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Datum 

2019-04-02 
 

  

 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 9 april 2019 klockan 08:30 i 

Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 2019 

Dnr 2019-000001  

 

2.  Val av justerare 2019 

Dnr 2019-000065  

 

3.  Information till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige från kommunens 

förvaltningar 

Dnr 2019-000046  

08:35 

Ekonomichef 

 

4.  Redovisning sociala medier och webb 2018 

Dnr 2019-000117  

08:55 

Kommunikationsansvarig 

5.  Omförhandling av avtal med Åseda IF 

Dnr 2019-000118  

09:10 

Kultur- och fritidschef 

6.  Förslag till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL) 

Dnr 2018-000403  

09:20 

Personalchef 

  

FIKA 

 

09:30-09:45 

7.  Översyn av bolag och kommunstyrelsens 

organisation 

Dnr 2019-000122  

09:45 

Kommunchef 

8.  Uppföljning av det kommunala ändamålet 

2018 för helägda kommunala bolag 

Dnr 2019-000091  

Ekonomichef 
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Ärende Anteckningar 

9.  Ekonomisk rapport 2019 

Dnr 2019-000041  

10:10 
Ekonomichef 

Barn- och utbildningsnämndens 

presidium 

Chef barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialnämndens presidium 

Chef socialförvaltningen 

Miljö- och byggnadsnämndens presidium 

Chef miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

10.  Granskning av intern kontroll, 

revisionsrapport 

Dnr 2019-000082  

Ekonomichef 

11.  Granskning av årsredovisning 2018 

Dnr 2019-000116  

Ekonomichef 

12.  Ansökan om utökat kommunalt 

borgensåtagande AB Uppvidingehus 

Dnr 2019-000090  

Ekonomichef 

13.  Granskningsrapport för intern kontroll 2018, 

nämnder och bolag 

Dnr 2018-000426  

Ekonomichef 

14.  Årsstämma för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB 

Dnr 2019-000088  

Ekonomichef 

15.  Upphävande av överenskommelse mellan 

kommunstyrelsen och socialnämnden om 

fördelning av arbetsuppgifter och ansvar för 

gruppen nyanlända 

Dnr 2018-000157  

Ekonomichef 

  

LUNCH 

 

16.  Revidering av förbundsordning 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Dnr 2019-000071  

 

17.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 

obesvarade motioner och ej verkställda beslut 

2019 

Dnr   
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Ärende Anteckningar 

18.  Medborgarförslag Uppvidinge kommun bör 

stärka sitt engagemang i klimatomställningen 

Dnr   

 

19.  Medborgarförslag bevarande av 

järnvägssträckan Vetlanda-Åseda 

Dnr   

 

20.  Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 

friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen 

Viken till Singeltorps by 

Dnr   

 

21.  Medborgarförslag upprustning badplats 

Sjöparken Lenhovda 

Dnr   

 

22.  Medborgarförslag öka tillgängligheten genom 

att bredda de kommunala bilparkeringarna. 

Dnr   

 

23.  Medborgarförslag om parkeringsövervakning 

i Uppvidinge kommun 

Dnr   

 

24.  Medborgarförslag belysning vid 

återvinningsstationen i Alstermo 

Dnr   

 

25.  Medborgarförslag Bjud in till invånardialog 

Dnr   

 

26.  Medborgarförslag om att bygga bostäder vid 

behov utan väntetid 

Dnr   

 

27.  Medborgarförslag om kommunens 

huvudansvar för föreningslivet  

Dnr   

 

28.  Medborgarförslag om att flytta pyramiden i 

Åseda 

Dnr   

 

29.  Motion utökad hjälp via kommunens 

fixartjänst 

Dnr   

 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2019-04-02 
 

 
Sida 

4(4) 

 

 

Ärende Anteckningar 

30.  Motion om feriepraktik för ungdomar som 

gått ut årskurs 9 

Dnr   

 

31.  Motion om solceller på skolor  

Dnr   

 

32.  Motion om torghandel i Åseda 

Dnr   

 

33.  Motion om lägenhetshyror för privata aktörer  

Dnr   

 

34.  Motion gällande torghandel eller annan mobil 

försäljning 

Dnr   

 

35.  Motion om införande av yrkeskategorin 

vårdbiträde 

Dnr   

 

36.  Motion Hyggesfritt skogsbruk intill 

Uppvidinges samhällen 

Dnr   

 

37.  Motion gångbana från A-plast till badet i 

Älghultssjön 

Dnr   

 

38.  Meddelande till Kommunstyrelsen 2019 

Dnr 2019-000119  

 

39.  Återrapportering av delegationsbeslut 

kommunstyrelsen 2019 

Dnr   

 

 

Niklas Jonsson 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Kommunsekreterare 
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Planering av informationstillfällen 

 

Kommunfullmäktige 2019 

 
Utbildning/information till politiker i kommunfullmäktige.  

Tidpunkt Ansvarig Innehåll 

Jan Kommunchef Info om kommunens 

organisation 

Rollen som kommunchef 

Utbildningsplan 

Feb Kommunsekreterare 

Beredskapssamordnare 

 

Mars Ekonomichef 

Kvalitetsstrateg 

Personalchef 

 

April Socialförvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Maj Barn- och utbildningsförvaltningen 

Samhällsserviceförvaltningen 

 

Juni Uppcom 

Uppvidingehus 

 

Aug IT-chef/Upphandling 

Näringslivsutvecklare 

Planerare 

Kommunikationsansvarig 

 

Sept HUL 

RÖK 

 

Okt Överförmyndare 

GDPR-jurist 
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Kommunstyrelsen 2019 

 
Utbildning/information till politiker i kommunstyrelsen.  

Tidpunkt Ansvarig Innehåll 

Feb Kommunchef Info om kommunens 

organisation 

Rollen som kommunchef 

Utbildningsplan 

Mars  Kommunsekreterare  

April Ekonomichef 

Kvalitetsstrateg 

 

Maj Personalchef 

Beredskapssamordnare 

Kommunpolis 

Överförmyndaren 

 

Juni IT-chef/upphandling 

Näringslivsutvecklare 

Planerare 

Kommunikationsansvarig 
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Redovisning sociala medier och webb 2018 

Kommunkansliets förslag till beslut 

Notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunikationsansvarig redovisar statistik för kommunens webbplats, 

uppvidinge.se, och för funktionen Tyck till där invånare kan skicka in 

frågor och synpunkter. Även statistik för sociala medier redovisas. 

Statistiken gäller i huvudsak 2018. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunikationsansvarig, 2019-03-28 

Statistik webb och sociala medier 2018 - pdf, 2019-03-28  

Beslutet skickas till 

Kansliavdelningen 

 

 

 

Anna Tigerström 

 

http://www.uppvidinge.se/


Anna Tigerström 
Kommunikationsansvarig 

KOMMUNSTYRELSEN 2019-04-09 
 

Statistik webb och sociala medier 2018 



 
Topplistan sidor 
 
1. Startsidan 
2. Förskola och skola 
3. Kontakt och öppettider 
4. Lediga tjänster 
5. Kommun och politik 
6. Mat/lunch i skola/förskola 
7. Grundskolor 
8. Felsida 
9. Stöd och omsorg 
10.Bo, bygga och miljö 

Runt 500 användare besöker uppvidinge.se en vanlig vardag. 
 
Topplistan sökord 
 
1. Linneberga återvinningscentral 
2. Matsedel 
3. Lediga jobb 
4. Feriepraktik 
5. Sommarjobb 
6. Kommunchef 
7. Snöskottning och sandning 
8. Förskola och skola 
9. Bibliotek 
10.Grovavfall 

Statistik uppvidinge.se 



Tyck till 2018 
Totalt: 45 (54 st 2017 och 31 st 2016) 

 

 Gator och parker: 14 

 Barn- och utbildning: 12 

 Hemsida: 6 

 Boende och miljö: 6 

 Kultur och fritid: 4 

 Stöd och omsorg: 1 

 Bibliotek: 1 

 Övrigt: 1 

 
 



Utveckling sociala medier 
 

 

 

 

 

Facebook (Uppvidinge kommun) 
1 230 gillamarkeringar 2017-01-27 
1 621 gillamarkeringar 2018-05-31 
1 825 gillamarkeringar 2019-03-28 
 
Twitter (@uppvidingek) 
222 följare 2017-01-27 
279 följare 2018-05-31 
299 följare 2019-03-28 
 

Instagram (@upplevuppvidinge) 
1 024 följare 2017-01-27 
1 633 följare 2018-05-31 
1 913 följare 2019-03-28 
 
Linkedin 
353 följare 2019-03-28 



Fem i topp på Facebook 
1. 6/7 Tips för att undvika skogsbränder (intervju med 

Christian Johansson, RÖK). 
11 558 personer, 2 451 interaktioner, 7 kommentarer 

2. 25/7 Skärpt eldningsförbud 
10 010 personer, 1 460 interaktioner, 11 kommentarer 

3. 26/4 Fredrik Hellgren visar upp SM-bucklan på 
Åsedaskolan 
9 930 personer, 3 922 interaktioner, 22 kommentarer 

4. 14/2 Film om sommarjobb inom vård och omsorg 
8 524 personer, 517 interaktioner, 0 kommentarer 

5. 2/7 Skogsbrand utanför Åseda 
8 396 personer, 3 182 interaktioner, 
18 kommentarer 
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Omförhandling av hyresavtal med Åseda Ishall AB 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att besluta 

- Att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Uppvidinge 

kommun och Åseda Ishall AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun hyr idag ishallen i Åseda av Åseda Ishall AB. Syftet 

är att Åseda IF ska kunna bedriva barn- och ungdomsishockey på samma 

villkor som grönyteföreningar där det finns driftsavtal. Att kommunen hyr 

anläggningen är det mest kostnadseffektiva sättet att stödja 

ishockeyverksamheten på. 2018-06-01 gavs dåvarande kommunchef 

Christer Lindberg i uppdrag av KSAU att säga upp hyresavtalet med Åseda 

Ishall AB. Syftet med uppsägningen var att jämna ut de ekonomiska 

skillnaderna mellan ishallen i Åseda och den i Lenhovda. I den senare 

anläggningen äger kommunen kylanläggningen jämte andra för ismakandet 

viktiga komponenter. Ekonomiavdelningen gavs då i uppdrag att jämföra 

kostnaderna för drift mellan anläggningarna och den utredningen visade att 

ishallen i Lenhovda är underbudgeterad med 260 000kr i jämförelse med 

Åseda ishall. Differensen har hittills hanterats genom att Lenhovda IF 

använt finansiella medel från bland annat Elitfönster Cup för drift av 

ishallen, något som inte behövts i Åseda. Det pågår just nu förhandlingar 

mellan kommunen och Lenhovda IF om framtida driftsavtal och 

organisationsformer.  

En bärande del av kommunallagen är likställighetsprincipen, varför den 

ekonomiska differensen mellan ishallarnas driftbidrag inte kan ignoreras. 

Kultur- och föreningsutskottet kommer därför av kommunfullmäktige att 

äska utökning av rambudget i det fall differensen ej kan täckas inom 

befintlig rambudget för 2020.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Avtalet med Åseda Ishall AB ryms inom rambudget.   

Beslutsunderlag 

Avtalsförslag 

Tidigare beslut  
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Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Åseda Ishall AB 

Lenhovda IF   

 

 

Kultur- och fritidschef 

Per Gjörloff 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2017-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 21 Dnr 2011-000064 BIDR 

Uppsägning av driftbidrag för Åseda ishall 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Snarast säga upp hyresavtal med Åseda Ishalls AB på grund av 

omförhandling.            

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har bidrag till anläggningar, drifts- och 

nyttjanderättsavtal för kommunala anläggningar samt ett hyresavtal 

angående ishallen i Åseda. Syftet med uppsägningen av hyresavtalet är att 

jämställa samtliga bidragsnivåer.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet till förslag till beslut och där med säga upp avtalet mellan 

Uppvidinge kommun och Åseda Ishalls AB och göra en omförhandling, 

finner utskottet eniga.           

Beslutsunderlag 

Hyresavtal från 2012-03-04 

Avtal om avräkning av föreningsbidrag från 2012-03-05 

Tjänsteskrivelse från 2017-05-26 

Ekonomiska konsekvenser 

Samtliga ändringar sker inom ram för budget för verksamhetsbidrag och 

idrottsanläggningar. 

Beslutet skickas till 

Annika Persson 

Kultur och fritidschef 

 

  

 



HYRESAVTAL FÖR LOKAL 

 

Hyresvärd  Åseda Ishall AB 

  Org.nr. 556701-7065 

  Ställföreträdare: Lennart Carlsson, Börne Torstensson 

  Pilgatan 32 

  3640 30 ÅSEDA 

 

 

Hyresgäst  Uppvidinge kommun 

  Org.nr. 212000-0605 

  Ställföreträdare: Niklas Jonsson (KSO), Lars Engqvist (KC) 

  Box 59 

  364 21 ÅSEDA 

 

Lokal 

Belägenhet 

Hela fastigheten Uppvidinge Åseda 13:38, specialbyggnad ishall, med adress Östra 

Esplanaden 14, 364 30 ÅSEDA.  

Omfattning 

Lokalen omfattar en yta på cirka 6 700m2 med tillhörande markområden 

Upplåtelse 

Hyresvärden upplåter till hyresgästen rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, 

nyttja lokalen på följande sätt och för följande ändamål: till idrottslig verksamhet 

bedriven av Åseda Idrottsförening eller annan verksamhet i samråd och samverkan 

med Åseda Idrottsförening. Likaledes har hyresvärden rätt att underupplåta hela 

eller delar av fastigheterna till tredje part i samråd och samverkan med hyresgästen.  

Hyrestid/uppsägning 

Upplåtelsen gäller för en tid av 3 år, med tillträdesdag 2019-01-01 och avträdesdag 

2021-12-31. Hyresavtalet kan sägas upp av endera part. Uppsägningen skall vara 

skriftlig. Uppsägningstiden är nio (9) månader. Sker ej uppsägning på föreskrivet sätt 

förlängs avtalet med ett (1) år i sänder. 



Hyra 

Hyresgästen skall förskottsvis per kvartal betala hyra med 257 945 SEK. Årshyran är 

således 1 031 780 SEK. Avgiften skall från och med andra hyresåret justeras med 

hänsyn till förändring i konsumentprisindex, varvid avgiften justeras på grundval av 

förändringen mellan oktober månads indextal året före upplåtelsen början och 

oktober månads indextal året före respektive hyresår. 

Hyresvärden har rätt att omförhandla hyran när det föreligger stora förändringar i 

räntenivå eller energipris.  

Moms 

Vid betalningstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer. 

Betalning 

Hyran skall betalas till hyresvärdens bankgiro 5345-8550  

Vid för sen inbetalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för 

betalningspåminnelse och indrivningskostnader enligt vad som stadgas för 

inkassokostnader. 

Skick 

Lokalen upplåtes i befintligt skick. 

Inredning 

Lokalen upplåts med särskild för verksamheten avsedd inredning och utrustning. 

Inredning och utrustning består i huvudsak av kylanläggning, sarg och i övrigt 

sådant som är nödvändigt för att bedriva ishockeyverksamhet och skridskoåkning.  

Lås 

Det åligger hyresvärden att utrusta lokalen med för verksamheten erforderliga lås 

och stöldskyddsanordningar.  

Ledningar för telefoni/data 

Hyresvärden skall under hyresförhållandet svara för verksamheten i lokalen 

erforderliga ledningar och uppdateringar för dessa.  

El, värme och VVS 

Hyresvärden svarar för lokalens uppvärmning, varmvatten, el samt vatten och 

avlopp.  

Skador på fönster m.m. 

Hyresvärden för skador på grund av åverkan på fönster, entrédörrar och skyltar.  



Underhåll 

Hyresvärden skall väl underhålla lokalen och hålla den i enlighet med ovan 

överenskommet skick.  

Lokalen inklusive mark och anläggningar skall vårdas väl och underhållas i enlighet 

med den byggnadsstil och tradition som gäller för dessa. 

Städning 

Städning av trappor och gemensamma utrymmen ingår i hyran. 

Snöröjning och sandning  

Snöröjning och sandning ingår i hyran 

Rättsordning/tvist 

Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas utom rätta, i samförstånd 

mellan parterna. I andra hand skall tvist lösas av skiljenämnd enligt lagen om 

skiljeförfarande.  

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit varsitt.  

 

Åseda 2019-__ - __ 

 

Uppvidinge kommun   Åseda Ishall AB 

 

…………………….   ……………………. 

Niklas Jonsson   Börne Torstensson 

 

…………………….   ……………………. 

Lars Engqvist   Lennart Carlsson 
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

Personalavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta OPF-KL 18 att 

gälla för förtroendevalda. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet då en redovisning av 

de beslut och åtaganden som finns i enlighet med OPF-KL 14 efterfrågas 

samt en redovisning av i vilken instans det tagits. 

OPF-KL 14 antogs i kommunfullmäktige 2014-08-26 § 83. Omställningsstöd 

i enlighet med OPF-KL har sedan dess utbetalats till en förtroendevald. 

Utbetalning skedde under nio månader under perioden juni 2018 till 

februari 2019. Totalt utbetalt belopp är 337 707 kronor brutto. Utöver 

beloppet har sociala avgifter tillkommit för kommunen med totalt 106 107 

kronor för hela perioden.  

  

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-03-15 

Protokoll Kommunfullmäktige § 83, 2014-08-26 

Beslutet skickas till 

Personalchef 

HUL   

 

 

Personalchef 

Cecilia Bülow 
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Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn med 

tillhörande konsekvensbeskrivning av intentionen att inrätta två nya 

nämnder, samt att återkomma till kommunfullmäktige senast i juni 

2019 med förslag till förändringar av nämndernas organisering och 

ansvar från 1 januari 2020. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en utredning av 

Uppvidinge kommuns kommunala bolag och återkomma senast höst 

2019 med förslag till förändringar av bolagens organisering och ansvar. 

Sammanfattning av ärendet 

Behov av översyn 

Kommunstyrelsen ser ett behov av att utreda sin politiska organisation 

utifrån viljan att ombilda dagens utskott (Tekniska utskottet och Kultur- och 

föreningsutskottet) till nämnder. 

Strävan är att utredning av en organisationsförändring ska skapa 

förutsättningar för bättre ledning, styrning, effektivitet och demokrati, för 

att därmed kommunens förmåga att möta ökade åtaganden med befintliga 

resurser. 

Vid årsskiftet 2016/2017 genomfördes en förändring av den kommunala 

organisationen i syfte att utveckla och effektivisera densamma. 

Erfarenheterna från omorganisationen, ett fortsatt utvecklingsbehov och 

kommunstyrelsens ambition talar för att bolag, nämnds- och 

förvaltningsorganisation behöver ses över. 

 De politiska motiven till översynen är flera, bl.a. 

* Det finns ett behov av att förtydliga ansvar på politiker- och 

tjänstemannanivå. 

* Det finns ett behov av att möta medborgarnas avtagande tillit till den 

kommunala organisationen genom att tydliggöra politiskt 

ansvarsutkrävande. 

* Det finns ett behov av att säkerställa en kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig verksamhet med rätt kompetens på rätt plats. 
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* Det finns ett behov av att förstärka det koncerngemensamma perspektivet, 

att bolag, nämnder och förvaltningar tillsammans utgör Uppvidinge 

kommun. 

Trender i det kommunala uppdraget 

Det är viktigt att få en helhetssyn och att vitalisera den politiska 

organisationen och förvaltningen. En snabb förändringstakt i samhället, i 

kombination med ökad komplexitet och utökade ansvarsområden ställer 

delvis nya eller andra krav på Uppvidinge kommun, dess förtroendevalda 

och tjänstemän. Exempelvis ökar den statliga styrningen, utan 

resurstillskott, vilket kan ge minskat handlingsutrymme. Samtidigt ställer 

medborgarna högre krav på offentlig service och välfärdstjänster. 

Kommuner konkurrerar om kompetens samtidigt som det ekonomiska 

läget blir tuffare. Digital teknik och IT blir mer omfattande och kan utgöra 

ett stöd i kommunens utveckling, men ställer också krav på en anpassad 

organisation. 

Inriktning för översynen 

Inriktningen för utredningen ska vara att utifrån den politiska intentionen 

att inrätta två nya nämnder (Teknisk nämnd samt Kultur och 

föreningsnämnd) föreslå en tydlig, sammanhängande, kostnadseffektiv 

modell för politisk styrning och en därtill anpassad förvaltnings- och 

tjänstemannaorganisation.  

Det är viktigt att organiseringen passar för en kommun av Uppvidinges 

storlek samt säkerställer bästa möjliga politiska representation och 

demokrati, samt att den är ekonomiskt hållbar. 

För att skapa goda förutsättningar för den politiska styrningen föreslås 

kommunstyrelsen få i uppdrag att se över nämndernas och bolagens 

organisation och återkomma till kommunstyrelsen med sina förslag senast i 

juni 2019 respektive september 2019. 

Följande inriktning och frågor ska prövas och belysas i översynen 

Nämnder & förvaltning 

* Undersöka förutsättningar för och konsekvenser av bildande av nya 

nämnder  exempelvis ekonomiska, förvaltningsorganisatoriska och 

politiska. 

* Grundprincipen en nämnd - en förvaltning består i möjligaste 

utsträckning. 

* Ny förvaltningsorganisation skapas och bemannas med kompetens för att 

stödja och utföra de politiska uppdragen. 

* Konsekvensbeskrivning och eventuella kostnader i genomförandet av ny 

nämnds- och förvaltningsorganisation. 

* Hur utvecklas förtroendet för kommunen i en ny organisation? 

* Hur bibehålls och skapas förutsättningar för ekonomi, effektivitet och 

kvalitet i det kommunala uppdraget i en ny organisation? 
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* På vilket sätt skapar en ny nämnd- och förvaltningsorganisation bättre 

förutsättningar för förtroendevalda, medarbetare och medborgare? 

 

Kommunala bolag 

* Alternativ bolagsstruktur, ansvarsområden och organisering med 

konsekvensbeskrivning och eventuella kostnader i genomförandet. 

* Hur får vi samordningsvinster mellan kommunala bolag och övrig 

förvaltning? 

* Hur stärker en ny bolagsstruktur ägarens (Kommunfullmäktiges) ledning 

och styrning av bolagen? 

Ekonomiska konsekvenser 

Översynen finansieras inom kommunstyrelsens ram. 

Organisationsförändringen ska skapa förutsättningar för bättre ledning, 

styrning och ökad effektivitet, och därmed kommunens förmåga att möta 

ökade åtaganden med befintliga resurser.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg, 2019-03-21 

Beslutet skickas till 

Kommunchef, chef för samhällsserviceförvaltningen, utvecklingsstrateg, 

samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen och 

samhällsserviceförvaltningen, UppCom AB, Uppvidingehus AB.   

 

 

Utvecklingsstrateg 

Therese Magnusson 
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Uppföljning av det kommunala ändamålet 2018 för 
helägda kommunala bolag 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 2018 års verksamhet i de 

kommunala bolagen och konstaterar att den verksamhet som bedrivits i AB 

Uppvidingehus och UppCom AB har varit förenlig med de fastställda 

kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  

Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i UppMod 

AB delvis har varit förenlig med de fastställda ändamålen och har utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att inleda avveckling av UppMod AB 

2. Uppdra åt kommunstyrelsen att förvärva aktierna i AB 

Uppvidingehus och UppCom AB till det bokförda värdet av 

aktiekapitalet i respektive bolag   

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 

kommunallagen. Enligt kommunallagen (6 kap 9 §) ska kommunstyrelsen i 

årliga beslut för varje aktiebolag (som avses i 10 kap 2 §) pröva om den 

verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 

förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, 

ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

De aktiebolag som omfattas av prövningen är kommunägda UppMod AB, 

och av UppMod AB ägda, AB Uppvidingehus och UppCom AB.  

Samtliga bolag har inkommit med redovisning om hur bolagens 

verksamhet under 2018 utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet. Av 

redovisningarna framgår att den verksamhet som bedrivits i AB 

Uppvidingehus AB och UppCom AB har varit förenlig med de fastställda 

kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Vidare framgår det att den verksamhet som bedrivits i 

UppMod AB delvis uppfyller det kommunala ändamålet. Bolaget har inte 

fungerat tillfredsställande i rollen som en aktiv och intresserad ägare.   
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att moderbolaget UppMod AB 

avvecklas. Bolaget uppfyller inte de av ägaren givna direktiven och de skäl 

som angavs vid bildandet av bolagskoncernen, dnr 2013-000316, uppfylls 

inte heller. Motiveringen vid bildande av koncernen var att 

koncernbidragsregler skulle bli tillämpbara för att kvitta vinster och 

förluster mellan bolagen inom koncernen. Eftersom AB Uppvidingehus är 

ett allmännyttigt bostadsbolag finns det regler som begränsar möjlighet för 

värdeöverföring från bolaget. Sedan koncernbildningen har dessutom 

UppCom AB, som då hade upparbetade förluster, i stället varit ett 

vinstdrivande bolag. Administration av en bolagskoncern kostar en del i 

både tid och pengar. 

UppMod AB äger aktierna i AB Uppvidingehus och UppCom AB. Förslaget 

innebär att aktierna förvärvas av kommunen så att alla tre bolagen ägs 

direkt av kommunen. Därefter ska UppMod AB avvecklas och 

avregistreras.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förvärvet av aktierna kommer att generera en realisationsförlust på 2 650 

tusen kronor då aktierna i UppCom AB av skattemässiga skäl förvärvades 

av UppMod AB till ett högre värde än aktievärdet. Enligt kommunala 

redovisningsregler får värdet av aktier i kommunens redovisning inte 

uppgå till ett högre belopp än det bokförda värdet av aktiekapitalet. Vid 

koncernbildningen, då kommunens sålde aktierna till UppMod AB, 

redovisade kommunen en realisationsvinst på 2 650 tusen kronor.   

Genom avveckling av bolagskoncernen minskas driftkostnaderna med cirka 

200 tusen kronor per år genom minskade administrativa kostnader.    

Beslutsunderlag 

Redovisning av kommunalt ändamål 2018, UppMod AB, 2019-03-05 

Styrelseprotokoll UppMod AB, 2019-03-11, § 6 

Uppföljning av det kommunala ändamålet, AB Uppvidingehus, 2019-03-06  

Styrelseprotokoll AB Uppvidingehus, 2019-03-12, § 17 

Redovisning av kommunalt ändamål 2018, UppCom AB 

Styrelseprotokoll UppCom AB, 2019-03-13, § 9 

 

Beslutet skickas till 

VD för UppMod AB, Lars Engqvist 

UppCom AB 

AB Uppvidingehus 

Ekonomichef 

 

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Uppföljning av det kommunala ändamålet för AB Uppvidingehus 
 
Enligt uppdrag beskrivs här nedan bolagets aktiviteter för att uppfylla det kommunala ändamålet 
enligt särskilt ägardirektiv daterat 2014-06-24. 
 
 
 

Vision och verksamhetsmål 
 
Medverka till att utveckla Uppvidinge kommun som en attraktiv bostads- och näringslivsort. 

 Vi har sett till att nya detaljplaner har tagits fram (lämnat in planbesked), delaktig i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram, producerat nya bostäder, totalrenoverat och 
tillgängliggjort fler bostäder på marknaden.  

 Projektledare vid byggnation av kommunala lokaler och industribyggnation. 

Bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder och bostadsområden. 

 Se ovan samt att vi sökt och erhållit bidrag för nybyggnation och renoveringsprojekt för att på 
så sätt kunna hålla nere hyresnivåerna.  

 Har genomfört ett flertal utemiljöprojekt för att både tillgängliggöra samt skapa en mer 
attraktiv miljö kring våra bostäder.  

 Lagt stora summor på underhåll av våra bostadsfastigheter de senast åren.  
 Byggt upp en standardförbättringslista så att våra hyresgäster kan göra vissa tillägg om de 

önskar (tvättmaskin, diskmaskin etc.) 

Medverka till att en god service finns i bostadsområden och kommundelar 

 Vi har bemanning 5 dagar i veckan på samtliga orter där vi har fastigheter att förvalta.  
 Vi har ökat vår tillgänglighet och hantering av felanmälan genom att både verksamheter och 

hyresgäster kan felanmäla digitalt.  
 Genom möten med verksamhetschefer försöka få till en bättre samverkan.  
 Genomfört boendeträffar ute i våra områden för att få in synpunkter, idéer och 

förbättringsförslag kring respektive område. 

Motverka segregation och bidra till en god social gemenskap, integration och 
mångfald i bostadsområden och kommundelar 

 Genom boendeträffar och information.  
 Startat upp med tydligare och bättre information till nyinflyttade för att klargöra vad som 

gäller när man bor i hyresrätt.  
 Medverkar i kommunalt program ”Uppvidinge för alla”.  
 Haft personalmöte där mångfald varit ett tema.  

Verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus 

 Medverkat i SABO:s Skåneinitiativ som inneburit att vi sänkt vår energianvändning med 20% 
sedan 2007 års nivå.  

 Tillsatt en intern energigrupp där uppdraget är att sänka energianvändningen ytterligare 15% 
under de kommande fem åren.  

 Beslut om att gå med i SABO:s klimatinitiativ vilket innebär att bolaget ska vara fossilfritt 
senast 2030 samt minskat energianvändningen med 30% från 2007 års nivå.  

 Förskola byggt enligt miljöbyggnad. Nivå: Silver.  
 Krav på att vår nyproduktion ska vara mycket mer energieffektiva än gällande 

nybyggnadskrav. Senaste projekten ligger ca 45% under kraven. 
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Verka för att bostadsbeståndet anpassas till en god standard för IT-kommunikation 

 2015 började vi ansluta våra fastigheter till fibernätet.  
 I slutet av 2018 har i princip samtliga våra bostäder tillgång till Uppcoms fibernät och kan välj 

utbud via Wexnet. 

 
Svara för förvaltning av kommunens fastigheter. Uppdraget regleras i ett särskilt avtal 

 Särskilt upprättat avtal finns och uppdraget har löpt enligt plan. 
 Bolaget handhar den ekonomiska och tekniska förvaltningen av fastigheterna. 

 

Ekonomiska krav 
 
Den årliga avkastningen ska uppgå till 10% av bolagets aktiekapital:  

 AB Uppvidingehus resultat efter finansiella poster: 

2015 2 156 tkr (K2)    
2016 5 157 tkr   
2017 6 486 tkr 
2018 3 532 tkr 

vilket årligen överstiger 150tkr som utgör 10% av bolagets aktiekapital 











 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

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

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-21 
Referens 

KS 2019-000082 

  

 

Granskning av intern kontroll, revisionsrapport 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens 

sammanträde i maj 2019 upprätta svar till revisionen.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska 

kommunstyrelsens och nämndernas arbete med den interna kontrollen. 

Revisorerna har vid sitt sammanträde den 18 februari 2019 beslutat att 

lämna över PwC:s skriftliga rapport till kommunstyrelsen och nämnderna. 

Revisorerna önskar svar från nämnderna och kommunstyrelsen där 

nämnderna och styrelsen redovisar vad de avser att göra för att åtgärda de 

påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.  Varje nämnd 

ansvarar för att svar lämnas till revisionen. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport, granskning av intern kontroll, februari 2019 

Skrivelse från revisionen, 2019-02-18 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef 2019-03-21  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Revisorerna   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Granskning av årsredovisning 2018 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen  

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens årsredovisning för år 2018. Syftet med granskningen är att ge 

kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige har 

beslutat.  Revisorerna har lämnat en skriftlig granskningsrapport, där 

bedömning av ovanstående görs. Sammanfattningsvis kan konstateras att 

revisorerna bedömer att: 

 årsredovisningen är upprättad enligt lagens krav och god 

redovisningssed 

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande  

 årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet 

 verksamhetens utfall inte fullt ut är förenligt med fullmäktiges 

övergripande mål för verksamheten 

I den kommunala organisationen finns en medvetenhet om bristerna 

avseende måluppfyllelsen, både de finansiella och de verksamhetsmässiga. 

Arbete pågår med åtgärdsplan för ekonomi i balans och en ny 

målstyrningsmodell har införts att gälla från och med 2019.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2018 

Skrivelse från revisionen, 2019-03-18 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-03-20  

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

Ekonomichef   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Ansökan om utökat kommunalt borgensåtagande AB 
Uppvidingehus 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

1. Såsom för egen skuld ingår borgen för AB Uppvidingehus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 miljoner 

svenska kronor, jämte därmed löpande ränta och kostnader.  

2. Uppdra åt kommunens firmatecknare att underteckna handlingar 

rörande borgen.  

Sammanfattning av ärendet 

AB Uppvidingehus ansöker om utökning av den kommunala 

borgensramen med 50 miljoner kronor. Efter utökningen kommer den 

kommunala borgensramen att vara 250 miljoner kronor. I dagsläget 

utnyttjar bolaget 110 miljoner kronor av den beviljade ramen på 200 

miljoner kronor.  

Ansökan sker med anledningen av prishöjningar, utökade byggplaner samt 

för att investeringsbidrag för delfinansiering vid nybyggnation inte lägre 

finns att söka.   

Ekonomiska konsekvenser 

Ett borgensåtagande är alltid en risk. AB Uppvidingehus har en välskött 

ekonomi och kommer i jämförelse med liknande allmännyttiga kommunala 

bostadsbolag även vid maximalt utnyttjande av borgensramen att ha en 

lägre belåningsgrad. Efterfrågan på bostäder i kommunen är fortsatt hög. 

Risken att bolaget inte ska klara av sina åtaganden bedöms i dagsläget som 

lågt.    

Beslutsunderlag 

Ansökan om utökad borgensram Uppvidingehus, styrelseärende 2019-03-12 

Protokoll från AB Uppvidingehus styrelsemöte 2019-03-12, § 17 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-03-19  

Beslutet skickas till 

AB Uppvidingehus 

Ekonomichef 

Kommunens firmatecknare   
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Ekonomichef 

Silja Savela 

 



1(1) 

BESLUTSUNDERLAG - FINANSIERING 
Styrelseärende 2019-03-12 

1. Ärende 
Finansiering av ny- och ombyggnation 

2. Kort problembeskrivning 
Styrelsen föreslås ta ställning till om begäran om utökad borgensram ska framställas till kommunen. 
Begäran om utökning behövs på grund av prishöjningar, utökade byggplaner och att 
investeringsbidrag ej längre finns att söka. 

3. Målsättning med beslutet 
Att kunna begära utökad borgensram av Uppvidinge kommun och därmed utöka låneutrymmet för 
att på så sätt kunna fortsätta leverera nya bostäder inom kommunen. 

4. Handlingsförslag 
Utöka borgensramen från nuvarande 200 miljoner till 250 miljoner. 

Ekonomiska konsekvenser: 

Vår soliditet uppgår per 20181231 till 27% 

 Eget kapital + Obeskattade reserver (78%): 53 932 tkr 
 Balansomslutning: 200 120 tkr 

Belåningen uppgår per 20181231 till ca 110.000 tkr. 

Allt annat lika och full belåning på 250 000 tkr, full aktivering motsvarande upplåningen och 
nollresultat skulle soliditeten hamna på ca 16%, belåningsgraden på 79%. Snittet bland Sabo-
företagen i liknande storleksgrupp som Uppvidingehus låg per 20171231 på 16,6% respektive 85,6%. 

5. Ekonomi, ekologi, socialt ansvar 
 Ekonomi – behöver utöka ramen för att klara planerade byggnationer 
 Ekologi – Eventuellt ansöka om ”gröna lån” 
 Socialt ansvar – Genom att belåna delar av våra investeringar har vi möjlighet att gå 

snabbare fram i vårt byggande och på så sätt ta samhällsansvar och göra mer nytta på 
bostadsmarknaden inom kommunen. 

6. Beslutspunkter 
Beslut om utökad borgensram till 250 miljoner kronor. 











 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

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

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-21 
Referens 

KS 2018-000426 

  

 

Granskningsrapport för intern kontroll 2018, nämnder 
och bolag 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige godkänna rapportering av 2018 års 

internkontrollarbete  

Sammanfattning av ärendet 

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

intern kontroll. Av reglerna framgår att nämnderna och de kommunala 

bolagen årligen ska rapportera resultatet av uppföljningen av den interna 

kontrollen till kommunstyrelsen i en granskningsrapport. Av reglerna 

framgår också att kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 

nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens system för 

intern kontroll och att den samlade utvärderingen ska överlämnas till 

kommunfullmäktige och revisorerna samtidigt som årsredovisningen 

överlämnas. I år är rapporteringen försenad med en månad.   

Samtliga nämnder och bolag har nu överlämnat en granskningsrapport 

avseende 2018 års internkontrollarbete. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom de granskade områdena 

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

förbättrade rutiner och arbetssätt samt identifiering av 

förbättringsområden.  Arbetet fortsätter med nya och gamla 

granskningsområden under 2019.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 33/2019, protokoll 

Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden § 114/2018 

Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Lönesamverkan HUL § 3/2019, protokoll 

Granskningsrapport om intern kontroll 2018 från lönenämnden HUL 

Miljö- och byggnadsnämnden § 161/2018, protokoll 

Granskningsapport för intern kontroll för miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden § 49/2019, protokoll 

Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för socialnämnden 

AB Uppvidingehus § 71/2018, protokoll 

Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för AB Uppvidingehus 

UppCom AB § 28/2018, protokoll 
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Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för Uppcom AB 

  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Revisorerna   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 

 



 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Under året har en genomgång gjorts av den interna kontrollplanen för 2018. Inom 

granskningsområdet ”Stöd för elever med hög frånvaro” har elever med hög frånvaro på 

grundskolan tilltagit. En ny rutin gällande frånvaro har utvecklats under året av elevhälsan. 

Frånvarorutinen var färdig i november och verksamheterna har sedan dess arbetat utifrån 

den. Skolorna arbetar med tydlig kommunikation till de elever som har hög frånvaro och 

gör uppföljningar. Uppvidinge gymnasieskola gör uppföljningar med hjälp av KAA-

ansvarig och andra skolor tar hjälp av elevhälsan. Samarbetet med socialförvaltningen är 

fortfarande under uppbyggnad där elevhälsan har en viktig samverkande roll för att 

förbättra samarbetet mellan förvaltningarna.  

”Olaga hot mot elever och lärare” är fortfarande ett aktuellt granskningsområde som 

förskolorna och skolorna arbetar med. Förskolorna i Uppvidinge kommun har en alltjämt 

ökad vaksamhet.  I personalgruppen går de kontinuerligt igenom de rutiner som gäller om 

det skulle inträffa något hot eller våld mot någon i förskolan. Grundskolorna i kommunen 

har upplevt att det förekommer hot men att det inte är vanligt. Mellan elever har det 

däremot förekommit på någon grundskola, vilka retts ut. När det uppkommer hot arbetar 

skolorna utifrån deras rutiner för att hantera detta. Åsedaskolan F-6 och Nottebäckskolan 

uttrycker att det finns ett behov av ökad vuxennärvaro på raster för att förebygga olaga hot. 

Det finns en handlingsplan för hot och våld som följs upp varje läsår i samband med 

arbetsmiljöronden. Då genomförs även en riskbedömning. 

Risker med nycklar som kan finnas i obehöriga händer kvarstår på flera enheter. Det 

bedöms fortfarande angeläget att byta ut nuvarande låssystem mot digitala. Brister i 

kommunikationsmöjligheter inom och mellan skolans lokaler kvarstår och ett behov 

av interntelefon eller arbetsmobiler konstateras. Åtgärder för detta har inte 

genomförts, med undantag för Älghultskolan och i viss mån för grundsärskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden hemställde i juni 2018 om utökade medel hos 

Kommunfullmäktige för installering av elektroniskt låssystem och inköp av intern 

masskommunikationsutrustning.  

 

Granskningsområdet ”Obehöriga vistas i skolans lokaler” är alltjämt ett aktuellt område. 

Det har varit svårt att hitta rutiner i de öppna ytor som våra skolor har. Det är angeläget 

med namnskyltar vilket används av alla skolor men saknas på förskolorna. Det kommer att 

åtgärdas under 2019. Det arbetas kontinuerligt med problematiken med gemensam entré för 

skolan och biblioteket på Lenhovdaskolan.  Ärendet har blivit mer problematiskt eftersom 

årskurs 1 har lektion i anslutning till den gemensamma entrén. 

Samhällsserviceförvaltningen har som förslag att förlägga biblioteket i en annan lokal i 

Lenhovda. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer följa ärendet kontinuerligt för att 

lösa problematiken.   

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att fortsätta arbeta med samma 

granskningsområden i den interna kontrollplanen 2019 som gjorts under 2017 och 2018. 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp är överens om att fortsätta med 

2018-11-20 

Granskningsrapport intern kontroll 2018 

 



 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

 

 

 

 

 
 

granskningsområdena eftersom det fortfarande finns mycket att arbeta med inom 

respektive område. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att göra uppföljningar för 

granskningsområdena i den interna kontrollplanen 2019 i april och november 2019.  
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§ 114 Dnr 2018-000206  

Rutin för intern kontroll 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner de bifogade beslutsunderlagen; 

Granskningsrapport intern kontroll 2018 och Intern kontrollplan för 2019.           

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden antog riktlinjer för det interna 

kontrollarbetet för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet under 

sammanträdet den 11 december 2013, § 52.  

Barn- och utbildningsförvaltningens organisationsledning för det interna 

kontrollarbetet har som uppgift att ansvara för den interna kontrollplanen 

samt att skriva en granskningsrapport från föregående år. Rapporten ska 

presenteras för barn- och utbildningsnämnden. I granskningsrapporten ska 

det framgå vilka eventuella brister som finns i organisationen och hur de 

kan åtgärdas.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden godkänner de bifogade beslutsunderlagen; 

Granskningsrapport intern kontroll 2018 och Intern kontrollplan för 2019.                          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.                                        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningskoordinator 2018-11-21 

Granskningsrapprot intern kontroll 2018 

Intern kontrollplan för 2019    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

  





Granskningsområde Riskbild Riskbedömning Åtgärd/kontrollmome
nt 

Omfattning Ansvarig Rapportera
s till 

Rapportera
s när 

Vilka ärenden kan 
avslutas? 
Fortsatt arbete 

Många byggen  
används utan 
slutbevis 
 

Osäkerhet om 
försäkringsskydde
t mm 

Kolla beslut mot 
verkligheten 
Rutin att skriva 
förfrågan efter 6 
månader efter 
startbesked 

 
Hela 
kommunen 

Förvaltningschefen Mbn December  
2018 

Arkivdokumentation 
Fortsatt arbete 

   Genomgång och 
uppdatering av rutiner 
och riktlinjer. 
 
 

  Mbn 
 
 
 
 

December  
2018 
 
 
 
 

Debiteringskontrolle
r 
 
Fungerar nu 

Debiteringar 
kan bli 
liggande utan 
åtgärd  

Inte vanligt men 
hänt när ärenden 
drar ut på tiden 

Genomgång och 
uppdatering av rutiner 
och riktlinjer 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla på 
förvaltninge
n 
 
 
 

Förvaltningssekreterare
n 
Förvaltningschefen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mbn 
 
 
 
 
 
 
 

 December 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logisk följd i 
tjänsteskrivelser –
logisk följd i beslut  
Texten i protokollet 
måste hänvisa till 
det tagna beslutet 

 
Fungerar nu 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Mbf/mbn 

Förvaltningschefen   
Mbn 

 
 December 
2018 
 
 



Granskningsområde Riskbild Riskbedömning Åtgärd/kontrollmome
nt 

Omfattning Ansvarig Rapportera
s till 

Rapportera
s när 

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

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

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

 Låta texterna bli längre 
och ta lite mera tid  
 
 
 
 
 
 
 

 
Samtliga 
medarbetar
e 
 
 
 
 

Samtliga medarbetare 
 
 
 
 
 

Mbn 
 
 
 
 
 

December 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originalhandlingar s 
förvaring 
Köpt fler arkivskåp 
samt fått mer plats i 
andra arkiv. Kvar 
2019 

Kan bli 
förstörda vid 
ovarsamhet 

Se ovan samt ett 
kulturarv som 
försvinner 
 

Se till att de ligger 
skyddade 

Samtliga 
medarbetar
e 

Samtliga medarbetare Mbn December 
2018 
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Internkontrollplan 2018, granskningsrapport 

1. Ventilation 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment 

Rutiner/funktionskontroller/uppföljningar mellan OVK-besiktningar. 

Resultat 

Rutin med syfte, åtgärder vid brister, ansvar och utförandebeskrivning för 

funktionskontroller, är framtaget för egenkontroll. 

Checklistor med kontrollpunkter är upprättade. 

Utbildningsinsatser för samtliga fastighetsskötare (bl a filterkunskap) 

Fortsatt arbete 

Rutin för egenkontroll två gånger per år som en naturlig del i arbetet. Daglig 

kontroll av larm på uppkopplade fastigheter (Uppvidinge kommuns). Koppla 

upp fler fastigheter för att kontrollera, följa upp och styra bland annat 

ventilation.  
 

2. Samarbete mellan lokalvård och fastighetsskötsel 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment 

Eftersom lokalvården städar i samtliga utrymmen i våra lokaler har de en god 

kunskap om skicket och ser många åtgärder som behöver förbättras. Denna 

kunskap måste föras vidare till fastighetsskötare/underhållsansvarig. Skapa 

bra rutiner. 

Resultat 

Bättre samarbete mellan fastighetsskötare och lokalvårdare. Rutiner finns, 

bättre samarbete mellan driftchef och lokalvårdschef. 

Fortsatt arbete 

Frågan tas upp på våra APT möten både hos fastighetsskötare och 

lokalvårdarna. Hur vi jobbar vidare med denna fråga. Driftchef och 

lokalvårdchef träffas regelbundet för att hitta samverkanspunkter. Att chefer 

är ute hos varandras verksamheter för att få en uppfattning om varandras 

arbete. 
 

3. Introduktion – tillfällig arbetskraft 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment 

Se över rutiner vid anställning, introduktion och handledning. Vilken 

handledarinformation ska ges? 

Resultat 

Rutiner för introduktion upprättad, Rutiner för handledare upprättad 

Checklista för kontrollpunkter är upprättad 

Blankett för uppföljning efter avslut   

Informationsmaterial för handledare och anställd är framtaget 

Fortsatt arbete 

Rutin är applicerad som en naturlig del vid anställning av tillfällig arbetskraft.  
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4. Inköp under direktupphandlingsgräns 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment 

Se över rutiner vid inköp upp till direktupphandlingsgräns och ev. förtydliga 

dessa. Hur sparar vi underlaget? Hur följer vi upp? 

Resultat 

I första hand används de inköpscentraler, SKL och HBV, där bolaget är 

medlem samt de ramavtal som bolaget själv upphandlat. Övriga inköp under 

direktupphandlingsgräns dokumenteras enligt Upphandlingsmyndighetens 

blanketter som finns tillgänglig på server. Genomgång har skett med aktuell 

personal om vilka rutiner och dokumentationskrav som ska gälla.  

Fortsatt arbete 

Använda de vid var tid gällande avtal som finns upphandlade, följa de rutiner 

och använda de mallar som kommunicerats. 
 

5. Trakasserier 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment 

Lägga vikt vid frågan på medarbetarsamtal. Kontroll i medarbetarsamtal. 

Information/Föreläsningar/Teamövningar. 

Resultat 

Fråga finns med i medarbetarsamtal. Resultat kommer lyftas på ledningsgrupp 

och i arbetsmiljökommitté. Teamövningar för hela personalstyrkan har 

genomförts under året. Personalmöte med mångfald på agendan har 

genomförts. Utbildning av viss personal kring kränkande särbehandling, detta 

för vidarebefordran av kunskapen i organisationen. Deltagit i Uppvidinge 

kommuns program ”Uppvidinge för alla”. Ny policy mot trakasserier och 

kränkande särbehandling antagen. 

Fortsatt arbete 

Fortsatt lyfta frågan i medarbetarsamtal/hälsosamtal m.m. Fortsatta 

utbildningsinsatser m.m. Tydliggöra policyn i organisationen. 
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Val av ombud till årsstämma för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser ekonomichef Silja Savela till Uppvidinge kommuns 

ombud och kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson till ersättare vid 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma   

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkring AB. 

Kommunstyrelsen ska på begäran av bolaget utse kommunens 

representanter till bolagets årsstämma. Förslaget till beslut är att 

ekonomichef, tillika kommunens försäkringsansvarig, utses att vara ombud. 

Som ersättare föreslås kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson.  

Beslutsunderlag 

Begäran om uppgift om ombud och ersättare, mail från KFSAB 2019-03-08 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef 2019-03-19  

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, ingrid.andersson@ksfab.se   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Upphävande av överenskommelse mellan 
kommunstyrelsen och socialnämnden om fördelning av 
arbetsuppgifter och ansvar för gruppen nyanlända 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Godkänna upprättat förslag för fördelning av schablonersättning för 

nyanlända, reviderat 2019-04-01  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna erhåller en schablonersättning för vissa nyanlända som tas 

emot i kommunen. Reglerna för ersättningen framgår i Förordning 

(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. För 2019 

är ersättningen 142 600 kronor för varje mottagen person som inte har fyllt 

65 år och 82 100 kronor för varje mottagen person som har fyllt 65 år.  

 

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2017, § 82, om fördelning av 

schablonersättningen i Uppvidinge kommun. Ekonomiavdelningen har på 

uppdrag av kommunstyrelsen, 2018-06-12, § 87, utarbetat ett nytt förslag på 

fördelning av ersättningen som ska gälla från och med 2019-01-01.  

 

Förändring i förhållande till tidigare är att ersättning för hantering av 

utbetalning av initialt försörjningsstöd, den så kallade ”glappersättningen”, 

ska utgå till socialförvaltningen då handläggningen flyttats över från 

Etableringsenheten till socialförvaltningen.  I övrigt har vissa redaktionella 

förändringar gjorts samt en uppdatering av belopp till 2019 års nivå.  

 

Förslaget har stämts av med samhällsserviceförvaltningen och 

socialförvaltningen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär att Socialförvaltningen kompenseras för tid som går åt för 

hantering av initialt försörjningsstöd.    

Beslutsunderlag 

Fördelning av schablonersättning för nyanlända, reviderat 2019-04-01 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-04-01  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen 

Samhällserviceförvaltningen 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2019-04-01 
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Ekonomichef   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 

 



   2017-08-31, reviderad 2019-04-01 

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda 

Ekonomiavdelningen, Silja Savela, 0474-470 14 

 

Fördelning av schablonersättning för nyanlända 

 

Schablonersättning för mottagande av nyanlända 

Kommunerna erhåller en schablonersättning för vissa nyanlända som tas 

emot i kommunen. Reglerna för ersättningen framgår i Förordning (2010:1122) 

om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. För 2019 är ersättning-

en 142 600 kronor för varje mottagen person som inte har fyllt 65 år och 82 100 

kronor för varje mottagen person som har fyllt 65 år. Ersättningen betalas ut 

under en tvåårsperiod, månaden efter mottagning erhålls 10 % av ersättning-

en, tre månader efter mottagning erhålls 20 % av ersättning, därefter erhålls 10 

% av ersättningen en gång i kvartalet.  

Ersättningen avser att täcka kommunens kostnader för: 

1. Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning 

2. Särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader inom skola, för-

skola och fritidshem 

3. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

4. Samhällsorientering 

5. Tolkning 

6. Andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 

7. Vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration 

Av förarbeten till ersättningsförordningen som gällde fram till 2010, SFS 

1990:927, framgår att ersättningen avser att täcka kommunernas kostnader 

under mottagningsåret plus tre år. I den nya ersättningsförordningen från 

2010, SFS 2010:1122, anges inte någon tid, men av regeringens beräkningsun-

derlag för den nya ersättningsförordningen framgår att ersättningen ska täcka 

kostnader under tillståndsåret plus tre år. I Uppvidinge kommun används 

ersättningen för att täcka kostnader under tillståndsåret plus tre år och mat-

chas mot uppkomna kostnader under samma period.  

 

 



   2017-08-31, reviderad 2019-04-01 

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda 

Ekonomiavdelningen, Silja Savela, 0474-470 14 

Fördelning av schablonersättningen i Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2017, § 82, om fördelning av schablo-

nersättning för nyanlända. Ekonomiavdelningen har på uppdrag av kom-

munstyrelsen, 2018-06-12, § 87, utarbetat ett nytt förslag på fördelning av er-

sättningen som ska gälla från och med 2019-01-01. Förändring i förhållande till 

tidigare är att ersättning för hantering av utbetalning av initialt försörjnings-

stöd, den så kallade ”glappersättningen”, ska utgå till socialförvaltningen då 

handläggningen flyttats över från Etableringsenheten till socialförvaltningen.  

Ersättning i Uppvidinge kommun fördelas till olika verksamheter enligt föl-

jande:  

Etableringsenheten erhåller ersättning för att täcka uppkomna kostnader för 

mottagande av nyanlända och för samhällsorienteringen. Ersättningen ska 

bland annat täcka kostnader för personal, lokaler och administration. Ersätt-

ningen fördelas ut av intäkterna som erhålls för innevarande år. Etable-

ringsenhetens verksamhet ska kontinuerligt anpassas till volymen på mot-

tagna personer.  

Barn- och utbildningsförvaltningen erhåller ersättning för varje mottagen per-

son där kommunen erhåller schablonersättning.  Ersättningen fördelas ut 

kvartalsvis i efterskott av intäkterna som erhålls för innevarande år med föl-

jande belopp (2019 års nivå):  

Introduktionsinsatser:  

- Nyanländ 0-5 år  22 534 kronor  

- Nyanländ 6-18 år  67 603 kronor 

Svenska för invandrare: 

- Nyanländ 19 år och äldre 28 168 kronor 

Modersmål/studiehandledning 

- Nyanländ 7 – 18 år   7 879 kronor  

Med ålder avses ålder per 31:a december. Ersättningsnivån förändras årligen i 

samma takt som ersättningen som kommunen erhåller förändras.  

 



   2017-08-31, reviderad 2019-04-01 

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda 

Ekonomiavdelningen, Silja Savela, 0474-470 14 

Överförmyndarverksamheten erhåller ersättning för ökade kostnader till följd 

av mottagande av ensamkommande barn och unga. Ersättningen fördelas ut 

av intäkter som erhållits under året i samband med bokslut efter analys av 

uppkomna merkostnader.   

Socialförvaltningen erhåller ersättning för tolkkostnader med 6 760 kronor 

(2019 års nivå) för varje mottagen person där kommunen erhåller schabloner-

sättning. Ersättningen fördelas ut kvartalsvis i efterskott av intäkterna som 

erhålls för innevarande år. Ersättningsnivån förändras årligen i samma takt 

som ersättningen som kommunen erhåller förändras.  

Socialförvaltningen erhåller ersättning för handläggning av ärenden avseende 

initialt försörjningsstöd med 2 500 kronor (2019 års nivå) per mottagen indi-

vid. Ersättningen fördelas ut kvartalsvis i efterskott av intäkterna som erhålls 

för innevarande år. Ersättningsnivån förändras årligen i samma takt som er-

sättningen som kommunen erhåller förändras.  

Socialförvaltningen erhåller ersättning för utbetalt ekonomiskt bistånd för 

personer som kommunen erhåller schablonersättning för och där kostnaden 

inte kan återsökas från Migrationsverket. Ersättningen fördelas ut utifrån re-

dovisning som förvaltningen lämnar till ekonomiavdelningen. Ersättning kan 

beviljas under tillståndsår plus tre år.  Under tillståndsmånad och 24 månader 

framåt fördelas medel från intäkter som erhålls under året, för efterföljande 

period är det av tidigare års överskott fördelning sker.  

UppJobb erhåller ersättning för arbetsmarknadsinsatser för individer som 

mottagits i kommunen och som deltar i verksamheten. Ersättningen ska täcka 

kostnader för lön och övriga kostnader för den del som ersättning från arbets-

förmedling inte täcker. Ersättningen fördelas ut kvartalsvis från tidigare års 

överskott.  

Hantering av överskott/underskott 

Tidigare års överskott redovisas i balansräkningen som en förutbetald intäkt 

och kan användas för ändamål enligt förslaget. Därutöver kan ett uppkommet 

underskott, om fördelning av medel till beslutade ändamål överstiger årets 

erhållna intäkter, finansieras med tidigare års överskott.  Tidigare års oan-

vända överskott ska resultatföras efter tre år, exempelvis ska oanvända över-

skott från 2016 resultatföras i bokslutet för 2019.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-21 
Referens 

KS 2019-000104 

  

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2019 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 

kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 

redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Det pågår ett arbete att sammanställa ej verkställda beslut. Enligt 

kommunallagen ska medborgarförslag och motioner beredas så att de kan 

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

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

finns tre motioner som inte besvarats inom det år som anges i 

kommunallagen. Inget medborgarförslag överskrider den gräns på ett år 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-03-21 

Förteckning April  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunsekreterare 

Kommunchef   

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99   

Anmälan av medborgarförslag bevarande av 
järnvägssträckan Vetlanda-Åseda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in som föreslår att järnvägssträckan 

Vetlanda-Åseda bevaras under en försöksperiod av 5-10 år.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108   

Anmälan medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 
friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till 
Singeltorps by 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.         

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in med förslag till åtgärder för att få en 

komplett friskvårdsslinga runt Lenhovdasjön och även mot Singelstorp. 

Förslag på åtgärder är belysning på järnvägsbanken från Viken till 

Singelstorp, papperskorgar och skyltar.                       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag  

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109   

Anmälan medborgarförslag upprustning badplats 
Sjöparken Lenhovda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.         

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in gällande upprustning av badplatsen 

Sjöparken i Lenhovda inför sommaren 2019. Åtgärder som föreslås att 

rensning av botten, duschplatta, upprustning av bryggor och 

omklädningshytter. Önskemål om simskola framförs också.                       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 110   

Anmälan medborgarförslag öka tillgängligheten genom 
att bredda de kommunala bilparkeringarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.         

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in som föreslår att parkeringsrutorna på 

kommunens parkerar blir bredare. Skälet är att om förare eller passagerare 

har någon form av funktionshinder behöver det finnas utrymme för att 

kunna ta sig in och ut ur bilen.                       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 







 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-27 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 131   

Anmälan nytt medborgarförslag om 
parkeringsövervakning i Uppvidinge kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.        

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in där det föreslås att böter tas ut vid 

felparkeringar i Uppvidinge kommun.                          

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 





 

Fel! Dokumentvariabel saknas. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5   

Medborgarförslag belysning vid återvinningsstationen i 
Alstermo 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om bättre belysning vid 

återvinningsstationen i Alstermo.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om medborgarförslaget får ställas och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan lämnas medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag belysning återvinningsstation i Alstermo      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

  

 







 

Fel! Dokumentvariabel saknas. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 4   

Medborgarförslag Bjud in till invånardialog 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget får ställas. 

2. Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att bjuda in till 

invånardialog så medborgare kan vara med och påverka i smått och stort.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om medborgarförslaget får ställas och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan lämnas medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag bjud in till invånardialog      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

  

 







 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-29 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61   

Anmälan av medborgarförslag om att bygga bostäder 
vid behov utan väntetid 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för svar.                

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen. 

Medborgaren påpekar det stora behovet kommunen har av att underlätta 

byggnation av bostäder och att processen för att börja påbörja byggnation 

behöver vara effektivare.  

Medborgaren föreslår/påpekar följande:  

- Börja bygga vid behov och inte enligt turordning. 

- Kommunen bör vara markägare och stå för kostnader för 

framdragning av vatten, avlopp och elnät tills person/er 

vill påbörja byggnation, exempelvis Alvestamodellen.  

- Byggnation av olika typer av boende är en investering för 

kommunen och det behövs både hyreslägenheter och 

villor.  

- Stärka samarbetet mellan Uppvidinge kommun och 

näringslivet för att lättare jobba utefter efterfrågan. 

- Kommunen ska jobba mer effektivt och offensivt för att 

planera mark, både gällande industriutveckling och 

bostadsutveckling.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige kan överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för svar och finner fullmäktige besluta så.                 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag  2018-05-17     

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen        







 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-29 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62   

Anmälan av medborgarförslag om kommunens 
huvudansvar för föreningslivet  

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för svar.               

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen. 

Medborgaren föreslår att kommunen ska ansvara för underhållet för bland 

annat ishallar, motionsspår, ridhus och fotbollsplaner. Det skulle leda till att 

den ideella arbetskraften kunde användas för att utveckla och bedriva 

verksamheterna i stället för att renovera exempelvis.  

Medborgaren föreslår ett bättre sammarbete mellan Uppvidinge kommun 

genom Uppjobb och föreningslivet.                    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige kan överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för svar och finner fullmäktige besluta så.               

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2018-05-17      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 







 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-29 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr   

Anmälan av medborgarförslag om att flytta pyramiden i 
Åseda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för svar.                 

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen.  

Förslaget är att flytta glaspyramiden så den frigör utrymme vid Åseda 

centrum som kan användas på ett bättre sätt, exempelvis torghandel. 

Förslagsvis skulle Glaspyramiden flyttas till området vid ishallen, Åseda.                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige kan överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för svar och finner fullmäktige besluta så                   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2018-05-22      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-27 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 133 Dnr 2018-000409  

Anmälan motion utökad hjälp via kommunens 
fixartjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.        

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har en fixartjänst som vänder sig till medborgare som 

är 67 år och äldre. Tjänsten är ett led i kommunens arbete för att öka 

tryggheten och förebygga fallolyckor. 

Framtiden visar på ett ökat kunskapsbehov för att kunna använda ny teknik 

och sociala medier. 

Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka 

möjligheten att utveckla fixartjänsten med teknisk support för telefon, data, 

läsplattor och tv.                          

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr 2018-000219  

Anmälan av motion om feriepraktik för ungdomar som 
gått ut årskurs 9 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.                  

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Ymer (S) har lämnat in en motion om att se över arbetet för 

feriepraktien Uppvidinge kommun anordnar under sommaren.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna motionen och 

därmed överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. Ordförande 

finner kommunfullmäktige besluta så.               

Beslutsunderlag 

Motion, inlämnad 2018-05-29 Camilla Ymer (S)      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



Motion om klimatet i skollokaler    

 

 

I ett steg att förbättra inomhusklimatet i skolbyggnaderna, kommer 

här ett förslag att installera solpaneler som solavskärmning utanför 

fönstren.  

Denna energi kan man sen använda för att driva ett tempererat 

ventilationssystem. På detta vis kan man få ett bättre 

inomhusklimat för elever och personal i byggnaderna. Man kan låta 

ventilationen gå under längre tider och på detta vis vädra ut 

eventuell radongas.  

  

Här är en länk hur en skola i Jönköping har gjort. 

https://www.jp.se/article/habo-satsar-pa-solen/ 

 

Vi yrkar att möjligheterna för förbättrad inomhusmiljö ses över 

enligt ovanstående och förhoppningsvis åtgärdas enligt förslaget 

ovan. 

 

För Uppvidingemoderaterna 

Margareta Schlee 

2018-06-18 

https://www.jp.se/article/habo-satsar-pa-solen/


 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 Dnr 2018-000231  

Anmälan av motion om solceller på skolor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.                

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) har lämnat in en motion om skolmiljön och solceller.  

Moderaterna yrkar:  

att möjligheterna för förbättrad inomhusmiljö ses över enligt ovanstående 

och förhoppningsvis åtgärdas enligt förslaget ovan.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna motionen och 

därmed överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. Ordförande 

finner kommunfullmäktige besluta så.                 

Beslutsunderlag 

Motion, inlämnad 2018-06-18 Margareta Schlee (M)      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 2018-000242  

Anmälan av motion om torghandel i Åseda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.                

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Ljungqvist (SD) har lämnat in en motion om att öka torghandlen i 

Åseda. I motionen yrkar hon att glaspyramiden ska flyttas samt att 

kommunen upprättar torghandel i Sillakröken på lördagar.                  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna motionen och 

därmed överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. Ordförande 

finner kommunfullmäktige besluta så.                    

Beslutsunderlag 

Motion, inkom 2018-06-26      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 





Härmed vill jag förtydliga min motion angående "svårigheten med att få in bostadshyror" med en 

bilaga. 

 

Jag menar givetvis att alla parter som hyr ut lägenheter ska kunna få rätt hyra in från sina hyresgäster 

via någon form av central lösning då det idag inte alltid fungerar att få in hyrorna från hyresgästerna 

på annat sätt än via påminnelser och sedan kronofogdeåtgärder. (Inte ens det fungerar alltid.) 

Den som uppbär bidrag från samhället och som hyr en bostad ska kunna ”tvingas” att betala 

överenskommen hyra direkt från bidragen via direktinbetalning till lägenhetsuthyraren oavsett om 

denne är privat eller offentlig, stor eller liten och oavsett driftsform. 

 

Bilagan behövs för att poängtera att motionens syfte är att gälla samtliga grupper på hyresmarknaden 

för bostäder, inte att peka ut en viss grupp hyresgäster eller hyresvärdar. 

 

Med vänlig hälsning, 

Rose-Marie Elling 

för Uppvidingemoderaterna 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 2018-000243  

Anmälan av motion om lägenhetshyror för privata 
aktörer  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Rose-Marie Elling (M). I motionen föreslås att 

hyresbelopp avsätts direkt vid utbetalning av integrationsbidrag.       

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 







 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 2018-000261  

Anmälan av motion gällande torghandel eller annan 
mobil försäljning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Margareta Schlee (M). I motionen föreslås att 

riktlinjerna för mobil och tillfällig försäljning får en översyn.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



Motion:  

Inför yrkeskategorin Vårdbiträde 

 

Återinför yrkeskategorin vårdbiträde inom den kommunala äldreomsorgen.  

Vårdbiträden är en yrkesgrupp som det senaste decenniet i stort sett försvunnit. Med de 

utmaningar vård och omsorg står inför finns behov av denna yrkesgrupp för att avlasta mer 

kvalificerade yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.  

 

Detta skapar möjligheter för arbetslösa, ungdomar och nyanlända att få en väg in i vårdyrket. 

Det kan handla om allt från att servera lunchbrickor, ta ut brukare på promenader, bädda 

sängar och tvätta kläder, till vaktmästeriuppgifter och enklare städning. Andra vanligt 

förekommande uppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning, linda ben, 

dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet. Kort sagt fokuserar 

vårdbiträdet på det praktiska arbetet, inte på det medicinska. 

 

Vårdbiträden kommer därmed att avlasta undersköterskorna som får mer tid till 

omvårdnad och i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna. Vården blir mer effektiv. 

Det skulle dessutom ge undersköterskorna inom äldrevården möjlighet att utföra liknande 

arbetsuppgifter som kollegorna på sjukhusen. Det skulle leda till en statushöjning och få fler 

att utbilda sig inom yrket. Dessutom skapas fler enklare jobb utan större yrkeserfarenhet. 

 

Det kan i många fall vara en merit att kunna prata flera språk än svenska, för att lättare kunna 

kommunicera med vårdtagare som har andra modersmål. 

 

Uppvidingemoderaterna föreslår att: 

 

Uppvidinge kommun inför yrkeskategorin vårdbiträde för att arbetsuppgifter ska kunna 

omfördelas och frigöra tid för undersköterskor och sjuksköterskor och därigenom även skapa 

fler enklare jobb. 

 

För Uppvidingemoderaterna 

Margareta Schlee 

2018-08-07 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 2018-000265  

Anmälan om motion om införande av yrkeskategorin 
vårdbiträde 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

En motion har kommit in från Margareta Schlee (M). I motionen yrkas att 

yrkeskategorin vårdbiträde införs i den kommunala äldreomsorgen.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 106 Dnr 2018-000280  

Anmälan motion Hyggesfritt skogsbruk intill 
Uppvidinges samhällen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.         

Sammanfattning av ärendet 

Christina Lindqvist (KD) har lämnat in en motion där det föreslås att 

Uppvidinge kommun tar fram en policy hur kommunens skog ska skötas.  

Syftet är att vackra strövområden ska påverkas i mindre grad vid 

avverkning.                              

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 107 Dnr 2018-000281  

Anmälan motion gångbana från A-plast till badet i 
Älghultssjön 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas 

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning        

Sammanfattning av ärendet 

Christina Lindqvist (KD) har lämnat in en motion. I motionen föreslås att 

vägsträckan från A-plast till badet i Älghultssjön kompletteras med en 

gångbana. Uppvidinge kommun ska påtala behovet hos Trafikverket.                       

Beslutsunderlag 

Motion    

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 




