker, arbetsskador och olyckor. Alla 

medarbetare i Uppvidinge kommun ska ha kunskap om vilka fysiska och psykiska 

risker som kan finnas i arbetet och hur de kan undvika riskerna. En viktig del i det 

är god introduktion och utbildning för att arbeta säkert och hälsosamt.  

 

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att medarbetaren inte utsätts för psykisk, 

social eller fysisk ohälsa. Arbetsgivaren har också ansvar för förebyggande insatser 

och att följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas i syfte att säkerställa en god 

arbetsmiljö. Samtidigt har varje medarbetare ett personligt ansvar att vara aktiv och 

delaktig i att skapa den goda arbetsmiljön så att verksamheten kan bedrivas på bästa 

sätt.  

 

Vid ohälsa eller rehabilitering tillämpas tidiga anpassnings- och 

rehabiliteringsinsatser göras för att medarbetaren så snart som möjligt ska återgå i 

arbete och för att undvika långvarig ohälsa. 

 

 

 

2019-10-31 

Arbetsmiljöpolicy 
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§ 8 Dnr 2019-000357  

Revidering av regler för intern kontroll i Uppvidinge 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta nya regler för 

intern kontroll i Uppvidinge.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet är kopplat till Granskning av intern kontroll, revisionsrapport, med 

diarienummer 2019–000082 samt till ärendet Riktlinje för intern kontroll 

inom kommunstyrelsens verksamhet, diarienummer 2019-000358.  

Kommunens revisorer gav PwC i uppdrag att granska kommunstyrelsens 

och nämndernas arbete med den interna kontrollen. Revisorerna beslöt vid 

ett sammanträde den 18 februari 2019 att lämna över revisionsrapporten till 

kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna önskade svar från styrelsen 

och nämnderna om vad de avsåg göra för att åtgärda de påpekanden som 

gjordes i samband med den revisionella bedömningen. Kommunstyrelsen 

uppdrog till kommunledningsförvaltningen att till kommunstyrelsens 

sammanträde i maj 2019 upprätta svar till revisionen avseende 

granskningsrapporten för intern kontroll. 

Upprättat svar från kommunstyrelsen (2019-05-07, §107) gällde i huvudsak 

åtgärder kopplade till övergripande rutiner och styrdokument. Vid 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober beslöt kommunstyrelsen att 

uppdraget skulle återredovisas i december 2019.  

Revisorernas påpekanden och vidtagna åtgärder. 

Revisorerna bedömde att respektive nämnd behöver aktualisera sina 

beslut över hur arbetet med den interna kontrollen ska organiseras. 

Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningsförvaltningen att gå 

igenom och aktualisera de styrdokument och tillämpningsanvisningar som 

finns inom området, både övergripande styrdokument och styrdokument 

som gäller för kommunstyrelsen.  

Genom föreliggande förslag till beslut är kommunledningsförvaltningens 

bedömning att uppdraget om en översyn av Uppvidinge kommuns 

övergripande styrdokument genomförts enligt uppdrag. 
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Revisorerna bedömde att kommunstyrelsen behöver säkerställa 

tillräckliga resurser för att övergripande säkerställa att systemet med 

intern kontroll fungerar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 

regler för intern kontroll.  

Kommunchefen har förändrat organisationen avseende det övergripande 

arbetet och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll. Ansvaret har 

flyttats från ekonomiavdelningen till kansliavdelningen med en uttalad 

ansvarig tjänsteperson.  

Genom förändringen i organisationen är kommunledningsförvaltningens 

bedömning att verksamheten avsatt resurser för att säkerställa 

genomförandet av intern kontroll i Uppvidinge kommun.  

Revisorerna ansåg att arbetet med riskbedömningar behöver stärkas 

exempelvis avseende gemensamt synsätt, metodik, inventering, 

dokumentation av risker samt internkontrollmoment som omfattar hela 

den kommunala organisationen och på ett tydligare sätt involvera 

kommunstyrelsen i arbetet. 

I översynen har kommunledningsförvaltningen tagit hänsyn till 

revisorernas bedömning. Genom exempelvis gemensamma mallar för hela 

organisationen, gemensamma internkontrollmoment utpekade av 

kommunstyrelsen och utpekade internkontrollrepresentanter i nämnder är 

kommunledningsförvaltningens bedömning att föreliggande förslag stärker 

och förtydligar arbetet med intern kontroll, samt möter kommunstyrelsens 

uppdrag och revisorernas påpekanden på ett gott sätt. 

I granskningen av den interna kontrollen i Uppvidinge påpekade de externa 

revisorerna att politiska representanter i nämnder och styrelser behöver 

involveras tydligare i arbetet med intern kontroll. Förslaget om att utse 

internkontrollrepresentanter för varje nämnd/styrelse är ett sätt att möta 

kritiken i granskningsrapporten och samtidigt stärka arbetet med den 

interna kontrollen. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta nya regler för 

intern kontroll i Uppvidinge  

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningar och bolag i Uppvidinge kommunkoncern ska anpassa sitt 

arbete med intern kontroll att ligga i linje med de nya riktlinjerna. Att arbeta 

med de nya riktlinjerna anses ligga inom ramen för det ordinarie 

uppdraget. 
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Förslaget om att inrätta politiska internkontrollrepresentanter, två per 

nämnd/styrelse, beräknas få ekonomiska konsekvenser. Två 

heldagsarvoden per person och nämnd bedöms vara rimligt för att 

genomföra uppdraget, detta motsvarar cirka 8 000 kronor per 

nämnd/styrelse vilket motsvarar 56 000 kronor för fem nämnder och två 

bolagsstyrelser.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att Kommunstyrelsen 

besluta så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg 2020-01-14 

Regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-17 § 205 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunchef 

Samtliga nämnder och bolag  

Utvecklingsstrateg 

Kommunens revisorer 
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Kansliavdelningen 
Therese Magnusson 

 

Regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun 

 

Beslutas av Kommunstyrelsen 2019-12-03 

Beslutas av Kommunfullmäktige 2019-12-17 

Ersätter Regler för intern kontroll 2014-11-25 §134.  

1. Allmänt 

Den interna kontrollen är en del av Uppvidinge kommuns verksamhets- och 

ekonomistyrning1 och av väsentlig betydelse för både den politiska ledningen 

och verksamheten. Detta regler syftar till att säkerställa att styrelsen, 

nämnderna2 och de kommunala bolagen3 upprätthåller en tillfredsställande 

intern kontroll. Intern kontroll är en process där den politiska ledningen i 

nämnder och bolag, tjänstemannaledning och medarbetare samverkar.  

 

2. Syfte med reglerna 
Reglerna syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig intern 

kontroll samt att fastställa gemensamma grundläggande principer. 

Därigenom förväntas ett likartat arbetssätt och synsätt inom organisationen.  

 

Syftet med den interna kontrollen är att med rimlig grad av säkerhet 

säkerställa att följande mål nås: 

 

▪ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

▪ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

▪ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer  

▪ Säkra tillgångar och förhindra förluster 

▪ Eliminera och upptäcka allvarliga fel 

 

                                                      
1 Se ”Regler för verksamhets- och ekonomistyrning”. 
2 Med nämnd avses i den fortsatta texten kommunstyrelsen i rollen som 

verksamhetsnämnd, övriga nämnder samt de kommunala bolagens styrelser. 
3 Majoritetsägda företag, där kommunen direkt eller indirekt innehar 

majoritetsinflytande, 

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

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

omfattningen 

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

andelsförhållandena, 

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

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

styrelser ska dessa verka för god intern kontroll. 



 

Kansliavdelningen 
Therese Magnusson 

Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för 

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

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

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

kommunens tillgångar samt oberättigade misstankar mot politiker och 

personal. 

 

3. Tillämpning 

Med process menas att den interna kontrollen inte är en fråga om enstaka 

insatser. Det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete som uppdateras i takt 

med att organisationen och omvärlden förändras. Exempelvis genom ny 

lagstiftning, nya riktlinjer, nya mål eller när ny teknik ska införas. 

 

Med såväl den politiska ledningen, tjänstemannaledningen och övriga 

medarbetare samverkar menas att intern kontroll gäller all personal anställd 

inom verksamheterna. Personalens erfarenhet, kompetens, engagemang, 

medvetenhet och arbetssätt är viktiga faktorer för att få till stånd en effektiv 

intern styrning och kontroll. 

 

Med rimlig grad av säkerhet menas att alla risker med verksamheten inte kan 

undvikas men att verksamheten ska vara medveten om risker. 

Kontrollåtgärder ska vidtas för att minimera eller eliminera riskerna. Det 

innebär också att det ska göras en avvägning mellan kontrollkostnad och 

kontrollnytta. Vid bedömningen av kontrollnytta ska inte bara ekonomiska 

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

verksamheten hos alla intressenter (externa och interna). 

 

Med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet menas bland annat att 

ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet, samt att säkerställa att 

fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till budget, fastställda mål 

och vision exempelvis. 

 

Med tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

menas att kommunstyrelsen, nämnderna, bolagen samt de 

verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper och en 

ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer. 

Detta avser såväl kvantitet och kvalitet som övrig relevant information om 

verksamheten och dess resursanvändning. 

 

Med efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

menas såväl aktuell lagstiftning som kommunens interna regelverk och 

ingångna avtal med olika parter. 
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Med säkra tillgångar och förhindra förluster menas att det är särskilt viktigt 

att kontrollen är tillräcklig kring de processer där pengar (kontanter eller 

värdepapper) samt andra stöldbegärliga tillgångar hanteras. 

 

Med att eliminera och upptäcka allvarliga fel menas både avsiktliga och 

oavsiktliga fel. 

 
4. Ansvar för intern kontroll 
Den interna kontrollen är en process som involverar samtliga politiker och 

tjänstemän. Detta ställer krav på att samtliga medarbetare och politiker 

behöver ha kunskap om den interna kontrollens syfte och funktion.  

 

4.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ansvarar för att: 

▪ Fastställa reglemente för intern kontroll. 

▪ Beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i samband med 

årsbokslut. 

▪ Årligen, senast i januari, godkänna handlingsplaner för intern kontroll. 

 

4.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

▪ Övergripande regler och organisation för den interna kontrollen 

upprättas och uppdateras. 

▪ Årligen och med utgångspunkt i nämndernas och revisionens 

granskningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för 

intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om åtgärder. 

▪ Årligen, senast i augusti månad, fastställa kommunövergripande 

kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser. 

▪ Årligen, senast i januari månad fastställa handlingsplaner för intern 

kontroll. 

▪ Bedriva intern kontroll av eget verksamhetsområde på samma sätt 

som åligger övriga nämnder. 

 

Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen 6 kapitlet 1 § ansvar för att leda 

och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Därtill har 

styrelsen ansvar för att ha uppsikt över nämndernas verksamheter. Denna 

uppsikt innebär rätt att lämna råd, ge anvisningar, göra påpekanden samt om 

det bedöms nödvändigt lämna förslag till fullmäktige om förändringar.  

 

4.3 Nämnderna 
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Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Varje enskild nämnd ska se till att kommunens riktlinjer 

för intern kontroll efterlevs inom nämndens ansvarsområde.  

 

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i Kommunallagen 6 

kapitlet § 6. 

 

4.3.1 Tillämpning 

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

interna kontrollen. En god intern kontroll förutsätter dokumenterad ansvars- 

och befogenhetsfördelning samt dokumenterade rutinbeskrivningar. 

 

Med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden årligen 

upprätta en handlingsplan och en granskningsrapport för den interna 

kontrollen. 

 

Varje nämnd ska fastställa: 

▪ Hur planering och rapportering av intern kontroll ska gå till. 

▪ Hur brister i den interna kontrollen ska rapporteras. 

▪ Hur nyanställda och medarbetare ska utbildas och involveras i intern 

kontroll. 

▪ Utse två politiska internkontrollrepresentanter, varav en ska 

representera oppositionen.  

 

4.3.2 Nämndernas internkontrollrepresentanter 
I internkontrollrepresentanternas uppdrag ingår att:  

▪ Följa förvaltningsledningens arbete med nämndens beslutade 

internkontrollplan och förvaltningens avrapportering.  

▪ Föra en dialog med förvaltningsledning vid framtagande av förslag till 

ny internkontrollplan.  

▪ Representanterna har inte uppgiften att genomföra egna kontroller. 

 

5. Förvaltningschef och verkställande direktör 
Förvaltningschef och verkställande direktör ansvarar för att: 

▪ Leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern 

kontroll.  

▪ Konkreta regler och anvisningar tas fram. 
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▪ Risk- och väsentlighetsanalys, handlingsplan och granskningsrapport 

inom nämndens verksamhetsområde tas fram och följer kommunens 

mallar och instruktioner.  

▪ Verksamheten och dess medarbetare får information och har 

kännedom om intern kontroll och dess innebörd genom att hålla 

frågan aktuell på chefs- och arbetsledarträffar, arbetsplatsträffar, 

medarbetarsamtal, introduktion av nyanställda exempelvis.  

▪ Rapportera till nämnd enligt nämnds beslut om hur den interna 

kontrollen fungerar. Förvaltningschefen är skyldig att omgående 

dokumentera och rapportera väsentliga brister i den interna kontrollen 

till nämnd. 

▪ Föra dialog med internkontrollrepresentanter vid framtagande av 

förslag till ny internkontrollplan. 

 

6. Verksamhetsansvariga 
Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen ansvarar 

för att: 

▪ Följa antagna regler och anvisningar för intern kontroll. 

▪ Informera och säkerställa kännedom om intern kontroll och dess 

innebörd genom att hålla frågan aktuell på chefs- och 

arbetsledarträffar, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, introduktion 

av nyanställda exempelvis. 

▪ Verka för att medarbetare arbetar mot uppsatta mål 

▪ Arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 

▪ Brister i den interna kontrollen ska omedelbart dokumenteras och 

rapporteras till närmsta överordnad eller den som nämnd utser. 

  

7. Övriga medarbetare 
Samtliga anställda ansvarar för att: 

▪ Följa regler och anvisningar i sin arbetsutövning. 

▪ Brister i den interna kontrollen ska omedelbart dokumenteras och 

rapporteras till närmaste överordnad eller den som nämnd utser. 

 

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller 

direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den 

omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående ska 

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

uppmärksammats.  
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8. Kommunens revisorer 
Kommunens revisorer ska pröva om verksamheten sköts på ett 

ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det vill 

säga om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisorerna ansvarar inte för den interna kontrollen och styrningen, deras 

ansvar är begränsat till att granska om styrningen och den interna kontrollen 

är tillfredsställande. Revisorerna rapporterar till Kommunfullmäktige som är 

deras uppdragsgivare. Skillnaden mellan revision och intern styrning och 

kontroll är att revision är en extern granskning, medan intern styrning och 

kontroll är en integrerad del i hela organisationens styrsystem. 

 
9. Styrning och uppföljning av intern kontroll 
Varje nämnd har skyldighet att styra och löpande följa det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämndens 

internkontrollrepresentanter har ett särskilt uppdrag att följa och utveckla 

arbetet för nämnds räkning.  

 

Varje nämnd ska årligen fastställa och anta en handlingsplan för intern 

kontroll som överlämnas till kommunstyrelse och kommunrevision. Planen 

ska grundas på en risk- och väsentlighetsanalys och granskningsrapport för 

nämndens samlade verksamhet. Dessa utgör grunden för nämndens 

planering, prioritering och uppföljning. Handlingsplanen ska också ta hänsyn 

till resultatet av genomförda kontroller under föregående år.  

 

De planer och rapporter som nämnden beslutar om ska följa 

kommunövergripande anvisningar, mallar samt innehålla de övergripande 

kontrollmål som fastställts av Kommunstyrelsen. 

 
10. Handlingsplan – nämndens plan för intern kontroll 
Nämnderna antar inför varje verksamhetsår en särskild plan för granskning 

och uppföljning av den interna kontrollen. 

 

10.1 Tillämpning 

Vid upprättande av handlingsplanen ska en risk- och väsentlighetsanalys 

göras, det vill säga att nämnden ska bedöma hur stor risken är att ett fel ska 

uppstå och hur stor effekten blir om felet uppstår. Vid upprättande av risk- 

och väsentlighetsanalys ska gemensam mall användas. Tillsammans med 

föregående års granskningsrapport blir risk- och väsentlighetsanalys underlag 

till kommande års handlingsplan. 

 

Handlingsplanen ska avse perioden januari – december, beslutas av 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige senast januari. Olika 

granskningsområden bör väljas, med utgångspunkt i risk- och 
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väsentlighetsanalysen. Risk- och väsentlighetsanalys samt granskningsrapport 

biläggs planen. 

 

I samband med att en ny handlingsplan fastställs ska samtidigt föregående års 

handlingsplan för intern kontroll avrapporteras till Kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. Varje moment i handlingsplanen ska bedömas och 

kommenteras. Om brister eller avvikelser har konstaterats ska förslag på 

korrigerande åtgärder lämnas.  

 

Ordet kontroll har en vidare innebörd än enbart efterhandskontroller snarare 

är det en process som kan vara såväl förebyggande, upptäckande, 

automatiska som manuella till sin karaktär. 

 

Handlingsplanen för intern kontroll ska innehålla följande delar: 

▪ Granskningsområde 

Vilken rutin, regel, policy, process, system, mål eller annat riktar sig 

kontrollen mot? 

▪ Riskbild 

Hur ser risken ut som kontrollen ska reducera eller eliminera? 

▪ Riskbedömning 

Hur sannolikt är det att risken uppstår? Konsekvenser av risk? 

▪ Åtgärd och kontroll 

Vilka åtgärder ska vidtas för att minimera och motverka risken?  

Vilka kontroller ska genomföras? 

▪ Rapportering 

Vem är ansvarig för åtgärd och/eller kontroll? 

När och hur ofta sker kontrollen? 

Till vem och hur ofta rapporteras framsteg eller avvikelser? 

 

Ovanstående är minimikrav för rapportering av intern kontroll. 

Kommunstyrelsen kan utifrån sin uppsiktsplikt även kräva in eller 

komplettera med andra rapporteringar eller obligatoriska kontrollmoment för 

nämnder avseende intern kontroll och styrning. 

 

I det fall nya övergripande mål, uppdragsplaner eller verksamhetsplaner inte 

finns tillgängliga för det nya verksamhetsåret (exempelvis på grund av ny 

mandatperiod), så kan beslut om handlingsplan för intern kontroll förskjutas 

för att antas vid ett senare tillfälle än avrapporteringen av den gamla 

handlingsplanen. I detta fall gäller den gamla handlingsplanen till dess att en 

ny antagits. 

 

11. Uppföljning av den interna kontrollen  
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Nämnder ska årligen rapportera resultatet från uppföljningen till 

kommunstyrelsen i en granskningsrapport. Granskningsrapporten ska 

överlämnas till styrelsen senast 31 december och ska innehålla en redogörelse 

av resultatet samt vilka åtgärder vidtas/har vidtagits i de fall brister har 

upptäckts. De kontroller som görs ska dokumenteras och kommenteras. 

 

12. Kommunstyrelsens uppföljning  
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrap-

porter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Kommun-

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

gärder. Rapportering ska årligen ske till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer. 
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§ 18 Dnr 2019-000168  

Översyn av ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsprinciper 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Regler för ekonomi- 

och verksamhetsstyrning.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 

kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över ekonomi- och 

verksamhetsstyrningsprinciper och återkomma till kommunstyrelsen 

hösten 2019. Den 30 april behandlades ärendet på kommunstyrelsens 

arbetsutskott, § 11. Arbetsutskottet beslutade då att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över ekonomi- och 

verksamhetsstyrningsprinciper och återkomma till arbetsutskottet hösten 

2019.  

Kommunstyrelsen beslutade i december 2019 att uppdraget ska 

återredovisas till kommunstyrelsen i januari 2020.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte finns någon 

sammanhållen dokumentation som reglerar styrning av verksamhet och 

ekonomi i kommunen. Kommunledningsförvaltningen har därför utarbetat 

ett förslag på Regler för verksamhets- och ekonomistyrning för politisk 

hantering och för slutligt fastställande av Kommunfullmäktige. Reglerna 

syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig verksamhets- 

och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut samt genom att 

fastställa grundläggande processer för att uppnå verksamhetsmål och 

finansiella mål.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 11: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning.            

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Tony 

Johanssons (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Regler för verksamhets- och ekonomistyrning 

Presentation Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrningsprinciper 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 11 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder 

Revisorerna 

  

 



Kommunstyrelsen 2020-01-21

Utarbetat av:

Therese Magnusson och Silja Savela

Regler för verksamhets- och 

ekonomistyrning



Bakgrund och syfte

• Saknar tydligt regelverk

• Uppdrag från KS i april 2019

• Säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig 

verksamhets- och ekonomistyrning genom 

regler, struktur och grundläggande processer –

koppla ihop mål, verksamhet och ekonomi



Olika delar i förslaget
• Styrmodellen

• Ansvarsfördelningen – generellt och i de 

olika processerna

• Budgetprocessen
• Grundprinciper

• Olika delar

• Omfördelning av budgetmedel

• Uppföljningsprocessen
• Ansvarsfördelning

• Åtgärder vid befarade avvikelser

• Ekonomiska dokument



Styrmodell

• Beskriver och tydliggör styrmodellen och 

ansvarsfördelningen
– Vision och mål fastställs av KF och adresseras till nämnd och bolag

– Nämnderna ska bryta ner målen till verksamhetsspecifika mål och 

prioriteringar



Ansvarsfördelning - politik
• Kommunfullmäktige

• Mål och riktlinjer för verksamheten

• Budget, skattesats samt taxor och avgifter

• Delårsrapport, årsredovisning samt ansvarsfrihet för nämnder och styrelse

• Andra viktiga ekonomiska frågor samt ärenden av principiell beskaffenhet 

eller annan större vikt

• Kommunstyrelse – Leder och samordnar kommunens angelägenheter

• Följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 

ställning. 

• Har en uppsiktsplikt över nämnder och kommunala bolag

• Ska ha en fortlöpande dialog med nämnderna om utveckling av ekonomi och 

verksamhet

• Ansvarar för att upprätta budgetförslag, årsredovisning och delårsrapporter

• Nämnd
• Ansvarar inom sitt område för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten

• Har att följa de anvisningar och tidplaner som kommunstyrelsen upprättar



Ansvarsfördelning - förvaltning 

• Förvaltningarna
• Ansvarar för utförande av verksamheten i enlighet med beslutade mål och 

riktlinjer, budgetramar och övriga föreskrifter

• Ledningsfunktioner på alla nivåer
• Ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och 

ekonomi

• Budgetansvarets innebörd
• Budgeterad verksamhet kommer till utförande

• Verksamhetsmålet uppnås

• Budgeterade intäkter inflyter och budgeterade kostnader hålls

• Vidta åtgärder om negativa avvikelser prognostiseras

• Kommunledningsförvaltningens uppdrag
• Stöd - politik och förvaltningar

• Kontroll - förvaltningar

• Service – politik, förvaltningar, medborgare, näringsliv mm



Budgetprocessen

• Kommunens budgetberedning = ledamöter i 

kommunstyrelsens arbetsutskott

• Tjänstepersoner = kommunchef och 

ekonomichef

• Bereder förslag inför beslut i KS och KF

• Kommunledningsförvaltning upprättar tidplan i 

december



Budgetprocess och resursfördelning 

ska utgå ifrån

• God ekonomisk hushållning

• Helhetssyn på kommunens verksamhet

• Effektiv användning av kommunens resurser

• Förankring i organisationen

• Tydligt och långtgående budgetansvar på olika 

nivåer i organisationen



Budgetförutsättningar

• Mål- omvärlds- och behovsanalys

• Budgetdialog med nämnders presidier

• Budgetberedningen föreslår:
• Budgetförutsättningar för perioden

• Budgetram för respektive nämnd

• Förslag till förändring av mål

• Kommunfullmäktige fastställer
• Kan anvisa medel till speciellt ändamål

• Ger förutsättning för nämnden att jobba vidare med budget och 

verksamhetsplan



Budget och verksamhetsplan

• Nämnd fastställer inom sitt ansvarsområde
• Iaktta KF:s beslut och övergripande mål

• Kända kostnader ska budgeteras och finansieras

• Marginal för oförutsett ska eftersträvas

• Tilldelad budgetram utgör den yttersta ramen –

vid behov pröva möjlighet för: 
• Omprioriteringar, effektiviseringar, besparingar, 

standardsänkningar, intäktsökningar

• Budgetberedning föreslår
• Budget- och verksamhetsplan för hela kommunen

• Kommunfullmäktige fastställer
• Senast i november



Omdisponering och förändring av 

budgetram - driftbudget

• Nämnd kan omdisponera inom egen ram
• Ej vid påverkan av beslut i KF (mål, servicenivå osv)

• Kan delegera till förvaltningschef

• Kommunstyrelse kan omfördela mellan nämnder
• Vid verksamhetsförändringar

• Tilläggsanslag till driftbudget, från central pott:
• Löneökningsmedel – efter genomförd lönerevision (ekchef/persavd)

• Kvalitetsutveckling – efter ansökan från nämnd (ks)

• Omstrukturering – efter ansökan från nämnd (ks)

• Digitalisering – efter ansökan från nämnd (ks)

• Kompetensutveckling/personalförsörjning – efter ansökan från 

nämnd (pu)



Omdisponering och förändring av 

budgetram - investeringsbudget

• Tilläggsanslag till investeringsbudget
• Beslutas av ks under förutsättning att medel finns i ks disponibla

• Därutöver – beslutas av KF

• Investeringsbeslut – enskild investering över fem 

miljoner kronor eller principiell beskaffenhet
• Beslutas av KF



Uppföljning av verksamhet och 

ekonomi
• Uppföljning görs på flera nivåer

• Inom respektive nämnd

• Från nämnd till kommunstyrelse

• Från kommunstyrelse till kommunfullmäktige

• Varje nämnd har ett ansvar att följa upp ekonomi 

och verksamhetsresultat
• Kompletteras med relevanta verksamhetsnyckeltal

• Avvikelser i förhållande till budget ska skriftligen förklaras av 

förvaltningschef

• Nämnd kan utöver obligatoriska rapporter göra tätare uppföljningar

• Obligatoriska uppföljningar
• Ekonomiska rapporter 

• Delårsbokslut

• Årsredovisning



Den ekonomiska rapporten

• Kommunstyrelsen fastställer hur ofta

• Ska innehålla prognos
• Lägst avdelningsnivå för driftverksamheten

• Lägst objektsnivå för investeringar

• Avvikelse förklaras skriftligen av förvaltningschef

• Vid negativ prognos
• Förvaltningschef ska presentera åtgärdsförslag till nämnden

• Nämnd ska fatta beslut om åtgärder senast på nästkommande 

ordinarie nämndssammanträde

• Uppföljning av åtgärdsplaner en del av kommande ekonomiska 

rapporter

• Kommunstyrelsens möjligheter
• Kan ålägga nämnd att vidta ytterligare åtgärder

• Kan besluta om generella åtgärder som samtliga nämnder ska följa



Delårsbokslut och årsredovisning

• Lagstadgat

• Innehåller även uppföljning av målen

• Delårsbokslut per sista augusti

• Årsredovisning per sista december
– En del av ansvarsprövningen



Ekonomiska dokument

• Budget, årsredovisning, delårsrapport ska 

utformas på ett likartat sätt och ha en tydlig 

koppling mellan verksamhet, mål och ekonomi

• Ska på ett enkelt och överskådligt sätt utgöra 

underlag för styrning och uppföljning

• Primär målgrupp är KS och/eller KF



Implementering

• Politiska beslut – ks och kf

• Ledningsgrupp - information

• Nämnder – KLF bjuder in sig

• Förvaltningar – kommungemensam chefsträff

• Avdelningar/enheter

• En del av introduktionen
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Regler för verksamhets- och ekonomistyrning 
 

Fastställs av Kommunfullmäktige 2020-02-04, § xx 

 

1. Allmänt 

Dessa regler utgör ett verktyg för den övergripande verksamhets- och ekonomistyr-

ningen av Uppvidinge kommun.  

 

Reglerna innehåller ramverket för det regelsystem genom vilken kommunfullmäkti-

ges och kommunstyrelsens verksamhets- och ekonomistyrning sker. Reglerna avser 

i första hand förhållandet mellan kommunfullmäktige och nämnderna, men även 

förhållandet mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Nämnderna kan fastställa 

egna riktlinjer för den nämndinterna styrningen baserat på dessa regler.  

 

2. Syfte 

Reglerna syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig verksamhets- 

och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut, samt genom att fastställa 

grundläggande processer för att uppnå verksamhetsmål och finansiella mål. Detta 

ska skapa ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll 

gällande kommunens verksamheter och ekonomi.  

 

Lagstiftningens krav på god ekonomisk hushållning är en given utgångspunkt, vil-

ket inte endast innebär en ekonomi i balans utan även ett krav om att resurserna an-

vänds effektivt och för rätt ändamål.  

 

3. Styrmodell 

För att säkerställa verksamhetsutveckling och långsiktig ekonomisk hållbarhet 

krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser för verksamhet och ekonomi i 

hela organisationen. För en fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styr-

kedja genom hela organisationen. 

 

Uppvidinge kommun styrs utifrån en beslutad vision och fastställda mål. Det är 

kommunfullmäktige som fastställer kommunens vision och övergripande mål. Vis-

ionen beskriver vad kommunen vill uppnå med sin verksamhet. De kommunöver-

gripande målen beskriver de områden som är prioriterade för kommunen och som 

ska leda mot visionen. 

 

Nämnderna adresseras mål från kommunfullmäktige och har som uppgift att bryta 

ned målen till verksamhetsspecifika mål och prioriteringar. De verksamhetsspeci-

fika målen ska vara uppföljningsbara och konkretisera kommunfullmäktiges över-

gripande mål. 
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Nämnden fastställer en budget- och verksamhetsplan årligen. I denna skall ingå en 

beskrivning av nämndens prioriteringar och hur man planerar att arbeta för att nå 

kommunfullmäktiges mål samt en fördelning av resurserna i nämndens verksam-

het. Tilldelade medel avger gränsen för verksamheten.  

 

Förvaltningar, avdelningar, enheter och medarbetare ska ständigt sträva efter att 

uppnå de övergripande målen och följa budget- och verksamhetsplanen. Kommun-

ledningsförvaltningen ansvarar för stöd och handledning.  

 

Processerna för uppföljning och rapportering beskrivs i avsnitt 9.  

 

4. Lagregler 

Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras i kommunallagen (2017:725) samt 

lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597). Rådet för kommunal re-

dovisning, RKR, svarar för uttolkning av vad som är god redovisningssed inom den 

kommunala sektorn.  

 

5. Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar år-

ligen om budget och verksamhetsplan, skattesats, taxor och avgifter, årsredovisning 

och delårsrapporter. Kommunfullmäktige beslutar även om andra viktiga ekono-

miska frågor samt ärenden av principiell beskaffenhet eller annan större vikt.  

 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 

och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av budget-

förslag samt uppföljning av den av kommunfullmäktige antagna budget- och verk-

samhetsplanen. 

 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och kommunala företag och ska 

se till att dessa når upp till och följer fastställda mål och riktlinjer. Kommunstyrelsen 

ska ha en fortlöpande dialog med nämnderna om utveckling av ekonomi och verk-

samhet.  

 

Kommunstyrelsen har ett nämndsansvar gentemot den verksamhet som bedrivs 

inom kommunstyrelsen som nämnd. 

 

Nämnder och styrelser har att följa de anvisningar och tidsplaner som kommunsty-

relsen genom kommunledningsförvaltningen utfärdar. Nämnd och styrelse (kallas i 

fortsättningen nämnd) ansvarar inom sitt område för att verksamheten bedrivs i en-

lighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten.  
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Nämnd ansvarar för att omprioritera och vidta åtgärder vid befarad avvikelse 

gentemot mål eller budget. Om nämnd befarar en betydande avvikelse gentemot 

mål eller budget ska nämnden informera kommunstyrelsen.  

 

Förvaltningarna ansvarar för utförande av verksamheten i enlighet med beslutade 

mål och riktlinjer, budgetramar och övriga föreskrifter.  

 

Ledningsfunktionerna på alla nivåer ska styra och samordna planering och uppfölj-

ning av både verksamhet och ekonomi. Med budgetansvar menas ansvar för att 

budgeterad verksamhet kommer till utförande, att verksamhetsmålen uppnås, att 

budgeterade intäkter inflyter samt att budgeterade kostnader hålls. Med budgetan-

svaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgärder 

om negativa avvikelser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras.  

 

Fullmäktiges fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska beaktas i alla 

delar i organisationen.  

 

6. Regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Ekonomi- och verksamhetsstyrningen sker genom regler, riktlinjer och policys som 

beslutas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt tillämpningsanvis-

ningar som utfärdas av kommunledningskontoret.  

 

Kommunens centrala styrdokument inom området omfattar bland annat följande:  

• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

• Regler för ekonomisk styrning 

• Finanspolicy 

• Investeringspolicy 

• Process vid större investering 

• Regler för attest 

• Riktlinjer för hantering av kontanter, kassor och betalkort 

• Regler för intern kontroll 

• Kravpolicy 

• Upphandlingspolicy 

 

De centrala styrdokumenten uppdateras och revideras kontinuerligt, därmed kan 

förteckningen ovan förändras.  

 

7. Budgetprocessen 

Budgetprocess och resursfördelning ska utgå från en helhetssyn på kommunens 

verksamhet, effektiv användning av resurser, förankring i organisationen, samt ett 

tydligt och långtgående budgetansvar på olika nivåer i organisationen.  

 

Kommunens budgetberedning består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsut-

skott. Budgetberedningen bereder förslag till budget- och verksamhetsplan inför 
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beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Från kommunledningsförvalt-

ningen ingår kommunchef och ekonomichef.  Kommunledningsförvaltningen tar 

fram tidplan och instruktioner för kommande års budgetarbete i december. Uppvid-

inge kommuns budgetprocess sker i olika steg och omfattar följande delar: 

 

7.1 Mål-, omvärlds- och behovsanalys 

Nämnderna ansvarar för att genomföra en mål-, omvärlds- och behovsanalys. Ana-

lyserna syftar till att identifiera trender i omvärlden och demografiska förändringar 

som påverkar verksamhetens behov, både avseende driftverksamheten och investe-

ringsverksamheten. Målanalysen syftar till att identifiera nuläget och prioriterade 

utvecklingsområden. För varje resultat görs en analys av bakomliggande orsaker för 

att identifiera påverkansfaktorer, konsekvenser och behov av åtgärder. Därtill görs 

en analys av resultaten i förhållande till kommunfullmäktiges mål som synliggör 

hur nära eller långt ifrån verksamheten står i förhållande till Kommunfullmäktiges 

ambition. Utifrån analyserna identifieras eventuella behov och utvecklingsområden. 

Därmed är målanalysen en viktig del i budgetprocessen.  

 

Förvaltningschefen ansvarar för att mål-, omvärlds- och behovsanalys genomförs. 

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för tidplan och instruktioner.  

 

7. 2 Kommunövergripande process med budgetförutsättningar 

I början av budgetprocessen sker en budgetdialog mellan representanter för nämn-

der och budgetberedningen. Vid budgetdialogen redovisar kommunledningsför-

valtningen de ekonomiska utgångspunkterna för den kommande perioden. Nämn-

derna redovisar omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten, egna utgångspunk-

ter, behov av resurser, konsekvenser av eventuella förslag om neddragning av bud-

getram, investeringsbehov med mera, baserat på analyserna enligt 7.1.   

 

Budgetberedningen tar ställning till nämndernas redovisningar från budgetdialogen 

och lägger därefter fram ett förslag på budgetförutsättningar för perioden. Budget-

förutsättningarna samt förslag till förändring av verksamhetsmål fastställs av kom-

munfullmäktige. Av budgetförutsättningarna framgår tilldelade ekonomiska ramar 

till respektive nämnd för perioden. 

 

7.3 Nämndernas budget- och verksamhetsplan 

Nämnderna ska inom de tilldelade ekonomiska ramarna fastställa sina budget- och 

verksamhetsplaner enligt fastställd tidplan.  

 

Kommunfullmäktigens rambeslut sker på nämndnivå för driftverksamheten. För in-

vesteringsverksamheten kan rambeslutet vara uppdelat på objektsnivå. Nämnder-

nas driftbudgetram motsvarar skillnaden mellan intäkter och kostnader. Kommun-

fullmäktige kan ange särskilda ändamål som delar av budgetmedlen ska användas 

till.  
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Nämnderna fördelar budgetmedlen på sina verksamheter med iakttagande av kom-

munfullmäktiges beslut och övergripande mål. Kända kostnader ska budgeteras och 

finansieras i budgeten. Marginaler för oförutsedda kostnader ska eftersträvas.  

 

Tilldelad budgetram utgör den yttersta ramen för verksamheten. Om tilldelade re-

surser inte räcker till pågående/planerad verksamhet måste nämnden vidta åtgärder 

så att verksamhet inryms inom tilldelad budgetram. Nämnden ska då pröva möjlig-

heter till omprioriteringar, effektiviseringar, besparingar, standardsänkningar 

och/eller ökade intäkter. Större förändringar eller avvikelser från vad kommunfull-

mäktige beslutat om ska behandlas av kommunfullmäktige.  

 

7.4 Kommunövergripande process med budget och verksamhetsplan 

Representanter från nämnd presenterar förslag till budget- och verksamhetsplan för 

nämnden till budgetberedningen enligt fastställd tidplan. Budgetberedningen tar 

därefter ställning till nämndernas förslag och bereder förslag på budget och verk-

samhetsplan för hela kommunen för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäk-

tige senast i november.  

 

8. Omdisponering och förändring av budgetram 

Nämnd får besluta om omdisponering inom sina verksamheter. Nämnd kan dele-

gera till förvaltningschef att besluta om omdisponering inom budgetram. En förut-

sättning för sådana beslut är dock att det inte medför stora förändringar i förhål-

lande till av kommunfullmäktige fastställda mål, servicenivåer eller andra inrikt-

ningsbeslut av principiell karaktär. I sådana fall ska nämnden föra frågan vidare till 

kommunfullmäktige för ställningstagande.  

 

Kommunstyrelsen får besluta om omdisponering mellan nämnder.  

 

Tilläggsanslag till driftbudget under löpande år medges normalt endast för tillkom-

mande lönekostnader på grund av årlig löneöversyn eller vid beslut om tilldelning 

av medel från någon av de centrala fonderna. Ekonomichef fördelar budgetmedel 

till följd av årlig löneöversyn utifrån underlag från personalavdelningen. Perso-

nalutskottet beslutar om medel för kompetensutveckling/personalförsörjning uti-

från ansökan från nämnd och kommunstyrelsen beslutar om medel för kvalitetsut-

veckling, omstrukturering och digitalisering utifrån ansökan från nämnd.  

 

Tilläggsanslag till investeringsbudget beslutas av kommunstyrelsen om utrymme 

finns inom kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel. Övriga tilläggsanslag 

till investeringsbudget beslutas av kommunfullmäktige. Investeringsbeslut översti-

gande fem miljoner kronor eller avseende investeringsbeslut av principiell beskaf-

fenhet ska alltid fattas av kommunfullmäktige. 

 

9. Uppföljning och rapportering 

Rapportering sker genom ekonomiska rapporter, delårsbokslut och årsredovisning.  
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Den ekonomiska uppföljningen syftar till att säkerställa rättvisande redovisning, 

analys av det ekonomiska utfallet i förhållande till bedriven verksamhet och beslu-

tad budget.  

 

9.1 Löpande uppföljning, analys och rapportering 

För att uppnå en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning är det viktigt att 

uppföljning och analys sker av verksamhet och ekonomi samt att den på ett säker-

ställt sätt återrapporteras till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

 

Uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi sker på flera nivåer, dels inom re-

spektive nämnds verksamhet, dels från nämnd till kommunstyrelsen och dels från 

kommunstyrelse till kommunfullmäktige.  

 

Inom sitt verksamhetsområde har varje nämnd ett ansvar att följa upp ekonomi och 

verksamhetsresultat. Den ekonomiska redovisningen till nämnden ska kompletteras 

med relevanta verksamhetsnyckeltal. Innan nämnden tar ställning till den ekono-

miska rapporten ska avvikelser i förhållande till budget förklaras skriftligt av för-

valtningschefen.  Utöver obligatoriska uppföljningar ska nämnd vid behov göra tä-

tare uppföljningar.  

 

Varje nämnd ska lämna en ekonomisk rapport till kommunledningsförvaltningen 

enligt tidplan som beslutas av kommunstyrelsen i december för kommande år. Den 

ekonomiska rapporten ska innehålla prognos avseende helårsutfall på lägst avdel-

ningsnivå för driftverksamheten och objektsnivå för investeringar. Större avvikelser 

ska kommenteras. Vid befarat underskott i förhållande till beslutad budget ska åt-

gärder vidtas, se 9.1.2. Målen följs upp vid delårs- och helårsbokslut. 

 

Utifrån nämndernas ekonomiska rapporter sammanställer kommunledningsförvalt-

ningen en ekonomisk rapport för hela kommunen till kommunstyrelsen.  

 

9.1.2 Åtgärder vid avvikelser 

Om tilldelade resurser inte räcker till pågående/planerad verksamhet måste nämn-

den vidta åtgärder så att verksamhet inryms inom tilldelad budgetram. Nämnden 

ska då pröva möjligheter till omprioriteringar, effektiviseringar, besparingar, stan-

dardsänkningar och/eller ökade intäkter. Större förändringar eller avvikelser från 

vad kommunfullmäktige beslutat om ska behandlas av kommunfullmäktige.  

 

I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott, ska för-

valtningschefen för nämnden presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så ut-

formade att nämnden, om möjligt, senast till utgången av innevarande budgetår når 

en överensstämmelse med budget.  
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Nämnden ska fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det ordi-

narie sammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten framlades till nämnden. 

Beslutet ska sändas till kommunstyrelsen för kännedom. I efterföljande ekonomiska 

rapporter ska uppföljning av beslutade åtgärder redovisas.  

 

Kommunstyrelsen kan ålägga nämnd att vidta ytterligare åtgärder för att uppnå 

ekonomi i balans.  

 

Vid befarat negativt resultat för kommunen kan kommunstyrelsen besluta om gene-

rella åtgärder som samtliga nämnder då har att följa.  

 

9.2 Delårsbokslut och årsredovisning 

Av kommunallagen framgår att kommunerna är skyldiga att upprätta ett delårsbok-

slut och en årsredovisning per år. Delårsbokslut avges per sista augusti och årsredo-

visning per sista december. Båda granskas av revisorerna och redovisas till kom-

munfullmäktige. Årsredovisningen är en del av kommunfullmäktiges prövning av 

ansvarsfrihet för nämnder.  

 

Kommunledningsförvaltningen upprättar tidplan och anvisningar för arbetet med 

delårsbokslut och årsredovisning.  

 

10. Ekonomiska dokument 

De dokument som upprättas för budget och verksamhetsplan, årsredovisning och 

delårsrapport ska utformas på ett likartat sätt och ha en tydlig koppling mellan 

verksamhet, mål och ekonomi. Dokumenten ska på ett enkelt och överskådligt sätt 

utgöra underlag för styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. Primär 

målgrupp för dokumenten är kommunstyrelse och/eller kommunfullmäktige.  
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§ 7 Dnr 2020-000032  

Nybyggnation industrifastighet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige:  

1. Utöka investeringsramen för 2020 med 20 miljoner kronor, från 71,4 

miljoner kronor till 91,4 miljoner kronor, efter tecknande av 

hyresavtal.  

2. Utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 20 miljoner 

kronor och avsätta medlen till nybyggnation av industrifastighet 

enligt förslaget 

3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal för nya 

industrilokalen 

4. Uppdra åt Kommunstyrelsen att efter tecknande av hyresavtal 

genomföra byggnation  

Sammanfattning av ärendet 

WIP Group AB och A-Plast Gruppen AB, två företag med säte i Uppvidinge 

kommun, har inlett ett samarbete och planerar att bilda ett gemensamt 

bolag inom tillverkningsindustrin. Verksamheten kommer att generera ett 

30 tal arbetstillfällen. Bolaget är i behov av lokaler i Åseda och en förfrågan 

har lämnats till kommunen om möjlighet att hyra av Uppvidinge kommun.  

De lokaler som finns i kommunen uppfyller inte bolagets behov, därför 

föreslås nybyggnation i kommunal regi på det nya industriområdet i Åseda. 

Förslag på lokalens utformning bifogas. Investeringen för byggnationen 

inklusive iordningsställande av mark beräknas till 20 miljoner kronor.   

Byggnationen beräknas påbörjas innan sommaren 2020 och vara färdig för 

inflyttning under senhösten.  

Ett för kommunen kostnadsneutralt hyresavtal tecknas med bolaget, där 

första året är hyresfritt och kommande sex åren har en förhöjd hyresnivå. 

Arbetet med byggnation startas först efter att påskrivet avtal finns. 

Hyresnivån är beroende på investeringens storlek och sätts definitivt när 

projektet är färdigställt och samtliga kostnader redovisats.  

Investeringen uppgår till maximalt 20 miljoner kronor, och inryms inte 

inom den av Kommunfullmäktige fastställda investeringsramen för 2020. 

Därmed behöver investeringsramen för året utökas.     
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Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige:  

1. Utöka investeringsramen för 2020 med 20 miljoner kronor, från 71,4 

miljoner kronor till 91,4 miljoner kronor.  

2. Utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 20 miljoner 

kronor och avsätta medlen till nybyggnation av industrifastighet 

enligt förslaget. 

3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal för nya 

industrilokalen. 

4. Uppdra åt Kommunstyrelsen att efter tecknande av hyresavtal 

genomföra byggnation.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Victoria Birgersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens presidiums 

förslag med tillägg på punkten 1: Utöka investeringsramen för 2020 med 20 

miljoner kronor, från 71,4 miljoner kronor till 91,4 miljoner kronor, efter 

tecknande av hyresavtal.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Victoria Birgerssons (C) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutat 

så.  

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse 2020-01-14   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 5 Dnr 2019-000199  

Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Överlämna socialnämndens yttrande till kommunfullmäktige. 

2. Föreslå kommunfullmäktige godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2019, § 86, att revidera 

kommunstyrelsen och socialnämndens reglemente och därmed flytta över 

färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden från 

och med den 1 januari 2020.   

Den 5 september 2019 lyfte socialnämnden ett ärende om yttrande 

angående överflyttning av färdtjänst och riksfärdtjänst. I socialnämnden 

protokoll står det att:  

I kommunallagens 5 kapitel 26 § framgår att ”innan ett ärende avgörs av 

fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars 

verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning”. I 27 § 

samma kapitel framgår att ”om ett ärende har beretts bara av en 

fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet 

berör alltid ges tillfälle att yttra sig”.  

Ärendet om att flytta över färdtjänst och riksfärdtjänst berör 

socialnämndens verksamhetsområde i högsta grad. Vi anser därför att 

socialnämnden både skulle ha fått information om ärendet samt fått tillfälle 

att yttra sig innan ärendet togs upp för beslut på kommunfullmäktiges 

sammanträde. Eftersom så inte var fallet önskar vi nu därför om tid för 

yttrande i ärendet samt att ärendet lyft upp på nytt i fullmäktige för beslut. 

Socialnämndens beslut den 5 september 2019, § 131:  

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till beslut att 

ärendet lyfts på nytt i fullmäktige efter yttrande i socialnämnden.                    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträde den 15 oktober 

2019, § 209. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige 

inhämta yttrande från socialnämnden avseende överflytt av färdtjänst och 

riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-21 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019, § 141, att inhämta 

yttrande från socialnämnden avseende överflytt av färdtjänst och 

riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden.  

Socialnämnden beslutade den 5 december 2019, § 187, att anta 

socialförvaltningens förslag till yttrande om att färdtjänst och riksfärdtjänst 

inte ska flyttas över till socialförvaltningen och överlämnar yttrandet till 

kommunstyrelsen. 

Socialnämndens yttrande: 

"Under 2017 beslutade kommunfullmäktige att flytta över ansvaret för 

färdtjänst och riksfärdtjänst från socialnämnden till kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige beslutade sedan den 25 juni 2019 att hanteringen av 

färdtjänst och riksfärdtjänst åter skulle flyttas över till socialnämnden. 

Innan beslutet fattades fick socialnämnden ingen möjlighet att yttra sig i 

ärendet.  

När färdtjänst och riksfärdtjänst flyttades över till kommunstyrelsen under 

2017 ansåg socialnämnden och kommunfullmäktige att det var den 

styrelse/nämnd i kommunen som ansvarar för trafikfrågor i kommunen 

som skulle vara ansvariga för verksamheten. Detta på grund utav att 

färdtjänst och riksfärdtjänst är en förlängning av kollektivtrafiken. 

Socialnämnden anser att detta fortfarande gäller eftersom färdtjänst vänder 

sig till alla medborgare och inte enbart till personer inom 

socialförvaltningens verksamhet.  

Enligt Sveriges kommuner och landsting är färdtjänst en transportform för 

dem som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att 

resa med allmänna kommunikationsmedel. Den nuvarande lagen om 

färdtjänst (SFS 1997:736) och lagen om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) infördes 

1998 och sedan dess betraktas färdtjänst huvudsakligen som en 

transportpolitisk fråga.  

Eftersom färdtjänst och riksfärdtjänst fortfarande är en 

kommunövergripande verksamhet anser socialnämnden att detta uppdrag 

inte ska ingå i socialnämnden då det inte finns någon specifik koppling till 

socialförvaltningen. " 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sammanträde den 

7 januari 2020, § 17, och beslutade föreslå kommunstyrelsen godkänna 

informationen.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-21 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar: 

1. Överlämna socialnämndens yttrande till kommunfullmäktige. 

2. Föreslå kommunfullmäktige godkänna informationen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-10-29 § 141 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-12-05 § 187 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 17 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 
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§ 141 Dnr 2019-000199  

Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inhämta yttrande från socialnämnden 

avseende överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till 

socialnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2019, § 86, att revidera 

kommunstyrelsen och socialnämndens reglemente och därmed flytta över 

färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden från 

och med den 1 januari 2020.   

Den 5 september 2019 lyfte socialnämnden ett ärende om yttrande 

angående överflyttning av färdtjänst och riksfärdtjänst. I socialnämnden 

protokoll står det att:  

I kommunallagens 5 kapitel 26 § framgår att ”innan ett ärende avgörs av 

fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars 

verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning”. I 27 § 

samma kapitel framgår att ”om ett ärende har beretts bara av en 

fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet 

berör alltid ges tillfälle att yttra sig”. Ärendet om att flytta över färdtjänst 

och riksfärdtjänst berör socialnämndens verksamhetsområde i högsta grad. 

Vi anser därför att socialnämnden både skulle ha fått information om 

ärendet samt fått tillfälle att yttra sig innan ärendet togs upp för beslut på 

kommunfullmäktiges sammanträde. Eftersom så inte var fallet önskar vi nu 

därför om tid för yttrande i ärendet samt att ärendet lyft upp på nytt i 

fullmäktige för beslut. 

Socialnämnden beslutade den 5 september 2019, § 131: Socialnämnden 

godkänner socialförvaltningens förslag till beslut att ärendet lyfts på nytt i 

fullmäktige efter yttrande i socialnämnden.                    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträde den 15 oktober 

2019, § 209. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige 

inhämta yttrande från socialnämnden avseende överflytt av färdtjänst och 

riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15, § 209 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-09-05, § 131  

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr 2018-000269  

Avsiktsförklaring mellan Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge 
samt KSRR 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Att i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge och KSRR ta fram beslutsunderlag för bildande av ett 

nytt kommunalförbund mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 

Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.  

2. Att i huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1.    

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet 

beslutade Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda 

gemensam organisation genom ett beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. 

Utredning utmynnade i att samgående med Kalmarsundsregionens 

renhållare (KSRR) var det sammantaget bästa alternativet. KSRR bildades 

2006 och består av medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 

Torsås och Oskarshamn.  

Kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun beslutade, i likhet med Vetlanda 

och Sävsjö kommuner, den 15 oktober år 2019 § 211 att ta fram 

avsiktsförklaring för ett eventuellt bildande av ett nytt kommunalförbund. 

Motiven till att bilda ett nytt kommunalförbund mellan berörda parter är 

främst bättre möjligheter att utveckla avfallshanteringen avseende 

miljönytta och service i syfte att uppnå EU:s avfallshierarki och nationella, 

regionala och lokala miljömål inom ramen för 15 kapitlet miljöbalken 

(hushållsavfall) Nedlagda deponier ingår ej.   

Utöver detta erhålls synergier i form av samutnyttjande av 

behandlingsanläggningar och samordning av administration och drift.  

Sammantaget kan vi uppnå bättre miljö och service till lägre kostnader än 

vad var och en skulle kunna klara.   

Målet med samgåendet är att erbjuda den bästa avfallstjänsten till våra 

medborgare, vilket kräver att vi långsiktigt; 

 har kompetens och resurser för utveckling 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-21 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 kan delta i utvecklingen av väl fungerande fastighetsnära insamling 

(förpackningar och returpapper) 

 kan ge den service hushållen efterfrågar 

 är kostnadseffektiva 

 kan arbeta för att matavfall omhändertas så att dess nyttoeffekter bidrar 

till regional utveckling och återspeglas till medborgare som utför 

källsortering 

 kan bidra till kommunernas strävan att utveckla avfallsförebyggande 

och källsortering i kommunala verksamheter och samhället i övrigt  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 15: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. att i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge och KSRR ta fram beslutsunderlag för bildande av ett 

nytt kommunalförbund mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 

Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.  

2. att i huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1.         

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

besluta: 

1. Att i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge och KSRR ta fram beslutsunderlag för bildande av ett 

nytt kommunalförbund mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 

Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.  

2. Att i huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 15 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-10-15 § 211 

Bilaga 1. Program framtagande av beslutsunderlag        

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 211 Dnr 2018-000269  

Interkommunal samverkan inom avfallsområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

• att tillsammans med KSRR ta fram förslag på avsiktsförklaring om att 

ingå gemensam organisation (kommunalförbund). 

• att kommuncheferna eller motsvarande i Sävsjö, Vetlanda och 

Uppvidinge eller av denne utsedd tjänsteman ges ansvar för 

framtagandet av avsiktsförklaring tillsammans med KSRR. 

• att VD och avfallsansvarig i Njudung samt avfallsansvarig i Uppvidinge 

utses att tillsammans med av KSRR utsedda tjänstemän ta fram förslag 

avsiktsförklaring. 

• att under framtagandet rapportera till utsedd politisk styrgrupp. 

• att kontinuerligt också redovisa till kommunstyrelsen.             

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet 

beslutade Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda 

gemensam organisation genom ett beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. 

En projektgrupp bestående av de ansvariga tjänstemännen  i Amaq, 

Njudunhg och Uppvidinge kommun bildades för att driva arbetet. Till 

styrgrupp utsågs kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun samt 

ordförande i Amaq och Njudung. Möjlighet gavs också att utse politiker 

från oppositionen. Dessutom har kommunchefer (eller motsvarande) 

deltagit vid styrgruppsmötena.    

Uppdraget innefattade att ta fram beslutsunderlag för bildande av 

gemensam organisation; 

- Konkretisera hur en gemensam organisation kan utformas (verksamhet, 

organisation, säte, etc) och dess för- och nackdelar jämfört med nuvarande 

förhållanden 

- Belysa olika samverkansformer (främst kommunalförbund och bolag) och 

hur de kan fungera i praktiken med dess för- och nackdelar (ägarstyrning, 

verksamhet/organisation, kunder och anslutning fler kommuner) 

- Belysa konsekvenser i befintliga organisationer och närliggande 

kommunala verksamheter 
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- Belysa hur samarbete inom avfallshantering i regionen påverkas och 

intresset för fler kommuner att delta 

- Rekommendation om gemensam organisation med eventuella 

beslutshandlingar 

I uppdraget förutsätts inte nuvarande avfallssystem med optisk sortering 

för mat- och restavfall vara det givna valet i en eventuell framtida 

organisation. Om gemensam organisation bildas föreslås denna ges i 

uppdrag att utifrån de nya förutsättningarna utreda och i samråd med 

kommunerna föreslås hur framtidens avfallssystem ska utvecklas, vilket 

också ska beslutas av kommunerna och dess renhållningsordning 

(avfallsplan+föreskrift).  

Om rekommendationen innebär förslag om bildande av gemensam 

organisation kan styrgruppen besluta om att ta fram erforderliga 

handlingar för bildande för ställningstagande i berörda politiska styrelser 

och nämnder (i slutändan fullmäktige) och förfarande för politiskt samråd 

och remiss.  

Aneby har parallellt utrett samgående med June Avfall & Miljö AB. Besked 

väntas komma innan årsskiftet 2019/2020.  

Frågan har under processen ställts till Eksjö och Nässjö om vilja att delta i 

utredningen men dessa kommuner har avstått medverkan. Det utesluter 

inte verksamhetsmässigt samarbete.  

Vid styrgruppsmöte 2019-12-04 gav styrgruppen uppdrag till 

projektgruppen att studera alternativ till samverkan med andra närliggande 

organisationer. Vid samma möte beslutades om att ge en bredare politisk 

förankring i Kommunstyrelsens presidier vid möte den 12 mars 2019. 

Parallellt under arbetet har information givits i kommunstyrelser och i 

något fall kommunfullmäktige. Vid detta styrgruppsmöte beslutades också 

att kontakta de närliggande kommunalförbunden KSRR 

(Kalmarsundsregionens renhållare) och SÅM (samverkan Återvinning 

Miljö). Lite senare tillkom att kontakt även skulle tas med Södra Småland 

Avfall & Miljö AB.  

Vid styrgruppsmötet 2019-05-16 godkändes ett program som syftade till att 

förbereda befintliga organisationer för ett eventuellt samgående inom 

VASU eller med annan organisation.  

Vid styrgruppsmötet 2019 redovisades utförda kontakter som sammantaget 

påvisade att alla 3 (KSRR, SÅM, SSAM) är mycket intresserade av att ingå 

samverkan med VASU kommunerna.  
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Vid styrgruppsmötet presenterades utfört arbete, se bifogad fil.  

Rekommendationen från styrgruppen är följande; 

- I första hand ska samarbete sökas med KSRR. Alternativ 2 är SSAM. Med 

KSRR avses avsiktsförklaring tecknas som godkänns i KF (eller möjligen 

bara KS – avgörs vid nästa träff efter samråd med KSRR).  

- Redovisning av uppdraget inkl förslag till rekommendation som uttrycks i 

ett inriktningsbeslut om att ingå i samarbete med KSRR ta fram 

avsiktsförklaring ska delges och godkännas av KS i Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge.  

- Information ges till berörda parter.  

- Aneby ska i avsiktsförklaring ges rätt att delta i det fall de väljer detta 

samarbete. Aneby ska dock inte besluta om avsiktsförklaring förrän de tagit 

ställning om samarbetspart.  

Motivet till valet av KSRR i första hand är de goda förutsättningarna till att 

på gemensamma grunder skapa en stor organisation tillsammans med en 

etablerad part. KSRR har en väl fungerande organisation med tydlig 

strategisk styrning. KSRR har också innovativt tänkande såsom självservice 

ÅVC och nyttjande av modern teknik (digitalisering mm). KSRR har optisk 

sortering samt egen regi vilket skapar förutsättningar för synergier och 

utveckling inom dessa områden. KSRR har nyligen anslutit Oskarshamn. 

Bildandet av egen organisation inom VASU bedöms vara ett sämre 

alternativ då organisationen bedöms bli tunn och sårbar med begränsad 

potential för synergier.   

Redovisning av utfört uppdrag inkl. slutsatser om fortsättning avses ges i 

Kommunstyrelser enligt följande; 

2/10  Vetlanda 

8/10  Sävsjö 

15/10  Uppvidinge 

Pressinformation ska genomföras i samband med KS Vetlanda. Njudung 

samordnar detta med övriga berörda inkl KSRR.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kontinuerligt också redovisa till 

kommunstyrelsen. 

Tony Johansson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag 

till beslut.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Christina 

Lindqvists (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08 § 24 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

  

 



Bilaga 1. Program framtagande av beslutsunderlag 
Projektorganisation 
Politisk styrgrupp 

Ansvar:  Politiskt ställningstagande om bildande av kommunalförbund ska delges kommunerna 
för beslut.  

 Hantera politiska frågor såsom förankring i medlemskommuner. 

Deltagare:  Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge:  Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsledare, 
ordförande bolag 

KSRR:  Arbetsutskott direktion KSRR 

Styrgrupp 

Ansvar:  Styrgruppen utser projektgrupp  

 Ställningstaganden som är kopplade till politisk styrgrupp. 

Deltagare:  Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge: Kommunchefer   

KSRR:  Förbundsdirektör/projektledare 

Projektgrupp 

Ansvar:  Ekonomisk hantering renhållningskollektiv 

Driver arbetet med beslutsunderlag och ev tjänsteskrivelser 

 Mandat att hantera behov av externa resurser, ex projektledning.  

Samordnar arbete i arbetsgrupper 

Deltagare:  Verksamhetsansvariga (utses av styrgrupp),VD 

Arbetsgrupper 

Projektgruppen tillsätter arbetsgrupper med företrädare främst inom områdena verksamhet, 
anläggning, HR, ekonomi, IT och kommunikation.  

Styrgruppen ansvarar för att resurser i kommunen tillsätts utifrån projektgruppens behov.  

Ekonomi 
Parterna finansierar all egen arbetstid i projekt- och arbetsgrupper.  

Externa kostnader fördelas 50 % på KSRR samt 50 % på kommunerna Vetlanda, Sävsjö och 
Uppvidinge.  

Fördelning inom Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge sker fördelningsgrund som dessa parter 
överenskommer om. Vid inträde för Aneby ska hanteras dem inom ramen för den 50 % andel som 
Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge har.  



Åtgärdsplan 

Åtgärdsområde Kommentar Ansvar 

Politiska frågor Politisk förankring i samtliga kommuner, främst 
kommunstyrelse/utskott samt politiska 
grupper. 

Förbundsordning 

Namn 

Ev avtal kommun 

Förankring 

Beslutshantering 

Media 

Politisk 
styrgrupp 

Beslutsunderlag inkl 
tjänsteskrivelser ev 
samgående 

 Styrgrupp 

Renhållningsordning, 
taxekonstruktion 

Hanterar renhållningsordning och 
taxekonstruktion 

Projektgrupp 

Verksamhet Hantering av insamlingsform (egen 
regi/entreprenad) och ÅVC 

Nuvarande avtal 

Förordning fastighetsnära insamling 
förpackningar och returpapper 

Projektgrupp 

Anläggning Hantering av avfallsanläggningar 

Överlåtelse 

Projektgrupp 

Konsekvenser verksamhet och 
organisation 

I nuvarande organisationer och kommuner Projektgrupp 

Ekonomi Hantering av ekonomiska frågor (redovisning, 
anläggningar, avtal) 

Uppstartskostnader 

Redovisning tillgångar 

Avsedd 
arbetsgrupp 

IT Hantering av IT frågor Avsedd 
arbetsgrupp 

Kommunikation Hantering av kommunikationsfrågor Avsedd 
arbetsgrupp 

HR Hantering av HR frågor  

Riskanalys 

Avsedd 
arbetsgrupp 
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Meddelanden till Kommunfullmäktige  

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden: 

1. Protokollsutdrag Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019-11-27, § 

48, Taxor 2020: 

Förbundsdirektionen fastställer Räddningstjänsten Östra 

Kronobergs taxor och avgifter för 2020.    

Underlag 

Förteckning över meddelanden till kommunfullmäktige 2020-02-04, 2020-

01-27    

 

 

 

 

 

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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§ 3 Dnr 2020-000027  

Fyllnadsval för uppdraget som revisor efter Kjell 
Danielsson (S) 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Välja Matti Karlsson (S), Älghult, som revisor efter Kjell Danielsson (S).     

  

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-23 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 4 Dnr 2020-000030  

Fyllnadsval för uppdraget som revisor för Alstermo 
Utvecklings AB efter Kjell Danielsson (S) 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Välja Benny Jarhall (S) som revisor för Alstermo Utvecklings AB efter Kjell 

Danielsson (S).     

  

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-23 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 5 Dnr 2020-000029  

Fyllnadsval för uppdraget som revisor för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg efter Kjell 
Danielsson (S) 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Välja Benny Jarhall (S) som revisor för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

efter Kjell Danielsson (S).     

  

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-23 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 6 Dnr 2020-000028  

Fyllnadsval för uppdraget som vice ordförande i 
Revisonen efter Kjell Danielsson (S) 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Välja Benny Jarhall (S) som vice ordförande i Revisonen efter Kjell 

Danielsson (S).     
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