
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Alexander Arbman,  
alexander.arbman@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-06-22 
 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 29 juni 2021 klockan 18:00 i 

Folkets hus, Fröseke för att behandla följande ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. Ledamöter och ersättare 

närvarar på distans. 

 

• Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2021-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2021-000002  

 

3.  Film: Utdelning av priser och stipendier 

Dnr 2021-000352  

Film visas på sammanträdet. 

4.  Allmänhetens frågestund 

Dnr 2021-000003  

Frågor från allmänheten. 

5.  Inlämnande av interpellation 

Dnr 2021-000004  

Två interpellationer har inkommit. 

6.  Anmälan av motioner 

Dnr 2021-000005  

Fyra motioner har inkommit. 

7.  Anmälan av medborgarförslag 

Dnr 2021-000052  

Fyra medborgarförslag har inkommit.  

8.  Fråga från förtroendevald 

Dnr 2021-000008  

Inga frågor har inkommit. 

9.  Information från revisorerna 

Dnr 2021-000111  

Information på sammanträdet. 

10.  Omfördelning av budgetmedel från 

finansverksamheten till Socialnämnden 

Dnr 2020-000159  

./. 
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Ärende Anteckningar 

11.  Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 

Dnr 2021-000024  

./. 

12.  Uppföljning av det kommunala ändamålet för 

helägda kommunala bolag 2020 

Dnr 2021-000209  

./.  

13.  Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg år 2020 

Dnr 2021-000015  

./. 

14.  Årsredovisning och revisionsberättelse VoB 

Kronoberg år 2020 

Dnr 2021-000019  

./. 

15.  Utredning om alternativa driftsformer av 

kommunal verksamhet  

Dnr 2019-000417  

./. 

16.  Kostpolicy 

Dnr 2021-000143  

./. 

17.  Avtal om löneadministration mellan AB 

Uppvidingehus och lönesamverkan HUL 

Dnr 2021-000285  

./. 

18.  Avtal om löneadministration mellan Högsby 

Bostads AB och lönesamverkan HUL 

Dnr 2021-000286  

./. 

19.  Delegering av kommunens rätt att meddela 

föreskrifter enligt Förordningen (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19 

Dnr 2021-000259  

./. 

20.  Avsägelse av uppdrag som ledamot i 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-000339  

./. 

21.  Avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- 

och utbildningsnämnden 

Dnr 2021-000351  

./. 

22.  Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 

Barn- och utbildningsnämnden efter Anders 

Ljungqvist (-) 

Dnr 2021-000353  

Valärende hanteras på sammanträdet. 
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Ärende Anteckningar 

23.  Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

socialnämnden efter Yvonne Wilhelmsson (C) 

Dnr 2021-000279  

Valärende hanteras på sammanträdet.  

24.  Rapportering av ej verkställda gynnade beslut 

enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, år 2021 

Dnr 2021-000287  

./. 

25.  Meddelanden till kommunfullmäktige 

Dnr 2021-000010  

./. 

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

Kommunsekreterare 
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§ 67 Dnr 2021-000003  

Allmänhetens frågestund                  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige inleds enligt arbetsordningen med allmänhetens 

frågestund och pågår i 30 minuter. Fullmäktiges presidie läser upp inkomna 

frågor och besvarandet sker av den ledamot som fått frågan. 

Fråga till socialnämndens ordförande: En fråga är om biståndsbedömarens 

handläggning/utredning då kan ifrågasättas eftersom ordförande i sina ord 

påverkar beslut av bistånd? Biståndsbedömaren bedömer om en enskild 

uppfyller behoven som berättigar till bistånd, i detta fall i form av plats på 

särskilt boende. Menar socialnämndens ordförande då att 

biståndshandläggaren ska bortse från den enskildes behov av särskilt 

boende? Bedömer socialnämnden att detta inte strider mot målen i 

Socialtjänstlagen? Bedömer Socialnämnden att detta inte påverkar den 

enskildes rättssäkerhet?  

Socialnämndens ordförande Lars-Erik Hammarström (S) svarar på frågan.  

Fråga till kommunstyrelsens ordförande: De 4,4 miljoner som staten har 

skjutit till äldreomsorgen har ju nu blivit ett riktat statsbidrag. Som jag 

förstår det flyttas nu de medlen över till Socialnämnden som det skulle 

gjorts från början. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

minska budget med samma summa. Min fråga är då förstår man då att 

detta inte kommer att ge några extra medel till äldreomsorgen eller 

socialnämnden? Hur tänker man rent etiskt om detta? 

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) svarar på frågan.  

Fråga till Kommunstyrelsens vice ordförande och Socialnämndens 

ordförande: Varför är inte SPF tillfrågade att ingå när PRO är inbjudna? 

Varför exkluderas och diskrimineras SPF? 

Socialnämndens ordförande Lars-Erik Hammarström (S) ber att få 

återkomma med svar till kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde.  

Fråga till kommunstyrelsens ordförande: Har alla fått mitt mail och varför 

har jag inte fått en enda bekräftelse eller svar om det isåfall? Varför beredes 

den inte på Kommunstyrelsen när ni även om det är för få 

namnunderskrifter kan välja att ta upp det som ett ärende?  
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Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) ber att få återkomma 

med svar till kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.  

Till socialnämndens ordförande: Hur många platser är lediga på SÄBO per 

den 1/5-21? Vad har ni i socialnämnden för plan om inte nuvarande platser 

räcker till? Konsekvensanalys och planering för framtiden?  

Socialnämndens ordförande Lars-Erik Hammarström (S) ber att få 

återkomma med svar till kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde.                                                   
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Allmänhetens frågestund             

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund där fullmäktiges 

presidie läser upp inkomna frågor och låter den ledamot som kan/vill 

besvara frågeställningen.  

Inkommen fråga ska ha skickats senast dagen före sammanträdet. Svaren 

får man genom webbsändningen, på sidan uppvidinge.okv.se. 

• Frågan ställs och besvaras.  

• När frågan är besvarad så är frågan också avslutad, någon 

överläggning får inte ske.  

• Förtroendevalda i Uppvidinge kommun har inte rätt att ställa frågor 

under allmänhetens frågestund.                   

 

 

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 

 



Från: Simon Bring <simon.bring@sd.se> 
Skickat: den 21 juni 2021 16:36 
Till: Alexander Arbman 
Kopia: Robert Fredriksson 
Ämne: Interpellation till KF 29/6 
 

Observera – Det här kommer från en extern avsändare, var försiktig med att klicka på länkar och 
bifogade filer. 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående de kommunala bolagen och dess styrning. 
 
Bakgrund 
Med anledning av att det länge förts diskussioner om hur bolagens uppdrag sköts och hur 
kommunikationen fungerar mellan kommunen och dess bolag så skulle jag vilja fråga kommunstyrelsens 
ordförande följande: 
 
Hur sköts uppdatering av bolagsordning och ägardirektiv? 
 
Simon Bring 
SD Uppvidinge 



   

 
 

 

2021-06-20 

 

Interpellation till Niklas Jonsson angående uppsägningar som leder till missbruk av 

skattemedel. 

 

Med anledning av att vi ytterligare en gång tvingas bevittna miljonbelopp gå till spillo är vi 

många som förvånas att Kommunstyrelsens ordförande tar sig mandat att konfrontera 

personal och dessutom diskutera detta i media. Vi finner det ytterst märkligt att en politiker 

själv äger makten att kasta ut personal efter eget tycke. Detta har hittills lett till att 

Uppvidinge Kommun fått ett mycket dåligt rykte som arbetsgivare. Vi måste kunna erbjuda 

ett förtroende och en säkerhet till våra anställda. När det kommer situationer då förtroendet 

är förbrukat måste det finnas rutiner för hur det skall hanteras så att vi slipper fler skandaler 

som kostar miljonbelopp, pengar som behövs så väl i verksamheten.  

Detta gäller hela vägen från anställningsavtal, möjliga förändringar i arbetsbeskrivning och till 

anställningens upphörande. 

 

Har vår VA chef haft en arbetsbeskrivning där arbetsuppgifterna som hör till tjänsten funnits 

tydligt beskrivna? 

 

Har han i sådana fall fått detta förklarat för sig på vederbörligt sätt när det initialt uppstått 

tveksamhet angående om arbetet blivit korrekt utfört? 

 

Finns det rutiner för hur personal skall hanteras när förtroendet brustit? 

  

 

Robert Fredriksson. 

Sverigedemokraterna Uppvidinge. 
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Inlämnande av interpellation         

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellationer har inkommit till kansliavdelningen: 

• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående de 

kommunala bolagen och dess styrning, Simon Bring (SD) 

• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 

uppsägningar som leder till missbruk av skattemedel, Robert 

Fredriksson (SD) 

En interpellation: 

• ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, alternativt 

skickad med e-post, 

• ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags 

handläggning, 

• bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen, 

• får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar 

självständigt prövar. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bör en interpellation besvaras 

vid närmast kommande sammanträde i det fall kommunfullmäktige 

beslutar att den får ställas.       

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående de kommunala 

bolagen och dess styrning, 2021-06-21, dnr 2021-000354  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående uppsägningar 

som leder till missbruk av skattemedel, 2021-06-22, dnr 2021-000355 

Tjänsteskrivelse 2021-06-22    

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 
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Anmälan av motioner          

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna motioner: 

• Motion om revidering av upphandlingspolicy i Uppvidinge 

kommun 

• Motion om översyn och uppdatering av kommunala styrdokument 

avseende kommunala bolag 

• Motion om utökad lovskola 

• Motion om uppdragsbeskrivning till oppositionsråd      

Beslutsunderlag 

Motion om revidering av upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun, dnr 

2021-000272, 2021-05-05 

Motion om översyn och uppdatering av kommunala styrdokument 

avseende kommunala bolag, dnr 2021-000275, 2021-05-05  

Motion om utökad lovskola, dnr 2021-000263, 2021-06-21 

Motion om uppdragsbeskrivning till oppositionsråd, dnr 2021-000356, 2021-

06-21   

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 
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Anmälan av medborgarförslag             

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna medborgarförslag: 

• Medborgarförslag lämplig övergång för trafik till Profilgruppens 

anlägging 

• Medborgarförslag om inrättande av ställplatser 

• Medborgarförslag om plan för att gynna bin och andra pollinatörer 

• Medborgarförslag om farthinder för en mer trafiksäker cykelväg                    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag lämplig övergång för trafik till Profilgruppens 

anläggning, dnr 2021-000308, 2021-05-28 

Medborgarförslag om inrättande av ställplatser, dnr 2021-000305, 2021-05-

27 

Medborgarförslag om plan för att gynna bin och andra pollinatörer, dnr 

2021-000301, 2021-05-25 

Medborgarförslag om farthinder för en mer trafiksäker cykelväg, dnr 2021-

000280, 2021-05-07          

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 
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§ 170 Dnr 2020-000159  

Omfördelning av budgetmedel från 
finansverksamheten till Socialnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  

1. Socialnämnden tillförs intäktsbudget på 4,4 miljoner kronor genom 

omfördelning från finansverksamheten 

2. Socialnämnden tillförs kostnadsbudget på 4,4 miljoner kronor 

genom omfördelning från centrala medel för löneökningar, 1,1 

miljoner kronor, centrala medel för satsningar på 

omvårdnadspersonal, 1,2 miljoner kronor samt centrala medel för 

skatteintäkter 2,1 miljoner kronor 

Medlen riktas till insatser för att säkerställa god vård och omsorg om äldre 

personer i enlighet med intentionerna för statsbidraget samt för riktad 

lönesatsning för äldreomsorgspersonal.            

Sammanfattning av ärendet 

Den 10:e oktober 2020 fastställde Kommunfullmäktige ändrade 

budgetförutsättningar för kommunen för åren 2021 till 2023. En av 

anledningarna var ändrade förutsättningar till följd av den 

budgetproposition som regeringen presenterade i september 2020. Av 

förslaget framgick ett tillskott till kommunerna på 10,9 miljoner kronor för 

2021, 7,6 miljoner kronor för 2022 och 4,4 miljoner kronor för 2023. Av 

tillskottet nämndes 4,4 miljoner kronor som en satsning på äldreomsorgen.   

I avvaktan på information om dessa 4,4 miljoner skulle utbetalas till 

kommunerna som ett generellt eller riktat statsbidrag, budgeterades posten 

på finansverksamheten i stället för i Socialnämndens budgetram. Efter att 

regeringen i februari 2021 gav Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medlen 

till kommunerna som ett riktat statsbidrag föreslog kommunstyrelsen 

kommunfullmäktige att intäktsbudgeten skulle omfördelas från 

finansverksamhetens ram till socialnämndens budgetram.  

Kommunfullmäktige beslutade den 6 april år 2021, § 45, att återremittera 

ärendet tillbaka till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 20 

april 2021, §120 att uppdra åt budgetberedningen att bjuda in 

socialnämndens presidie för beredning av ärendet med anledning av 

fullmäktiges återremiss. 
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Budgetberedningen har utarbetat ett förslag som innebär att budgetmedel 

för både intäkt och kostnad tillförs socialnämndens budgetram och att 

finansieras genom omfördelning av budgetmedel från finansverksamheten, 

i enlighet med följande tabell:  

 

Budgetberedningen har den 1:a juni fört dialog med socialnämndens 

presidie om förslaget. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget påverkar inte resultatet för året.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

budgetberedningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2021-06-01  

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-04-20 § 120    

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Ekonomichefen 

      

Socialnämndens budget Ursprunglig Tilläggsbudget

miljoner kronor budget jun-21 Ny budget

Intäkter -25 092 -4 400 -29 492

Kostnader 262 663 4 400 267 063

Budgetram 237 571 0 237 571

Förändringar på finansverksamhet Ursprunglig Tilläggsbudget

miljoner kronor budget jun-21 Ny budget

Intäkt statsbidrag -4 400 4 400 0

Löneökningsmedel och pensioner 34 534 -1 100 33 434

Satsning på omv.personal 1 200 -1 200 0

Skatteintäkter -416 328 -2 100 -418 428

-384 994 0 -384 994
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§ 173 Dnr 2021-000024  

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:      

1. Anta budgetförutsättningarna för budget 2022 och verksamhetsplan för 

2023 och 2024.        

2. Ändra årtalet 2024 till 2027 i indikatorn för utvärdering av 

målsättningen Vi har en god ekonomistyrning och god kontroll: ”År 

2024 ska det genomsnittliga årliga resultatet över en sjuårsperiod skall 

vara sex miljoner kronor”.   

3. Att vi ska använda våra befintliga lokaler i så stor utsträckning som 

möjligt för en ekonomisk och effektiv resursanvändning.            

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering: Att Barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på 

1,5 miljoner kr för budgetåret 2022 samt även för 2023 och 2024, för att 

säkerställa att förskolan Uven i Fröseke inte läggs ned. Med tanke på 

etableringen av nytt företag på orten, med att antal nya arbetstillfällen, är 

det inte rätt tidpunkt att avveckla Uven. Tillskottet till Barn- och 

utbildningsnämnden tas genom att minska kommunstyrelsens ram med 

motsvarande summa för samma period. Denna minskning får 

kommunstyrelsen arbeta in i sin budget. Att utöka budgeten för enskilda 

vägar med ytterligare 350 tusen till 500 tusen kronor per år under perioden. 

Det är viktigt att så långt det är möjligt, vara medfinansiär till de väg-

förbättringar där Trafikverket väljer att vara delaktiga och stå för 70% av 

investeringen. Vägsamfällighet och kommun bär tillsammans de övriga 

30%. Kommunstyrelsen får arbeta in omfördelningen i sin budget. Att 

använda den beräknade driftskostnadsökning för särskolan på 2,4 milj. 

kronor 2022 till att utöka lärartäthet och specialresurser i de tidiga åldrarna. 

Att i centrala medel använda 2 milj. av omstrukturering för 2022 och 1 milj. 

av avskrivning till underhåll av kärnverksamhetens byggnader under 

perioden. Att vi ska bilda ett tekniskt framtidsanpassat bolag för att matcha 

den digitala utvecklingen och bli resurseffektiva enligt tidigare motion från 

C och KD april 2020. Att det är viktigt att vara följsam vid prioriteringar av 

investeringar under planperioden, då vi har en osäker befolkningsprognos.     
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunens budgetberedning har utarbetat förslag på budget-

förutsättningar för åren 2022 – 2024. Budgetförutsättningarna avger 

ramarna för det fortsatta arbetet med framtagande av budget och 

verksamhetsplan för nämnderna. Förslaget utgår från oförändrad skattesats 

samt en befolkningsökning på 195 invånare. Förslaget innebär att tiden för 

att uppnå den långsiktiga ekonomiska målsättningen om årets resultat 

förskjuts med tre år.  

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeterat resultat:  

2022 5,3 miljoner kronor 

2023 5,0 miljoner kronor 

2024 4,4 miljoner kronor    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på följande ändringar i 

budgetberedningens förslag: 1. Att Barn- och utbildningsnämnden får ett 

tillskott på 1,5 miljoner kr för budgetåret 2022 samt även för 2023 och 2024, 

för att säkerställa att förskolan Uven i Fröseke inte läggs ned. Med tanke på 

etableringen av nytt företag på orten, med att antal nya arbetstillfällen, är 

det inte rätt tidpunkt att avveckla Uven. Tillskottet till Barn- och 

utbildningsnämnden tas genom att minska kommunstyrelsens ram med 

motsvarande summa för samma period. Denna minskning får 

kommunstyrelsen arbeta in i sin budget. 2. Att utöka budgeten för enskilda 

vägar med ytterligare 350 tusen till 500 tusen kronor per år under perioden. 

Det är viktigt att så långt det är möjligt, vara medfinansiär till de 

vägförbättringar där Trafikverket väljer att vara delaktiga och stå för 70% av 

investeringen. Vägsamfällighet och kommun bär tillsammans de övriga 

30%. Kommunstyrelsen får arbeta in omfördelningen i sin budget. 3. Att 

använda den beräknade driftskostnadsökning för särskolan på 2,4 milj. 

kronor 2022 till att utöka lärartäthet och specialresurser i de tidiga åldrarna. 

4. Att i centrala medel använda 2 milj. av omstrukturering för 2022 och 1 

milj. av avskrivning till underhåll av kärnverksamhetens byggnader under 

perioden. 5. Att vi ska använda våra befintliga lokaler i så stor utsträckning 

som möjligt för en ekonomisk och effektiv resursanvändning. 6. Att vi ska 

bilda ett tekniskt framtidsanpassat bolag för att matcha den digitala 

utvecklingen och bli resurseffektiva enligt tidigare motion från C och KD 
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april 2020. 7. Att det är viktigt att vara följsam vid prioriteringar av 

investeringar under planperioden, då vi har en osäker befolkningsprognos.  

Niklas Jonsson (S), Anders Ljungqvist (-) och Anders Käll (M) yrkar bifall 

till Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande i punkt 5. 

Niklas Jonsson (S) yrkar avslag på Centerpartiets och Kristdemokraternas 

yrkande i övrigt.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande förutom punkt 5 och finner 

att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör att JA-röst innebär avslag och NEJ-röst innebär bifall 

till Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande förutom punkt 5. 

 Ja Nej Avstår 

Peter Ekman (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Kerstin Ljungqvist (-) X   

Niklas Jonsson (S) X   

Antal JA-röster 8 stycken, antal NEJ-röster 3 stycken. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande i den del som avser ”Att vi 

ska använda våra befintliga lokaler i så stor utsträckning som möjligt för en 

ekonomisk och effektiv resursanvändning”. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Proposition 3 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Budgetberedningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.                   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2021-06-07 

Budgetförutsättningar för 2022 - 2024  

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022      

Beslutet skickas till 

Beslutet inklusive beslutsunderlaget skickas till samtliga kommunens 

nämnder och bolag samt till revisorerna. 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 2022 och VERKSAM-

HETSPLAN 2023 - 2024 

 
INLEDNING 

Kommunens budgetberedning har upprättat förslag på budgetförutsättningar för perioden. Budget-

förutsättningarna avger ramarna för det fortsatta arbetet med framtagande av budget och verksam-

hetsplan för nämnderna. Årets process med framtagande av budgetförutsättningarna har varit något 

annorlunda mot tidigare år. I början av maj av inbjöds ledamöterna i kommunstyrelsen, samtliga 

nämnders budgetberedningar, ledamöter från partier i kommunfullmäktige som inte har representat-

ion i någon nämnd/styrelse, fackliga representanter samt tjänstepersoner från olika förvaltningar till 

två halvdagar med genomgång om kommunens och de olika nämndernas förutsättningar och utma-

ningar för de kommande åren. Budgetberedningen har därefter i sitt arbete tagit hänsyn till och gjort 

prioriteringar utifrån de underlag som nämnder och förvaltningar har presenterat.  

 

OMVÄRLDEN OCH SAMHÄLLSEKONOMIN 

De ekonomiska förutsättningarna för budget- och planperioden präglas även i år av en osäkerhet till 

följd av den pågående coronapandemin. Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är stor och pan-

demins slutliga effekter kommer ta lång tid att överblicka. Redan i år, det andra pandemiåret, kommer 

alla vuxna i Sverige som så önskar kunna ges skyddande vaccin. Kampen mot pandemin är dock 

långt ifrån vunnen, den kommer att ta tid. Pandemin kan inte ”utrotas lokalt” och troligen kommer 

mycket av det globala vaccinationsarbetet att kvarstå 2022, speciellt i den fattigare delen av världen.  

 

Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämt-

ningsfas både globalt och i Sverige. Under 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och pro-

gnosen för svensk BNP-tillväxt är dryga tre procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas 

igen. Att BNP i princip hamnar på samma nivå som två år tidigare – skulle normalt sett beskrivas som 

två förlorade år. Men utifrån den berg- och dalbana som pandemin försatt världsekonomin i framstår 

återhämtningen snarast som en framgång, när man betänker de dramatiska nedgångarna i ekonomi-

erna under våren 2020. 

 

I Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens konsumtion, som allt-

mer kan riktas mot de tjänstenäringar som drabbats hårdast av restriktioner. Det kommer att vara en 

stor utmaning att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, genom utbildning och omskolning, för 

att bryta trenden för framförallt utsatta gruppers arbetslöshet. En del av de jobb som har gått förlo-

rade kommer sannolikt inte tillbaka. Trots en tämligen snabb svensk konjunkturuppgång beräknas 

andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före pandemin.  

 

Trots den skarpa lågkonjunkturen och mycket omfattande finanspolitiska satsningar står de svenska 

offentliga finanserna starka. De stora underskotten i den offentliga sektorns finansiella sparande 2020 

och 2021 ändrar inte detta. Som andel av BNP var den svenska offentliga bruttoskulden 2019 betydligt 

lägre än i många andra länder. Och utvecklingen under pandemin har inneburit en större skuldupp-

gång i omvärlden än i Sverige. 

 

KOMMUNERNAS EKONOMI 

Överskottet i kommunsektorn blev nästan 55 miljarder kronor år 2020, trots en extrem belastning på 

vissa verksamheter. Inom andra verksamheter har dock trycket varit mindre än normalt, såsom 
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exempelvis viss hälso- och sjukvård, särskilt under första vågen av pandemin. Detsamma gäller dag-

verksamheter, förskola, kultur- och fritidsverksamheter och äldreomsorg i vissa kommuner.  

 

Även 2021 beräknas resultatet i kommuner och regioner bli relativt starkt till följd av återhämtningen i 

ekonomin och att de generella statsbidragen även 2021 ligger kvar på en relativt hög nivå. Bedöm-

ningen är dock omgärdad av en stor osäkerhet som är beroende av pandemins och vaccinationernas 

utveckling. Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren, dock är ökningstakten betyd-

ligt högre än bedömningarna var i slutet av förra året.  

 

Många utmaningar väntar kommuner och regioner när pandemin klingar av. Det handlar om vård 

som inte har kunnat utföras, omsorgsinsatser som ställts in och skolverksamhet för barn, unga och 

vuxna som har haft mycket stora utmaningar. På sikt faller nivån på statsbidragen och den ekono-

miska utmaning som noterats under många år blir allt tydligare ju längre sikt som kalkyler över sek-

torns ekonomi sträcker sig.  

 

Att ekonomin för närvarande är stark i kommunerna och regionerna är en följd av de stora tillfälliga 

tillskotten och den unika situationen. Det finns därför inget utrymme för kommuner och regioner att 

låsa fast sig på en kostnadsnivå som ligger för högt när statsbidragen minskar. Det är nu snarare till-

fälle att genomföra åtgärder och satsningar som effektiviserar verksamheterna och håller tillbaka kost-

nadsökningarna på sikt. 

 

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 

2020 års resultat på nästan 36 miljoner kronor skapar förbättrade förutsättningar inför de kommande 

åren. Tidigare års negativa balanskravsresultat har återställts vilket innebär att resultatnivåerna inte 

behöver ta hänsyn till ett återställande. Även de förbättrade prognoserna för skatteunderlagsutveckl-

ingen påverkar de ekonomiska förutsättningarna i positiv riktning.  

 

Samtidigt finns stora utmaningar, bland annat kunskapsresultaten i skolan, eftersatt underhåll av de 

kommunala fastigheterna, ökat tryck inom socialnämndens olika verksamhetsområden, de pågående 

omstruktureringsprocesserna, investeringsbehoven de kommande åren och befolkningsutvecklingen 

det senaste året. Kostnads- och behovsutvecklingen, i kombination med minskade statsbidrag innebär 

att arbetet med att genomföra tidigare beslutade åtgärder och med effektivisering av den kommunala 

verksamheten måste fortsätta. Förebyggande arbete inom många områden är också viktigt att ut-

veckla.  

 

Skattesats 

Skattesatsen under planperioden beräknas vara oförändrad, 22,00. Inför 2020 höjdes skatten med 39 

öre.  

 

Befolkningsutveckling 

För planperioden beräknas antalet invånare öka med 195 personer. Den sista mars 2021 var antalet in-

vånare i kommunen 9 488, vilket innebär att för att uppnå prognosnivån för 2021, behöver antalet in-

vånare öka med 60 personer fram till 1:a november 2021.   

  

1 nov 2020 9 503 personer   

1 nov 2021 9 548 personer 

1 nov 2022 9 623 personer 

1 nov 2023 9 698 personer  

 

Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens budget-

arbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som tas fram av Sveriges Kom-

muner och Regioner, SKR. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska vanligen inte 

ge anledning till några ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige. 
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Interna mellanhavanden  

En del av kommunens verksamheter bedrivs av andra intressenter:  

 

AB Uppvidingehus Fastighetsförvaltning och lokalvård 

UppCom AB  Bredband, IT och telefoni 

RÖK  Räddningstjänsten i Östra Kronoberg 

HUL  Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo 

Avfallsverksamhet Kretslopp Sydost 

 

För de verksamheter som drivs av kommunala bolag samt kommunens kostorganisation, gäller grund-

principen att tjänsterna utförs till självkostnadspris. Undantag för denna regel är bredbandsverksam-

heten där hänsyn till kommersiella intressen beaktas.  

 

Arbetsgivaravgift och personalomkostnadspålägg 

Kommunen följer riktlinjer av SKR. Inför 2022 är prognosen en oförändrad avgift, en indikation finns 

på att det kan komma en sänkning. Beslut fattas i höst. Budgetramarna för nämnder kan då justeras 

med belopp som motsvarar sänkningen inför att beslut om budget ska fattas av Kommunfullmäktige i 

november 2021.   

 

Pensionskostnad 

Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos.  

 

Kapitalkostnad 

Varje investering får konsekvenser för driftredovisningen i form av kapitalkostnader. Avskrivning är 

beroende av den ekonomiska livslängden och internräntan på beslutad procentsats, 2,5 procent. Kapi-

talkostnaderna belastar driftbudgeten månaden efter färdigställande. 

 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter redovisas som en separat del av verksamhetsplanen. Viktigt är att intäk-

terna når upp till den nivå som fastställts för att klara beslutad kostnadstäckningsgrad. Det gäller till 

exempel VA-verksamheten som skall ha full kostnadstäckning.  

 

Investeringar 

Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningar och årets resul-

tat. Beslutade investeringsnivåer för 2021 – 2023 uppgår till närmare 230 miljoner kronor, vilket innebär 

att ambitionsnivån inte uppnås. Inför budget- och planperioden 2022 - 2024 bedöms investeringsnivån 

vara fortsatt hög. De planerade investeringsnivåerna medför att upplåningsbehoven kommer att öka.   

 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH MÅLSTYRNING 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspek-

tiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generat-

ioner får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på 

en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller för låg finansieringsgrad.  

 

I november 2018 fattade Kommunfullmäktige beslut om den gällande målstrukturen. Målen utgår 

från fyra olika målområden: Uppvidingebon, Samhällsutveckling, Medarbetare och organisation samt 

Ekonomi. Inom respektive målområde finns ett antal mål vilka mäts via ett antal indikatorer. Varje 

mål har adresserats till någon eller några nämnder och eller kommunala bolag. Målen ska brytas ner 

till aktiviteter på förvaltningsnivå och om möjligt, ända ner till den enskilde medarbetaren. Styrningen 

ska på så vis leda till att den politiska viljeyttringen genomsyrar organisationen och därmed låter de 

demokratiska krafterna verka. En översyn av målstrukturen pågår.  
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Nämnderna ska i sitt förslag till budget och verksamhetsplan beskriva hur nämnden kommer att ar-

beta med de olika målområdena.  

 

Budgetberedningen föreslår en justering av en av indikatorerna inom målområdet ekonomi. Det lång-

siktiga målet, ”År 2024 ska det genomsnittliga årliga resultatet vara sex miljoner kronor” föreslås änd-

ras till att ”År 2027 ska det genomsnittliga årliga resultatet vara sex miljoner kronor”. Anledningen till 

förskjutningen är att skapa förutsättning för att med föreslagna resultatnivåer för perioden klara av 

den ekonomiska målsättningen och samtidigt kunna möta de behov och utmaningar som finns i verk-

samheterna. Förskjutningen innebär att det extremt goda resultatet år 2020 inte påverkar utvärde-

ringen av indikatorn.  

 

 ANSLAGSNIVÅ 

I följande tabeller presenteras respektive nämnds anslagsnivå (budgetram) för perioden. Intäktsupp-

räkning har beräknats med 1,5 procent och kostnadsuppräkning exklusive löneökningar med 2 pro-

cent. Löneökningarna budgeteras centralt och fördelas ut först efter genomförd lönerevision. Efter 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i december 2020 har nämndernas budgetram justerats med lö-

neökningsmedel för lönerevisionen 2020 och 2021 samt för förändringar mellan nämnderna för kost-

nader avseende förvaltning av fastigheter, lokalvård samt för ändrat kostnadsansvar för vissa lokaler.  

 

Kommunstyrelsen 2021 2022 2023 2024

Beslutad budgetram, december 2020 99 434 99 962 100 478

varav "normal" uppräkning 783 898 896

varav tidigare beslutad övrig förändring 3 845 -970 -980

Tillskott löneökningar 2020 och 2021 2 272 2 620 2 620

Justering mellan nämnder 581 581 581

IT budget från omstrukturering 1 200 600 0

Nytt ingångsvärde, gällande ram 103 487 103 764 103 680 103 680

Uppräkning intäkter 1,5% -929

Uppräkning kostnader 2 % 1 985

Tillskott i budgetram 2 395 3 695 4 695

Neddragning i budgetram 0 0 0

Finansiering via statsbidrag

Förslag på ny budgetram 103 487 106 159 107 375 109 431

Förändring mellan åren 2 672 1 216 2 056  
 

Utökning av kommunstyrelsens budgetram, i rad Tillskott i budgetram, består av: 

- Websändning av kommunfullmäktiges sammanträden, 250 tusen kronor 

- Utökad budget för enskilda vägar, 75 tusen kronor 

- Effekt av försäljning av industrilokal, 770 tusen kronor 

- Utökad budget för underhåll av fastigheter, 1 miljoner kronor 2022, 2 miljoner kronor 2023 

och tre miljoner kronor 2024.  

- IT- och telefoniavtal, 300 tusen kronor 2022, ytterligare 300 tusen kronor 2023 och 2024. 

 

 



 

 

                                                                                                              

  5  

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021 2022 2023 2024

Beslutad budgetram, december 2020 254 824 254 746 256 847

varav "normal" uppräkning 2 039 1 922 2 101

varav tidigare beslutad övrig förändring 7 200 -2 000 -980

Tillskott löneökningar 2020 och 2021 7 477 7 977 7 977

Justering mellan nämnder -482 -482 -482

Nytt ingångsvärde, gällande ram 261 819 262 241 264 342 264 342

Uppräkning intäkter 1,5% -432

Uppräkning kostnader 2 % 2 612

Tillskott i budgetram 5 646 5 646 5 646

Neddragning i budgetram -1 115 -1 115

Finansiering via statsbidrag

Förslag på ny budgetram 261 819 267 887 268 873 271 053

Förändring mellan åren 6 068 986 2 180  
 

Förändring av barn- och utbildningsnämndens budgetram i raderna Tillskott i budgetram samt Ned-

dragning av budgetram består av:  

- Kostnader för lokaler, 646 tusen kronor 2022, avtar med 115 tusen kronor från och med 2023 

- Fler elever i särskolan, 2 miljoner kronor 2022, avtal med en miljon kronor från och med 2023 

- Höjd kvalitet och ökade kunskapsresultat, tre miljoner kronor. 

 

 

Socialnämnden 2021 2022 2023 2024

Beslutad budgetram, december 2020 237 571 235 509 234 728

varav "normal" uppräkning 1 155 1 038 1 319

varav tidigare beslutad övrig förändring -10 350 -3 100 -2 100

Tillskott löneökningar 2020 och 2021 6 763 7 764 7 764

Justering mellan nämnder -99 -99 -99

Nytt ingångsvärde, gällande ram 244 235 243 174 242 393 242 393

Uppräkning intäkter 1,5% -400

Uppräkning kostnader 2 % 1 721

Tillskott i budgetram 9 700 9 700 9 700

Neddragning i budgetram 0 0 0

Finansiering via statsbidrag -4 400 -4 400 -4 400

Förslag på ny budgetram 244 235 248 474 247 693 249 014

Förändring mellan åren 4 239 -781 1 321  
 

Förändring av socialnämndens budgetram i raderna Tillskott i budgetram samt Finansiering via stats-

bidrag består av: 

- Förebyggande insatser för barn och unga, två miljoner kronor 

- Bibehålla viss verksamhet i Norrhult, 1,3 miljoner kronor 

- Ökade kostnader för placeringar, två miljoner kronor 

- Ökad kostnadsbudget för äldreomsorgssatsning, 4,4 miljoner kronor 

- Ökad intäktsbudget för medel från Socialstyrelsen, 4,4 miljoner kronor 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2021 2022 2023 2024

Beslutad budgetram, december 2020 5 143 4 625 4 605

varav "normal" uppräkning -16 -18 -20

varav tidigare beslutad övrig förändring 500 -500

Tillskott löneökningar 2020 och 2021 334 386 386

Justering mellan nämnder

Nytt ingångsvärde, gällande ram 5 477 5 011 4 991 4 991

Uppräkning intäkter 1,5% -41

Uppräkning kostnader 2 % 25

Tillskott i budgetram 500 0 0

Neddragning i budgetram

Finansiering via statsbidrag

Förslag på ny budgetram 5 477 5 511 4 991 4 975

Förändring mellan åren 34 -520 -16  
  

Miljö- och byggnadsnämndens budgetram förstärks med 500 tusen kronor 2022 för arbete med ”städ-

ning” av detaljplaner. När det gäller nämndens önskemål om medel för inventering av småavlopp bör 

finansiering via avgift utredas.  

 

Lönenämnden 2021 2022 2023 2024

Beslutad budgetram, december 2020 0 0 0

varav "normal" uppräkning 0 0 0

varav tidigare beslutad övrig förändring

Tillskott löneökningar 2020 och 2021

Justering mellan nämnder

Nytt ingångsvärde, gällande ram 0 0 0 0

Uppräkning intäkter 1,5% -80

Uppräkning kostnader 2 % 80

Tillskott i budgetram 0

Neddragning i budgetram

Finansiering via statsbidrag

Förslag på ny budgetram 0 0 0 0

Förändring mellan åren 0 0 0  
 

Lönenämnden är intäktsfinansierad, nettoramen är därmed noll kronor. 

 
Sammanställning, nämndernas budgetram 

Samtliga nämnder 2021 2022 2023 2024

Beslutad budgetram, december 2020 596 972 594 842 596 658 0

varav "normal" uppräkning 3 961 3 840 4 296 0

varav tidigare beslutad övrig förändring 1 195 -6 570 -4 060 0

Tillskott löneökningar 2020 och 2021 16 846 18 747 18 747 0

Justering mellan nämnder 0 0 0 0

Tillskott IT från omstrukturering 1 200 600 0 0

Nytt ingångsvärde, gällande ram 615 018 614 190 615 406 615 406

Uppräkning intäkter 1,5% 0 0 0 -1 882

Uppräkning kostnader 2 % 0 0 0 6 423

Tillskott i budgetram 0 18 241 19 041 20 041

Neddragning i budgetram 0 0 -1 115 -1 115

Finansiering via statsbidrag 0 -4 400 -4 400 -4 400

Förslag på ny budgetram 615 018 628 031 628 932 634 473

Förändring mellan åren 13 013 901 5 541  
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Centralt budgeterade medel 

Från och med 2018 budgeteras löneökningsmedlen centralt och fördelas ut till respektive nämnd efter 

genomförd lönerevision. För perioden har avsätts cirka 12 miljoner kronor per år.  

 

Centrala medel   2021 2022 2023 2024 

Löneökningsmedel och pensioner   16 982 29 642 43 629 57 104 

Digitalisering   500 1 000 1 000 1 000 

Omstrukturering   3 545 2 845 0 0 

Kompetensutveckling   1 000 1 000 1 000 1 000 

Kvalitetshöjande insatser   500 0 0 0 

Avskrivningar   2 233 1 917 4 569 5 569 

Befolkningsökning   0 0 900 1 800 

Satsning omvårdnadspersonal   1 200 0 0 0 

Tillskott pandemieffekt   2 000 0 0 0 

Intäkt för ÄO satsning   -4 400 0 0 0 

Summa centrala medel   23 560 36 404 51 098 66 473 

Förändring     12 844 14 694 15 375 

 

I den centrala budgeten avsätts medel för digitalisering och kompetensutveckling som nämnderna kan 

ansöka om för olika typer av projekt/åtgärder inom respektive område. Medel för omstrukturerings-

kostnader avsätts centralt inför 2022. Under en strukturomvandling kan kostnader uppstå i ett inled-

ningsskede, eller kostnader kvarstå för exempelvis lokaler eller personal vid avveckling av verksam-

heter. Syftet med dessa medel är att under en övergångsperiod kunna finansiera den typen av kostna-

der. Investeringsplanen för perioden är inte beslutad, dock pågår planering för omfattande investe-

ringar. Ökade kostnader för kapitalkostnader budgeteras centralt och beslut om fördelning av medel 

sker i samband med att beslut fattas om investering. Från och med 2023 budgeteras medel för att möta 

ökat antal invånare.  

 

RESULTATPLAN FÖR PERIODEN  

R E S U L T A T P L A N 2021 2022 2023 2024

Verksamhetens intäkter 136 631 138 540 140 552 142 594

Verksamhetens kostnader -743 188 -770 019 -785 683 -804 393

Avskrivning av anläggningstillgångar -24 120 -25 950 -27 000 -29 000

TOTALA NETTOKOSTNADER -630 677 -657 429 -672 131 -690 799

Kommunens skatteintäkter 417 282 442 647 457 348 471 366

Inkomstutjämning 127 261 134 407 140 611 146 808

Kostnadsutjämning 49 107 49 716 50 107 50 497

Regleringspost 27 240 22 159 15 303 13 103

Kommunal LSS-utjämning -4 008 -4 777 -4 815 -4 852

Kommunal fastighetsavgift 19 695 19 877 19 877 19 877

Finansnetto -1 000 -1 300 -1 300 -1 600

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 4 900 5 300 5 000 4 400  
 

De ekonomiska förutsättningarna enligt upprättat förslag genererar ett överskott i kommunen de 

kommande åren. De negativa balanskravsresultaten från 2017 till 2019 har återhämtats i sin helhet år 

2020.  
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NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET 2022 OCH VERKSAMHETSPLAN 2023-2024 

Varje nämnd har ett ansvar att presentera ett budgetförslag som bygger både på realism, och ett an-

svarstagande för att kommunens ekonomiska situation långsiktigt ska vara stabil.  

 

Nämnderna ska senast i oktober besluta om förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2023 och 

2024 som bygger på de beslutade budgetramarna för perioden. Nämnden ska beskriva vilka åtgärder 

som vidtagits för att få budget inom beslutad ram och vilka konsekvenser åtgärderna innebär.  

 

Om nämnden upplever svårigheter i att uppnå beslutad budgetram ska nämnden utöver tidigare be-

slutade åtgärder pröva möjligheter till omprioriteringar, effektiviseringar, övriga besparingar, stan-

dardsänkningar och/eller ökade intäkter.   

 

Nämnden ska i sitt förslag beskriva hur nämnden kommer att arbeta med de olika målområdena som 

Kommunfullmäktige har beslutat om.  

 

TIDPLAN 

 

• Juni  Beslut om budgetförutsättningar i Kommunfullmäktige 

• Oktober Nämnderna beslutar om budget- och verksamhetsplan 

• Oktober Kommunstyrelsen föreslår skattesats  

• November Beslut om budget- och verksamhetsplan i Kommunfullmäktige 

 
 

2021-06-07 

 

Silja Savela 

Ekonomichef 
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§ 134 Dnr 2021-000209  

Uppföljning av det kommunala ändamålet för helägda 
kommunala bolag 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 2020 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 föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram förslag till nya styrdokument för Uppvidinge kommuns 

kommunala 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 de av Uppvidinge kommun 

helägda bolagen AB Uppvidingehus och UppCom AB.  

Båda bolagens styrelse har inkommit med redovisning om hur bolagens 

verksamhet under 2020 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.  

Ägardirektiven för de kommunala bolagen syftar till att utveckla och 

tydliggöra ägaridén med bolagen samt de ekonomiska mål och krav som 

ägaren ställer på bolagen.  

Bolagsordningen tydliggör bland annat verksamhetsföremålet för vad 

bolagen syftar till att åstadkomma i Uppvidinge kommun. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Nuvarande styrdokument reviderades senast under år 2014 och det finns 

behov av genomlysning och framtagande av nya styrdokument.           

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidies förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-04 § 57 

Bolagsrapport inklusive styrelseprotokoll för UppCom AB 

Bolagsrapport inklusive styrelseprotokoll för AB Uppvidingehus  

Presidieskrivelse 2021-05-10          

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

UppCom AB 

AB Uppvidingehus   

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 172 Dnr 2021-000015  

Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

• Godkänna förbundets årsredovisning för 2020. 

• Bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 

Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

• Räddningstjänsten Östra Kronoberg bjuds in till 

kommunfullmäktige under hösten år 2021 för att hålla en 

information om kommunalförbundets arbete.                  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun är tillsammans med Lessebo och Tingsryds 

kommuner medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 

Kronoberg. Direktionen för kommunalförbundet har lämnat över 

årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Verksamhetens nettokostnader 

uppgår till 42,8 miljoner kronor och årets resultat uppgår till 1,6 miljoner 

kronor. Resultatet innebär att förbundets egna kapital har återställts.   

Revisionen har granskat kommunalförbundets verksamhet och 

årsredovisning för 2020 och tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2020 samt att förbundets årsredovisning för år 2020 

godkänns.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägg för 

kommunstyrelsens presidies förslag till beslut. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 för Räddningstjänst Östra Kronoberg 

Protokollsutdrag RÖK 2021-03-19, §9 

Granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsberättelse år 2020 RÖK  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01 § 80 
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Presidieskrivelse 2021-06-07     

Beslutet skickas till 

Räddningstjänst Östra Kronoberg  
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§ 171 Dnr 2021-000019  

Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg 
år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Godkänna kommunalförbundet VoB Kronobergs årsredovisning 2020. 

• Bevilja kommunalförbundet VoB Kronoberg:s förbundsdirektion 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.                  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet VoB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 

2020. Revisorerna har granskat kommunalförbundets årsredovisning och 

finner att verksamheten i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och direktionens 

interna kontroll anses ha varit tillräcklig. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020 och att kommunalförbundets årsredovisning 

godkännes.  

Det är respektive medlemskommuns kommunfullmäktige som fattar beslut 

om ansvarsfriheten.               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.               

Beslutsunderlag 

VoB Kronoberg Årsredovisning 2020 samt Revisionsberättelse för VoB 

Kronoberg år 2020 

Tjänsteskrivelse 2021-05-31         

Beslutet skickas till 

VoB Kronoberg, gun.hartman@vob.se 

     







































Till Direktionen i 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

Org. Nr 222000-0867 
 

 

Revisionsberättelse för VoB Kronoberg år 2020 

 
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2020. 

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för 

att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma 

om resultaten är förenliga med det finansiella målet och de verksamhetsmål som 

direktionen beslutat. 

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 

verksamhet sam revisorernas reglementen. Granskningen har genomförts med den 

inriktning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.    

 

Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2020. 

 

 

Växjö 2021 04 27 

 

 

Ingemar Almkvist   Örjan Davoust  
Utsedd av fullmäktige i Älmhults kommun  Utsedd av fullmäktige i Lessebo kommun 
 

Eva Isaksson   Kerstin Petersson 
Utsedd av fullmäktige i Markaryds kommun  Utsedd av fullmäktige i Tingsryds kommun 
 

Carl Geijer 
Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun     
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§ 153 Dnr 2019-000417  

Utredning om alternativa driftsformer av kommunal 
verksamhet  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utredningen.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog den 30 juli 2019 § 95 att kommunstyrelsen 

initierar en utredning om alternativa driftsformer av kommunal verksamhet 

att jämföras med drift i egen regi med beaktande av ekonomi, kvalitet och 

driftssäkerhet. Utredningen ämnades att presenteras inför budgetprocessen 

under 2020.  

Utredningen har belyst de tre aspekterna i två verksamhetsområden där två 

driftsformer finns. De två verksamhetsområdena är förskoleverksamhet och 

äldreboenden. De två driftsformerna som har beaktats är drift i kommunal 

regi och drift i privat regi.   

Konsekvenser 

Förslaget till beslut har inga direkta konsekvenser.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-16      

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
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UTREDNING OM ALTERNATIVA DRIFTSFORMER 

INLEDNING 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 juli 2019 § 95 att uppdra till kommunstyrelsen att ”… 
initiera en utredning om alternativa driftsformer av kommunal verksamhet att jämföras med drift i 
egen regi med beaktande av ekonomi, kvalitet och driftssäkerhet”1. Syftet med utredningen är 
därmed att införliva kommunfullmäktiges beslut och presentera en utredning av alternativa 
driftsformer. Utredningen kommer därmed att besvara frågan:  

- Hur skiljer sig de två granskade verksamheternas ekonomi, kvalitet och
driftssäkerhet utifrån verksamhetens drift i kommunal regi och i en alternativ
driftsform?

BAKGRUND 

En kommun är en geografiskt indelad myndighet. Enligt Kommunallagen, 1 kapitlet 2 § 
tilldelas kommunerna en kommunal självständighet, vilken omfattar lokala frågor och 
välfärdstjänster2. Kommunerna har obligatoriska och frivilliga uppgifter. De obligatoriska 
uppgifterna omfattar social omsorg, skolverksamhet, plan- och byggfrågor, miljö- och 
hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, 
krisberedskap och civilt försvar, biblioteksverksamhet och bostäder3. Kommunallagen anger 
även de ekonomiska gränserna för kommuner. Nämligen att kommuner kan ta ut skatt för 
genomförande av dess uppgifter. Kommuner kan även ta ut en avgift för att tillhandahålla 
tjänster motsvarande självkostnaden för tjänster förutsatt att ingen lag mot 
avgiftsbeläggning finns. Om kommuner bedriver kommunal näringsverksamhet ska den 
drivas utan syftet att gå med vinst. 

Enligt kommunallagens tredje och tionde kapitel beskrivs möjligheterna för driftformer. 
Kommuner kan lämna över de kommunala angelägenheterna till kommunalförbund, 
gemensam nämn med annan kommun, kommunala bolag, stiftelser och föreningar, och 
privata utförare. Dessa möjliga utförare utgör de alternativa driftsformerna. Kommunala 
bolag avser hel- eller delägda aktiebolag. För ett helägt kommunalt bolag ska 
kommunfullmäktige fastställa det kommunala ändamålet. Delägda kommunala bolag ska i 
rimlig utsträckning vara bunden till det kommunala ändamålet. Kommunen ska följa upp 
verksamheten i kommunala stiftelser och föreningar som tilldelats möjligheten att utföra 
kommunala angelägenheter. 

1 Kommunfullmäktige, 2019-07-30, § 95 
2 SKR (2020). Fakta om kommunal självstyrelse. 
3 Sveriges kommuner och regioner (2020). Kommunernas åtagande. 

2021-04-27 

Utredning, dnr. 2019–000417 
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UPPVIDINGE KOMMUNS DRIFTSFORMER 

Uppvidinge kommun använder några olika driftformer i sin verksamhet. Exempelvis 
bedrivs verksamhet som förskoleverksamhet, skolverksamhet och särskilt boende i såväl 
privat regi som kommunal regi. Tidigare bedrevs avfallshanteringen i kommunal regi men 
2021 övergick kommunen till kommunalförbundet Kretslopp Sydost. Ytterligare exempel 
på verksamhet som bedrivs genom kommunalförbund är Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg, VoB Kronoberg och Samordningsförbundet Värend. Kommunen har två 
helägda kommunala bolag: UppCom AB och AB Uppvidingehus. Kommunens verksamhet 
bedrivs också genom gemensamma nämnder, exempelvis Överförmyndarnämnden och 
Lönesamverkan HUL, samt kommunala stiftelser, exempelvis Högsby Sparbanksstiftelse 
och kommunalt förvaltade stiftelser. 

METOD OCH MATERIAL 

Utredningen genomförs som en kvalitativ textanalys med fallstudier inom Uppvidinge 
kommun. Fallstudierna görs inom särskilt boende och förskoleverksamhet. Valet av 
verksamheter som blir föremål för granskning grundar sig på att verksamheten bedrivs 
parallellt i två driftformer inom Uppvidinge kommun, vilket är fallet för särskilt boende och 
förskolor. De två driftformer som finns för verksamhet i form av särskilt boende och 
förskolor är kommunal regi och privat regi. Därav kommer de två driftformerna att 
granskas.  

Underlaget för genomförande av utredningen består av muntligt och skriftligt underlag. 
Aspekten ekonomi har granskats genom underlag från samtal med ekonomerna för 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Aspekten kvalitet har 
granskats genom skriftligt material i form av kvalitetsuppföljningar av särskilt beonde, samt 
kvalitetsanalys och tillsynsprotokoll för förskolorna. Aspekten driftssäkerhet grundar sig på 
samtal med beredskapssamordnare, samt skriftligt material från Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och kommunens risk- och sårbarhetsanalys.  

Material för den kommunala och privata verksamheten har valts ut utifrån material som 
finns tillgängligt hos respektive förvaltning och är producerat så nära i tiden som möjligt. 
Därmed är det särskilda boendet som granskas det kommunala särskilda boendet Solgården 
och det privata särskilda boendet Smedsgård, då de var de enda särskilda boenden som 
granskades 2019 och att 2019 var den senaste granskningen av kommunala särskilda 
boenden. De förskoleverksamheter som granskas är förskoleverksamheten för kommunala 
förskolor och de privata förskolorna Juvelen, Ugglebo och Familjelyckan.   

RESULTAT 

EKONOMI 

Den ekonomiska aspekten är svår att jämföra mellan särskilda boenden som drivs i 
kommunal regi och i privat regi, likväl som mellan förskoleverksamhet som bedrivs i 
kommunal regi eller i privat regi. Problematiken grundar sig på mindre insyn i de 
ekonomiska förhållandena hos de privata utförarna och resulterar i ojämförbara värden 
avseende såväl utgifter som inkomster från verksamheterna.  
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De ekonomiska utgifterna från Uppvidinge kommun utgår från insynen i de kommunala 
verksamheternas. Utgifterna inom den kommunala verksamheten ligger till grund för den 
ersättning som utgår från Uppvidinge kommun till den privata utföraren av samma 
verksamhetssort. Denna utgift är den grundersättning som utgår till såväl de verksamheter 
som bedrivs i egen eller privat regi. Utöver grundersättningen får de privata utförarna en 
extra ersättning från kommunen för att ge de privata utförarna likvärdiga förutsättningar 
som de kommunala utförarna. Den extra ersättningen, en så kallad overhead-ersättning, 
utgår för att kompensera för de stödfunktioner som de kommunala verksamheterna kan 
tillgå. Därmed skiljer sig utgifterna för kommunen avseende verksamhet som bedrivs i 
kommunal regi och privat regi. Då de ekonomiska utgifterna för privat verksamhet utgår 
från utgifterna för motsvarande kommunal verksamhet går de inte att jämföra. Vidare kan 
man inte veta om den utbetalda summan till de privata verksamhetsutförarna täcker dess 
faktiska utgifter utan ytterligare insyn i de privata verksamhetsutövarnas ekonomiska 
förhållanden. 

Kommunal verksamhet Privat verksamhet 
Grundersättning = Utbetalning Grundersättning + Overhead-ersättning = Utbetalning 

Tabell över skillnaden i Uppvidinge kommuns utbetalning. 

Inkomsterna mellan kommunala och privata verksamhetsutövare går inte att jämföra. 
Uppvidinge kommun har endast insyn i de kommunala verksamheternas intäkter. 
Då fullständig insyn i de privata verksamhetsutövarnas inkomster saknas går det inte 
att jämföra. 

En skillnad mellan verksamhet som bedrivs i kommunal regi och privat regi är att den 
kommunalt drivna verksamheten inte får ha ett vinstintresse utan endast ta ut en avgift 
som motsvarar den faktiska kostnaden. Det finns inget krav på avsaknad av vinstintresse 
hos de privata verksamhetsutövarna. Därmed kan det antas att kommunalt driven 
verksamhet bidra till att kostnaden för användaren av tjänsten motsvarar den faktiska 
kostnaden av tjänsten medan den privata verksamhetsutövaren kan sätta en annan kostnad 
på tjänsten. 

SAMMANFATTNING 

En jämförelse av den ekonomiska aspekten mellan verksamhet som bedrivs i kommunal 
regi och privat regi är svårbedömd då kommunen endast har full insyn i den verksamhet 
som bedrivs i kommunal regi. Utifrån insynen i den verksamhet som bedrivs i kommunal 
regi utgår en grundersättning till utföraren i privat regi, vilken även får en overhead-
ersättning för att bidra till likvärdiga förutsättningar. En verksamhet som bedrivs i 
kommunal regi får inte drivas med vinstsyfte, men verksamhet som bedrivs i privat 
verksamhet har denna möjlighet. Samtidigt finns ett annat stöd för utförare i kommunal 
regi, vilket påverkar förutsättningarna för verksamheterna.  

KVALITET 

SÄRSKILDA BOENDEN

I styrdokumentet Rutin för kvalitetsuppföljning inom socialförvaltningen framgår att 
socialförvaltningen genomför kvalitetsuppföljningar inom alla dess verksamheter. Efter 
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redovisning av kvalitetsuppföljningen till socialnämnden fastställer enhetschefen en 
handlingsplan över förbättringsområden. Under 2012 infördes lagen om valfrihetssystem 
inom särskilt boende. Uppvidinge kommun införde då ett förfrågningsunderlag där kraven 
för de externa utförarna behöver motsvara de interna utförarnas krav för att de externa 
utförarna ska godkännas.  

Socialförvaltningen genomför kvalitetsuppföljningar för de kommunala och privata 
särskilda boenden, vars upplägg ändrats från 2020. Kvalitetsuppföljningarna omfattade 
tidigare aspekterna nutrition, inflyttning, dokumentation, kontaktman, aktiviteter, larm, 
samverkan, avvikelser, personal och kompetens, samt vårdhygien. Kvalitetsuppföljningar 
genomfördes årligen för de privata särskilda boenden medan kvalitetsuppföljningen av de 
kommunala särskilda boenden tidigare endast genomförts på ett särskilt boende per 
uppföljning. Under våren 2021 genomför socialförvaltningen en kvalitetsuppföljning av 
samtliga särskilda boenden. Den senaste kvalitetsuppföljningen som genomfördes av 
kommunalt drivet särskilt boende är 2019 där Solgården var det kommunala särskilda 
boendet som granskades.    

Kommunalt särskilt boende
Uppvidinge kommuns dokument Kvalitetsuppföljning av särskilt boende i egenregi, Solgården, 
2019 ligger till grund för granskningen av kvalitén inom kommunalt särskilt boende i den 
här utredningen. Vid tillfället för granskningen framkom underlag kring det särskilda 
boendets kvalitet avseende aspekterna nutrition, inflyttning, dokumentation, kontaktman, 
aktiviteter, larm, samverkan, avvikelser, personal och kompetens, samt vårdhygien. 

Vid granskningen 2019 framgick att brukare hade möjlighet att kolla på lägenheten innan 
inflyttning till Solgården. Efter inflyttningen var ambitionen att välkomstsamtal skulle 
hållas med brukaren inom 3–6 veckor från inflyttning. Utöver välkomstsamtalen hölls även 
ett samtal mellan sjuksköterskan och brukaren. Inom 3 veckor efter inflyttning skapades en 
genomförandeplan. Genomförandeplanen uppdaterades dock inte två gånger per år som 
den bör. Det särskilda boendet genomförde även social dokumentation för de brukare som 
ville skapa en levnadsberättelse. Brukare tilldelades 2–3 kontaktmän som var de som främst 
hjälpte brukaren. 

Vid kvalitetsuppföljningen på Solgården 2019 framgick att personalen kände till 
kostpolicyn och serverar mat i olika konsistenser. Andelen brukare som hade en nattfasta 
på över 11 timmar var 42 %. Brukarna erbjöds gruppaktiviteter på eftermiddagarna. Det var 
inte alltid att samtliga brukare fick sin socialsamvaro varje vecka. Larm användes i 
verksamheten och larmen kontrollerades i samband med att personalen lämnade 
lägenheten. Dokumentation av kontrollerna saknades. Månadskontrollerna av larmen ska 
dokumenteras men har inte dokumenterats på det särskilda boendet. 

Personalen upplevde vid granskningen 2019 att team-träffarna hade en otydlig struktur. 
Samarbetet mellan professionerna upplevdes fungera mestadels bra. Det särskilda boendet 
bemannades dygnet runt och man hade tillgång till en sjuksköterska dygnet runt. De 
tillsvidareanställda uppfyllde Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskap, 
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men det upplevdes som att många av omvårdnadspersonalen hade liten eller saknade 
vårderfarenhet eller utbildning. 

Vid tillfället för granskningen 2019 användes de vårdhygieniska rutinerna. Solgården hade 
en följsamhet på 80 % av de basala hygien och klädreglerna. Det särskilda boendet gick 
igenom beredskapsplanen en gång per år och man hade även haft brandutbildningar i 
närtid för personalen. Solgården genomförde dokumentation över vilka som använde 
nycklar till enskildas lägenheter och medicinskåp under arbetspassen. Vid granskningen 
upplevde de anställda att man hade bristande kunskap om rutinen för IT-
säkerhetsinstruktioner. Under granskningsperioden förekom avvikelser i form av 
läkemedelsstölder. Därutöver har inga Lex Sarah anmälningar noterats.  

Privat särskilt boende
Uppvidinge kommuns dokument Kvalitetsuppföljning av särskilt boende enligt LOV, 
Smedsgård, 2019 ligger till grund för granskningen av kvalitén inom privat särskilt boende i 
den här utredningen. Kvalitetsuppföljningen genomfördes under 2019 för Smedsgård. Vid 
tillfället för granskningen framkom underlag kring det särskilda boendets kvalitet avseende 
aspekterna nutrition, inflyttning, dokumentation, kontaktman, aktiviteter, larm, samverkan, 
avvikelser, personal och kompetens, samt vårdhygien 

Vid granskningen 2019 framgick att brukare hade möjlighet att kolla på lägenheten innan 
inflyttning till Smedsgård. Efter inflyttningen hölls oftast ett välkomstsamtal med brukaren 
inom 2–3 veckor från inflyttning. Vid tillfället för granskningen hade samtliga brukare inte 
fått ett välkomstsamtal. Inom 3 veckor efter inflyttning skapades en genomförandeplan. 
Genomförandeplanen uppdaterades 4 gånger per år. Det särskilda boendet genomförde 
även social dokumentation för de brukare som ville skapa en levnadsberättelse. Brukare 
tilldelades 1–2 kontaktmän som var de som främst hjälper brukare. 

Vid kvalitetsuppföljningen på Smedsgård 2019 framgick att personalen kände till 
kostpolicyn och serverar mat i olika konsistenser. Andelen brukare som hade en nattfasta 
på över 11 timmar var 50 %, beräknat på de brukarna som ville delta i mätningen. Brukarna 
erbjöds dagverksamhet i grupp. De som inte deltog i dagverksamhet i grupp erbjöds 
individuell aktivering. Kontaktmannen erbjöd brukaren socialsamvaro. Larm användes i 
verksamheten och larmen kontrollerades en gång i månaden med signering av personalen. 
Dörrlarm och sänglarm kontrollerades manuellt varje kväll på det särskilda boendet.  

Personalen upplevde att team-träffarna fungerade bra och de genomfördes en gång i 
månaden. Samarbetet mellan professionerna upplevdes också fungera bra. Det särskilda 
boendet bemannades dygnet runt. Alla utom en av de tillsvidareanställda hade läst 
omvårdnadsprogrammet eller har likvärdig utbildning vid tillfället för 
kvalitetsuppföljningen 2019. 

Vid tillfället för granskningen 2019 användes de vårdhygieniska rutinerna. Smedsgård hade 
en följsamhet på 90 % av de basala hygien och klädreglerna. De gick igenom 
beredskapsplanen en gång per år och man hade även haft brandutbildningar i närtid för 
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personalen. Smedsgård dokumenterade inte vilka som använde nycklar till enskildas 
lägenheter och medicinskåp under arbetspasset. IT-säkerhetsinstruktionen hade signerats 
av många av de anställda på det särskilda boendet vid tidpunkten för granskningen. Under 
granskningsperioden hade två sociala avvikelser rapporterats och inga Lex Sarah 
anmälningar gjordes. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anger kvalitetsuppföljningarna av de två granskade särskilda boenden 
2019 att kvalitén på särskilda boenden har stora likheter även om viss variation finns på de 
olika aspekterna som belysts ovan. Variation fanns exempelvis kring antalet kontaktmän 
per brukare och avvikelser. Socialförvaltningens förfrågningsunderlag inför avtal med 
privata aktörer ställer också likvärdiga krav på utförare genom alternativa driftsformer 
likväl som för utförare genom kommunal regi. 

FÖRSKOLEVERKSAMHET 

Tillsynen som genomförs av kommunala och privata förskolor skiljer sig åt. Utifrån 
granskningen av de kommunala förskolorna har man genomfört kvalitetsanalys av 
kommunerna i helhet som presenteras i en samlad huvudmannarapport. De privata 
förskolorna granskas separat genom ett tillsynsprotokoll. 

Kommunala förskolor 
Uppvidinge kommuns huvudmannarapport Kvalitetsanalys läsåret 2018/2019 förskolans 
huvudmannarapport ligger till grund för granskningen av kvalitén i kommunala förskolor i 
den här utredningen. Huvudmannarapporten anger att det finns sju stycken kommunala 
förskolor. Antalet barn som gick i kommunal förskola uppgick till 467 stycken barn. De sju 
kommunala förskolorna hade 30 stycken avdelningar och cirka 16 barn gick på respektive 
avdelning. De kommunala förskolorna hade även cirka 5 barn per pedagogisk personal och 
cirka 14 barn per förskolelärare.  

Under 2019 angavs att man på en av förskolorna genomförde en utbildning för 
arbetslagsledarna som sedan tog med utbildningen till övriga pedagoger inom förskolan 
och därigenom arbetade med kompetensutveckling. På samtliga förskolor genomförde 
personalen APT-träffar där man arbetade med planering, uppföljning och handledning. 
Rektorerna tog med sig de signaler som rektorerna fångade upp ute i verksamheten till 
skolledarträffarna. Dessa skolledarträffar var en del i det kvalitetsstärkande arbetet. Barnen 
deltog även i planeringen av innehållet av dagarna på förskolan och föräldrar 
uppmuntrades till delaktighet genom utvecklingssamtal, föräldramöten och liknande. 
Under året genomfördes två föräldramöten på förskolorna, varav ett avdelningsspecifikt 
och en för hela förskolan. Därutöver fanns föräldraråd där föräldrarepresentanter träffades 
två gånger per år för att förbättra verksamheten. Samtliga föräldrar hade utvecklingssamtal 
under vårterminen och ett till utvecklingssamtal erbjuds under höstterminen. Vartannat år 
genomfördes även en föräldrarenkät där man frågade om hur barnet trivs. Förskolorna 
skickade även ut vecko- eller månadsbrev.   
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Vid tillfället för granskningen 2019 angavs språk vara ett prioriterat mål för förskolorna. 
Högläsning genomfördes med efterföljande reflektion över innehållet i texten. Man använde 
även sånger och ramsor. Språket utvecklades även genom användande av språk i 
matematik. Barn med annat modersmål än svenska erbjöds material med digitala böcker 
och filmer på olika språk.  

Privata förskolor 
Uppvidinge kommuns tillsynsprotokoll ligger till grund för granskningen av kvalitén i 
privata förskolor i den här utredningen. Detta omfattar Tillsynsprotokoll 2017: Tillsyn av 
fristående verksamhet 2017 Familjelyckan, Tillsynsprotokoll 2017: Tillsyn av fristående verksamhet 
2017 Juvelen, Tillsynsprotokoll 2017: Tillsyn av fristående verksamhet Ugglebo 2017. Dessa utgör 
de senaste dokumenterade tillsynsprotokollen från de privata förskolorna. Totalt fanns vid 
tillsynen 2017 tre stycken privata förskolor: Familjelyckan, Juvelen och Ugglebo.  

På förskolan Familjelyckan utgick man från läroplanen för förskolan vid planeringen. Man 
hade en enhetsgemensam planering inför varje läsår. Under personalens APT-träffar och 
medarbetarsamtal gick man igenom förskolans styrdokument och reflektion över dessa. 
Kontroll av att arbetet genomfördes i enlighet med styrdokument gjordes genom en årsvis 
kvalitetsrapport och löpande kontroll av verksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete 
genomfördes genom pedagogernas dokumentation och dokumentationspärm för varje barn. 
Den dokumentationen bildade underlaget för kvalitetsrapporten för förskolan. Förskolan 
arbetade med målen språklig utveckling, förståelse av matematik och förståelsen för 
naturvetenskap och teknik. Barnen skulle få möjlighet att påverka sin situation och därför 
infördes ett månadsmässigt barnråd som inträffade på samma dag som APT-träffen för att 
snabbt kunna ta till åtgärder. Personalen har inte genomgått kompetensutvecklande insatser 
de senaste åren vid tillfället med anledning av att man funderade på byte av ägarform.  

På förskolan Juvelen diskuterades läroplanen för förskolan vid varje personalmöte samt en 
genomgång över den särskilda del av årshjulet där verksamheten befann sig. För att säkra 
utvecklingen genomfördes utvärderingar och analys varje termin och om brister upptäcktes 
följdes det upp med en utvecklingsplan. Barnets utveckling dokumenteras i barnens 
pärmar. Förskolan arbetade med målen kring värdegrundsmålen och prioritering av vistelse 
utomhus. Man arbetade även med genusarbete på förskolan. Barnen deltog i planeringen 
och barnens utveckling och behov beaktades. Barnen svarade även på enkäter och intervjuer 
om deras upplevda påverkansmöjlighet. Föräldrarna svarade även på enkäter. Personalen 
genomgick även kompetensutvecklande utbildningar.  

På förskolan Uggelbo utgick man från ett årshjul för såväl ytlig som djupgående planering. 
Årshjulet blev utgångspunkten för utvärdering och reflektion som resulterade i 
synliggörande av förbättringsområden. Målen som sattes utvärderas löpande och 
återkopplades till barnen och personalen. Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete 
dokumenterades på olika sätt, exempelvis genom enkäter, utvärderingar av arbetsplan och 
skapandet av verksamhetsberättelser. De mål som prioriterades i verksamheten är språk och 
matematik, men man hade även fokuserat arbetet på naturvetenskap och teknik. Språkmålet 
ämnade utveckla barnens kommunikation, intresse för skriftspråk och förmågan att tolka 
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bilder och bokstäver. Barnen deltog i verksamhetens planering och kunde lämna önskemål. 
Dokumentation genomfördes genom barnens enkäter, intervjuer och samtal där barnet fick 
uttrycka sina åsikter. Förskolelärare fanns endast på en anställning om 10 % och rekrytering 
pågick därför vid tillsynen 2017. 

Samtliga tre tillsynsprotokoll fastslår att ”… förskolan uppfyller författningarnas krav inom de 
områden som har granskats”4. 

Sammanfattning 
Det finns skillnader i det material som finns för kommunala förskolor och privata förskolor 
vilket påverkar det underlag som den här granskningen kan utgå ifrån. Utifrån tillsynen av 
de privata verksamhetsutövarna uppfyller de områden som har granskats under 2017 
författningarnas krav. Huvudmannarapporten för de kommunalt drivna förskolorna verkar 
likaså uppfylla de krav som finns på förskolorna. Om en mer djupgående analys av 
förskolornas kvalitet efterfrågas bör material som producerats nära i tid användas för att ge 
en så rättvisande bild av verksamheten som möjligt.   

DRIFTSÄKERHET 

Driftssäker avser att verksamheten ”nästan alltid fungerar”5. Driftssäkerhet hänvisar därför 
till en kontinuitet i verksamheten, vilket involverar många olika aspekter. Interna aspekter 
som kan påverka kontinuiteten kan exempelvis vara tillgängliga resurser i form av 
kompetent personal, lokalens utformning och systemens stabilitet. Även externa aspekter 
som påverkar större delar av samhället kan även tänkas att påverka kontinuiteten i 
verksamheterna. Exempelvis under ett strömavbrott, vattenavbrott eller naturfenomen. De 
interna aspekterna som bidrar till kontinuitet kan den enskilda verksamhetsutövaren 
påverka för att förbättra driftssäkerheten. De externa aspekterna som påverkar 
kontinuiteten behöver arbetas med förebyggande för att förbättra driftssäkerheten.  

Sveriges kommuner arbetar förebyggande för att uppnå en god kontinuitet av verksamheter 
som anses vara samhällsviktiga. Det förebyggande arbetet genomförs genom lagreglerade 
risk- och sårbarhetsanalyser, samt genom arbete för kontinuitet inom verksamheterna. 
Samhällsviktig verksamhet avser ”…verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller 
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller 
säkerhet”6. 

Sveriges nationella krisberedskapssystem grundar sig på tre grundläggande principer: 
ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Dessa principer indikerar att 
ansvaret för verksamheten under en störning är densamma som vid normala förhållanden, 

4 Tillsyn av fristående verksamhet 2017 Familjelyckan (2017). S. 3 & Tillsyn av fristående verksamhet 
2017 Juvelen (2017). S. 3. Tillsyn av fristående verksamhet 2017 Ugglebo (2017). S. 3. 
5 SAOB (2009). Driftsäker. 
6 MSB (2020). Vad är samhällsviktig verksamhet? 
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att störningen ska hanteras så nära de berörda och ansvariga som möjligt och att 
verksamheten i så stor utsträckning som möjligt ska fungera likt normala förhållanden7. 

Kommunen ansvarar för kontinuiteten för de verksamheter som kommunen tillhandahåller 
och som är samhällsviktiga verksamheter. Kommunen är huvudman för verksamhet även 
om driften överlämnats till en privat utförare, förutom avseende förskola eller annan 
skolverksamhet8. Både att äga och bedriva samhällsviktig verksamhet innebär ett ansvar 
och samverkan mellan privata och offentliga aktörer är en förutsättning för skydd av 
samhällsviktig verksamhet. Denna samverkan sker exempelvis genom avtal och 
uppföljningar mellan aktörerna. Kommunen är på övergripande nivå den ansvariga parten 
för verksamhetens kontinuitet oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal regi eller 
tilldelats en aktör som bedriver verksamheten i privat regi.  

Ytterligare en aspekt att väga in i kontinuitet är att när en verksamhets förflyttas från att 
bedrivas i kommunal regi till privat regi finns en risk att avtalet vid något tillfälle kan sägas 
upp av utföraren av en alternativ driftsform. Vid en uppsägning av avtalet behöver tjänsten 
oftast erbjudas av verksamhet som bedrivs i kommunal regi vilket medför en omställning. 
Omställningen kan antingen ske genom att skapa en ny verksamhet inom 
verksamhetsområdet eller inkludera tjänsten i redan befintlig verksamhet. En omställning 
kan föranleda konsekvenser för såväl de som använder tjänsten och för kommunens 
struktur och organisation. 

SAMMANFATTNING 

Driftssäkerhet avser generellt en kontinuitet. För att uppnå kontinuitet genomförs risk- och 
sårbarhetsanalys och även förebyggande arbete kring kontinuitet. Kommunen är på 
övergripande nivå ansvarig för verksamheten oavsett om det bedrivs i kommunal regi eller 
om det tilldelats en aktör som bedriver verksamheten i privat regi.  

AVSLUTNING 

Utredningen ämnar jämföra hur verksamhet som drivs i kommunal regi eller i en alternativ 
driftsform skiljer sig avseende ekonomi, kvalitet och driftssäkerhet. Den alternativa 
driftsformen privat regi valdes ut för att jämföras med drift i kommunal regi.  

Utifrån den ekonomiska aspekten finns det tydliga skillnader mellan verksamhet i 
kommunal regi och privat regi. Verksamhet som bedrivs i kommunal regi får en 
grundersättning och har tillgång till stöd från kommunens övriga verksamhet. Verksamhet 
som bedrivs i privat regi får en grundersättning utifrån den grundersättning som den 
kommunala verksamheten inom samma verksamhetsområde får samt en extra ersättning 
för att kompensera för det stöd som verksamheterna i kommunal regi har tillgång till.  

Utifrån kvalitetsaspekten finns överlag stora likheter men likaså vissa skillnader mellan de 
särskilda boenden som bedrevs i kommunal regi och privat regi. Förskolorna som bedrevs i 

7 MSB (2019). Om Krisberedskap. 
8 SKR (2021). Huvudman, ansvarsfördelning, roller 
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kommunal regi och privat regi verkar uppfylla de författningsmässiga krav som finns. Vissa 
skillnader i upplägget av verksamheten kunde dock synas, exempelvis där en av 
förskolorna fokuserade på genusarbete.  

Utifrån driftssäkerhet, även kallat kontinuitet, har kommunen generellt det yttersta ansvaret 
för verksamhet som bedrivs i såväl kommunal regi som privat regi. Dock undantas bland 
annat förskolor från detta ansvar när driften överlämnas till en privat utförare. 

Sammanfattningsvis finns såväl skillnader som likheter mellan de två granskade 
verksamheterna som bedrevs i kommunal regi och privat regi. Den här utredningen har 
endast beaktat två verksamheter i Uppvidinge kommun som bedrivs i två driftsformer. Mer 
information om driftformernas lagreglering kan läsas i Kommunallagen, och information 
om de olika driftsformerna kan man bland annat läsa om i Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) publikationer: 

• Driftformer i kommuner och regioner från 2020.
• Driftsformer för kommunal infrastruktur från 2020.
• Alternativa driftformer från 2011.
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§ 185 Dnr 2021-000143  

Kostpolicy 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den nya 

kostpolicyn och upphäva den tidigare kostpolicyn. Kostpolicyn ska 

revideras under varje mandatperiod.               

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommuns kostpolicy ska revideras varje mandatperiod. 

Målsättningen var att revidera policyn under 2020 vilket sköts fram på 

grund av att pandemin medförde stor arbetsbelastning för kostavdelningen.  

Arbetet återupptogs i början av 2021. Den nuvarande policyn är i flera 

avseenden detaljerad och nere på verksamhetsnivå istället för att vara ett 

vägledande dokument som anger allmänna mål som ska eftersträvas 

eller/och värden som ska beaktas. Samhällsserviceförvaltningen fick därför i 

uppdrag att ta fram ett nytt förslag och redovisa det till Kommunstyrelsen 

på försommaren 2021.  

Förslaget har skickats ut på kontorsremiss till Socialförvaltningen, Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen samt 

Upphandlare för att inhämta eventuella synpunkter.  

Konsekvenser 

Den nya policyn ger en bra grund för kostavdelningens arbete men även för 

Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt respektive 

förvaltningar genom att den kommunicerar en gemensam normativ 

ståndpunkt när det gäller kosten (miljö och förhållningssätt) i kommunens 

verksamheter.  

Policyn tydliggör också bland annat organisation samt kommunens fokus 

på hållbarhet, näring och säkerhet.   

Inga kända ekonomiska konsekvenser.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kostpolicyn ska revideras under varje 

mandatperiod.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägg för Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01 § 68 

Förslag till ny Kostpolicy  

Kostpolicy för Uppvidinge kommun, Barn, ungdomar, personer med 

funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet (utgående)    

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Ekonomiavdelningen, chef samt upphandlare 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  

      



                     
                                                             
 

 
 

Kostpolicy för Uppvidinge kommun 
 

  Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning  

och äldre inom kommunal verksamhet 

 
 

    
 

Policyn revideras varje mandatperiod 
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Policy – utarbetad i samarbete med representanter från kommun‐
styrelsen, socialnämnden och barn‐ och utbildningsnämnden 
 

Varje berörd kommunal verksamhet i Uppvidinge kommun ansvarar för att denna 

kostpolicy följs. Alla gäster ska känna sig trygga med att mat som serveras i 

Uppvidinge kommun är näringsrik och väl sammansatt. De ska även känna sig 

trygga att maten som serveras följer gällande regler beträffande specialkost och 

livsmedelshygien. Syftet med kostpolicyn är att den ska fungera som ett styrande 

dokument och som ett stöd för att kvalitetssäkra kostverksamheten. 

 

  Övergripande Mål 
 

 Skapa bra matvanor för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning 

  och äldre. 

 

 Sträva efter att varor som köps in skall vara rättvisemärkta, närproducerade och 

ekologiska. Verka för ett ekologiskt hållbart förhållningssätt när det gäller inköp  

  och matsedelplanering. Tillgång och ekonomi styr i vilken omfattning och ökning 

  inköpen sker. 

 

 Tillgodose olika gruppers behov av energi och näring enligt Livsmedelsverket 

  råd. Erbjuda en bra näringsstatus och förebygga undernäring hos de äldre. 

 

 Ökad användning av mat lagad från grunden.   

 

 Verka för god ekonomisk hushållning och minskat matsvinn. 

 

 Kvalitetskraven på råvarorna i livsmedelsupphandlingen ska öka och eftersträvan  

  är att få mer närproducerade livsmedel i våra anbud. 

 

 Kostverksamheten ska vara helt intäktsfinansierad i enlighet med köp/sälj‐

organisation.  
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    Övergripande mål för äldreomsorg 
 

Maten och miljön inom äldreomsorgens verksamheter är mycket viktig då 

måltiderna skapar förutsättningar för ett välbefinnande. Förutom näring ger 

måltiderna också plats för sociala kontakter och något man ska se fram emot  

under dagen. Inom äldreomsorgen är det särskilt viktigt att hålla god uppsikt 

över de äldres näringsintag. 

 

 Maten som serveras ska vara variationsrik och tilltalande. Den skall bestå av 

lunch och dessert, samt sallad, grönsaker, bröd och dryck. Alternativen ökar 

aptiten och bidrar till att fler väljer att äta maten. Måltiderna ska vara utformade 

enligt Livsmedelsverkets råd för äldre. 

 

 Boendeformer med totalt måltidsansvar ska följa måltidsordningen enligt 

Livsmedelsverkets råd. Frukost, lunch med dessert, middag/kvällsmål och 

  minst tre mellanmål ska serveras dagligen. 

 

 Nattfastan för de äldre ska inte överstiga 11 timmar. Tidpunkten för måltiderna 

ska fördelas jämt över den vakna tiden. 

 

 För personer med behov av konsistensanpassad kost eller annan specialkost ska 

detta erbjudas. 

 

 Måltiden ska vara ett naturligt inslag i de äldres dag och ska serveras i en trevlig 

och lugn miljö. 

 

 Kostmöten ska finnas för att få en bra kommunikation med de boende. 
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  Övergripande mål för förskola och skola 
 

Mat och matvanor har stor betydelse för hälsan och välbefinnande under barn  

och ungdomsåren. Det är då våra matvanor grundläggs och därför viktigt att  

den maten som serveras på förskolan och skolan är näringsriktig samt följer 

Livsmedelsverkets råd. Förskolan/skolan svarar endast för en tredjedel av 

det dagliga näringsintaget. Hemmet svarar för det resterande näringsintaget.  

Vi strävar efter ett gott samarbete med hemmen när det gäller att fostra till goda 

matvanor och en hälsosam livsstil. 

 
 Måltiderna ska ge barn och elever en näringsriktigt sammansatt kost av  

  god kvalité. Maten som serveras ska vara vällagad, tilltalande och varierad. 

 

 Skollunchen ska vara ett naturligt inslag i barnens/elevernas skoldag och 

  ska serveras i en trevlig och lugn miljö. De vuxna i verksamheten har en viktig 

  roll som förebilder när det gäller att förmedla positiva värderingar kring kost 

  och måltidsvanor.  
 

  Skollunchen ska minst bestå av en huvudrätt per dag, samt råkost och 

  grönsaker, bröd, vatten/ ekologisk mjölk.  
 

  Skollunchen bör schemaläggas vid samma tidpunkt varje dag och vara minst 

  30 minuter lång. Genom att schemalägga lunchen ungefär mitt i elevernas 

  arbetsdag orkar de med hela skoldagen och har också större möjligheter att 

  prestera bra. 
 

 Frukost och mellanmål ska följa Livsmedelsverkets råd vilket bland annat 

innebär att huvudvikten ligger på servering av smörgås med pålägg, mjölk 

eller mjölkprodukt, flingor/gryn samt frukt/bär. Söta produkter såsom 

nyponsoppa, kräm, saft och chokladdryck ska undvikas. 
 

 Ett matråd bör finnas för att skapa en bra kommunikation mellan elever, 

personal på skolrestaurangerna och pedagoger. Vid förekomst av café‐

erksamhet ska det medvetet strävas efter kontinuerlig utveckling utifrån ett 

näringsriktigt perspektiv. 
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Arbetsområden för att nå målen 

 
    Meny 
 

    Traditioner och årstider ska uppmärksammas på matsedel och i matmiljö. Menyn 

    ska vara variationsrik och anpassad till målgruppen.  
 

    Matsedeln för förskola och skola anpassas så att sötade produkter undviks. 
 

Nötter, mandel, jordnötter och övriga nötter får inte serveras på grund av  

eventuella allergiska reaktioner. 

  

    Måltiden 
     

    Lunchen ska följa Livsmedelsverkets näringsrekommendationer för lunch till 

    målgruppen, vilket tillgodoser ca 30 % av det dagliga energi‐ och närings‐ 

    innehållet. Rekommendationen gäller hela måltiden, inklusive bröd, mjölk och 

    grönsaker/salladsbuffé och gäller i genomsnitt under en vecka. 
 

    Detta ska ingå i dagens lunch: lagad huvudrätt, bröd, matfett, grönsaker/  

    salladsbuffé och mjölk/dryck.  
     

    Varmhållningstider ska minimeras för att bibehålla bra smak och näringsvärde och 

    därmed eftersträva att följa livsmedelsverkets högsta varmhållningsgräns en timme  

    för potatis‐ och grönsaker och två timmar för övriga matsedelskomponenter. 

 

    Specialkost 
 

    Specialkost kan alltid tillhandahållas av medicinska skäl om ansökan 

    med intyg från behörig personal visas.  
 

    Specialkost kan även tillhandahållas av religiösa och etiska skäl, med vissa före‐ 

    skrifter. Av religiösa skäl kan vi tillhandahålla koster som inte innehåller  

    griskött, nötkött, inälvsmat, blod/blodprotein. 
 

    Däremot har vi inte möjlighet att erbjuda halal eller koschermat. 
 

    Ansvarig personal vid köken ska ha en dialog med behörig personal och  

    eventuellt vårdnadshavare/elev för att uppnå bästa resultat.      
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    Måltidsordningen 
 

    Lunchen ska schemaläggas på ett sådant sätt att alla barn, elever och äldre får 

    en möjlighet att äta sin lunch i lugn och ro och utan tidspress. Det är viktigt att 

    en dialog förs mellan förskolan/skolans schemaläggare, äldreomsorg och kök/ 

    kostchef så att livsmedelsverkets rekommendationer följs och att våra gäster får 

    en så bra måltidsordning som möjligt. 

 

    Avfallshantering 
 

  Alla kök ansvarar för att minska matsvinn samt att sortera sina sopor så att vi 

  värnar om miljön på bästa sätt. 

 

    Livsmedelshygien 
 

    För alla kök som tillagar, serverar och levererar mat gäller att Livsmedelslagen 

    följs. Detta innebär att alla kök ska arbeta efter ett fungerande och dokumenterat 

egenkontrollprogram för sin köksverksamhet. Genom egenkontrollen säkras 

kvalitén i köksverksamheten genom förebyggande insatser. Personalen ska förutom 

grundläggande hygienutbildning erhålla regelbunden uppdatering av kunskaper 

minst vart tredje år. 
 

Kostverksamheten skall tillämpa kvalitetssystem med fastställande av kritiska 

kontrollpunkter för egenkontroll HACCP (Hazard Critical Control Points.). 

 

    Livsmedelsavtal 
 

Livsmedelsupphandlingen ska säkerställa behovet av bra råvaror av god kvalitet till 

rätt pris. Upphandlingskrav ska ställas enligt Miljöstyrningsrådets kriterier samt 

med krav enligt svensk djurskyddslagstiftning. Vid upphandling av livsmedel så 

skall hänsyn tas till möjligheten att handla varor som är naturbeteskött, rättvise‐

märkt, märkt rainforce aliance eller närproducerad. 
 

    Alla verksamheter ska avropa från befintliga livsmedelsavtal. 
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    Ekologiska produktinköp 
 

    Politiska‐ och nationella mål för ekologiska produktinköp ska vara vägledande 

    för kostverksamheten. I budget finns följande ekologiska mål. 
 

 

 Andelen ekologiska livsmedel (vikt), 25 %. 

 Andel närproducerade (20 mil) livsmedel (vikt), 25 % 

 Andel fairtrade livsmedel: 

‐ Kaffe 90 % 

‐ The 90 % 

‐ Drickchoklad 90 % 
 

    Kompetens 
 

    Alla anställda inom måltidsverksamheten ska ha god kompetens i matlagning,  

    diet och allergikost samt livsmedelshygien. Måltidspersonalen ska också ha en  

    social kompetens för att arbeta med service. Fortlöpande kompetensutveckling  

    sker. Vid nyrekrytering av kostpersonal prioriteras personal med formell  

    utbildning. 

       

    Uppföljning/ Kvalitetssäkring 
 

    Kostverksamheten är en serviceorganisation. Vid varje förskola, skola och 

    servicehus bör ett matråd finnas. Matråden ska bidra till att ge matgästerna 

    påverkansmöjligheter och förutsättningar till delaktighet.  
 

    Gästenkäter genomförs varje år inom skola och äldreomsorg. Målet är 80 %  

    nöjda kunder 
 

Näringsberäkning av skolmatsedel redovisas varje termin till barn‐ och 

utbildningsnämnden. Detta fås genom att använda kostplaneringssystemet  

Mashie, här kan man också på sikt göra alla beställningar från mottagande  

enhet, till producerande enhet samt i en vidare utveckling även sköta all 

kostnadsdebitering. 

 

    Avbeställning av portion 
 

    Frånvarande barn/elev anmäls senast 08.30 från förskola och skola. Kontakt tas 

    direkt med respektive kök. Avdrag görs på portionspriset med råvarokostnad. 

    Avbeställning som görs senast 14 dagar i förväg, sker ingen debitering. 
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Inledning 
Uppvidinge kommun serverar mat till barn, elever, vuxna och äldre inom 

måltidsverksamheterna i förskola, grundskola, äldreomsorg, inom LSS-verksamhet och 

fritidsverksamhet.  

Uppvidinge kommuns kostpolicy är ett vägledande dokument som anger allmänna mål som 

ska eftersträvas och värden som ska beaktas i måltidsverksamheten. Syftet är att 

kommunicera en gemensam normativ ståndpunkt gällande kosten som serveras i 

kommunens verksamheter. Vidare precisering sker sedan genom andra styrdokument och 

genom praktisk tillämpning.  

Ansvar 
Ansvaret för implementeringen av denna policy delas mellan Samhällsserviceförvaltningen, 

Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Samtliga har varit delaktiga i 

framtagandet av denna policy.  
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Organisation 
Kostverksamheten ska vara helt intäktsfinansierad i enlighet med köp/sälj-organisation. En 

förutsättning för att detta ska fungera är att beställningar och avbeställningar görs enligt 

fastställda rutiner. Det ska finnas en krisberedskap för oväntade händelser.  

Måltidsmodellen 
Måltidsmodellen är framtagen av Livsmedelsverket och ger ett helhetsperspektiv på en bra 

måltid. Måltiden omfattar maten på tallriken, men också miljön, sällskapet och stämningen. 

Uppvidinge kommuns kostpolicy tar avstamp i de sex pusselbitarna där bitarna 

näringsriktig och säker omfattas av krav i lagstiftningen. Där inga lagkrav finns ska 

kostverksamheten grunda sig i nationella rekommendationer och riktlinjer. 

 

Måltidsmodellen. Källa: Livsmedelsverket 

Hållbar 
I arbetet med en hållbar utveckling spelar matvanor och matkonsumtion en stor roll. 

Måltidsverksamheten ska ha en låg påverkan på miljö och klimat. Detta bland annat genom 

att främja lokalt producerade livsmedel, planera måltider efter säsong, öka andelen viltkött 

och minska matsvinn. Sopor sorteras så att miljön värnas om på bästa sätt. Mat och råvarors 

ursprung samt påverkan på klimat och miljö ska lyftas fram. I upphandlingar ställs krav på 

att produktion och hantering tar hänsyn till miljö, djurskydd och sociala aspekter. 

I skolan ska två olika alternativ serveras varav det ena vegetariskt. Detta möjliggör för 

matgästerna att aktivt kunna påverka matens miljö- och klimatpåverkan.  
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God och trivsam 
En god och trivsam måltid är central för att maten ska ätas upp och göra nytta. Genom ett 

ömsesidigt trevligt och respektfullt bemötande ges en positiv upplevelse och atmosfär vid 

måltiden. Vidare uppnås en trivsam måltidsmiljö genom samarbete och möjlighet till 

inflytande. Synpunkter och dialog är en viktig del av utvecklingsarbetet. Matglädjen främjas 

genom samtal och samvaro i en trivsam miljö. Tillräckligt med tid till förfogande för 

måltiden är av stor vikt. Medarbetarna deltar aktivt i och vid de pedagogiska måltiderna i 

alla verksamheter. I skola, förskola och fritidsverksamhet är den vuxne en förebild för barn 

och elever. Det är en fördel om alla medarbetare har en gemensam bild av vad en bra måltid 

är. God mat ska locka matgästerna och samtidigt utmana smaker och preferenser.  

Måltiderna ligger bra fördelade tidsmässigt så att barn inom skolan får mat ungefär mitt i sin 

skoldag. Inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten ligger måltiderna fördelade på bästa 

sätt utifrån den enskildes behov.   

Näringsriktig och säker 
Måltiden ska grundlägga och främja goda kostvanor. En näringsberäknad matsedel 

säkerställer att barn, elever och omsorgstagare erbjuds en kost som täcker behovet av energi 

och näring enligt gällande rekommendationer. Maten ska vara säker och anpassad efter 

matgästens behov. Detta säkerställs genom professionell måltidspersonal med kompetens 

inom såväl livsmedelshygien som specialkost.  

Integrerad 
Måltiden är en del av och kan tas tillvara som en resurs i skolan exempelvis i det 

pedagogiska arbetet. Inom omsorgen kan måltiden tas tillvara för att exempelvis skapa 

sociala sammanhang. För att detta ska bli riktigt bra krävs kompetens, engagemang och 

samverkan. Måltiderna ska vara en del i bevarandet av traditionell matkultur men samtidigt 

även främja utvecklingen av modern mat.  
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§ 190 Dnr 2021-000285  

Avtal om löneadministration mellan AB Uppvidingehus 
och lönesamverkan HUL 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet.            

Sammanfattning av ärendet 

Den gemensamma nämnden för lönesamverkan för Högsby kommun, 

Uppvidinge kommun och Lessebo kommun, även kallad HUL, har under 

våren ingått avtal med AB Uppvidingehus. Avtalet mellan AB 

Uppvidingehus och lönesamverkan HUL gäller löneadministration. För att 

avtalet ska bli giltigt behöver avtalet godkännas av kommunfullmäktige i 

de tre kommuner som utgör HUL enligt avtalets § 4.  

Konsekvenser 

Förslaget till beslut innebär inga direkta konsekvenser för Uppvidinge 

kommun.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Avtal om löneadministration mellan AB Uppvidingehus och 

lönesamverkan HUL 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01 § 85    

Beslutet skickas till 

Lönesamverkan HUL 
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§ 191 Dnr 2021-000286  

Avtal om löneadministration mellan Högsby Bostads 
AB och lönesamverkan HUL 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet.           

Sammanfattning av ärendet 

Den gemensamma nämnden för lönesamverkan för Högsby kommun, 

Uppvidinge kommun och Lessebo kommun, även kallad HUL, har under 

våren ingått avtal med AB Uppvidingehus. Avtalet mellan AB 

Uppvidingehus och lönesamverkan HUL gäller löneadministration. För att 

avtalet ska bli giltigt behöver avtalet godkännas av kommunfullmäktige i 

de tre kommuner som utgör HUL enligt avtalets § 4.   

Konsekvenser 

Förslaget till beslut innebär inga direkta konsekvenser för Uppvidinge 

kommun.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Avtal om löneadministration mellan Högsby Bostads AB och 

lönesamverkan HUL 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01 § 86   

Beslutet skickas till 

Lönesamverkan HUL 
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§ 194 Dnr 2021-000259  

Delegering av kommunens rätt att meddela föreskrifter 
enligt Förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

• delegera till kommunstyrelsen att utfärda föreskrift enligt lagen (2021:4) 

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19.  

• uppdra åt kommunstyrelsen att återrapportera beslut, fattade enligt 

denna delegation, till kommunfullmäktiges nästkommande ordinarie 

sammanträde.               

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 

av sjukdomen covid-19 får regeringen, eller den kommun som regeringen 

bestämmer, meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på platser där det 

finns risk för trängsel. Sedan den 11 mars har kommuner, enligt 

förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19, möjlighet att utfärda föreskrifter som 

förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 

särskilt angiven plats. Förbud får endast införas om det på platsen finns 

påtaglig risk för trängsel. Möjligheten för kommuner att utfärda föreskrift 

är tillfällig och kopplad till covid-19-lagen, som gäller till den 30 september 

2021, med föreslagen förlängning till den 31 januari 2022.  

En föreskrift får endast meddelas under vissa särskilt angivna 

förutsättningar och efter yttrande från andra myndigheter. Beslut om 

begränsningar i att vistas på viss plats, fattas av ”kommunen”, alltså av 

kommunfullmäktige. Men då beslut med kort varsel kan bli nödvändiga, 

utifrån att påtaglig risk för trängsel kan relateras till väder, enskildas 

initiativ och oförutsedda händelser, föreslås att kommunstyrelsen delegeras 

rätten att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna 

platser.  

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om förbud mot att vistas på 

en geografiskt avgränsad plats i kommunen är att: 
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• det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel 

• föreskriften inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket och inte 

heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.  

Risk för påtaglig trängsel innebär att det måste finnas konkreta 

omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. Sådan risk 

kan finnas i samband med till exempel olika högtider och årstider. 

Kommunen måste, vid varje enskilt övervägande inför utfärdande av 

eventuell föreskrift, göra en noggrann bedömning av om det finns risk för 

påtaglig trängsel. Hänsyn ska tas till både tidigare erfarenhet och till 

folkhälsa, särskilt till barns. Innan beslut om vistelseförbud övervägs och 

fattas, ska i första hand andra åtgärder prövas och användas. Information 

och dialog med allmänhet och berörda föregår ett beslut.  

En föreskrift ska gälla endast under den tid som påtaglig risk för trängsel 

kan förekomma, till exempel under vissa dagar och/eller tider på dygnet. 

Beslut om vistelseförbud ska inte gälla längre än en månad. Innan föreskrift 

meddelas ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att 

yttra sig över kommunens förslag. Begäran om yttrande över beslut ska 

komma in till Folkhälsomyndigheten minst två arbetsdagar innan 

föreskriften beslutas. Efter beslut ska kopia av föreskriften sändas 

Folkhälsomyndigheten, som även ska informeras när föreskriften upphävs 

eller avslutas i förtid. Överträdelse av kommunens föreskrift kan leda till 

penningböter. Polismyndigheten följer upp föreskriften och kommunen 

kommunicerar därför beslut om vistelseförbud även med polisen. Vid ett 

beslut om att förbjuda vistelse på plats där risk för påtaglig trängsel finns, 

ska invånare och berörda i kommunen informeras. Samverkan med andra 

aktörer ska ske: ovanstående myndigheter, kringliggande kommuner och 

ordinarie samverkansaktörer i länet. 

Mer information om kommuners möjlighet att meddela föreskrifter om 

förbud mot att vistas på särskilt angivna platser finns på SKR:s hemsida. 

Konsekvenser 

Beslutet beräknas ha ringa ekonomiska konsekvenser kopplade till 

exempelvis praktiskt arbete på den plats vistelseförbudet gäller.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.             
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01 § 82     

Beslutet skickas till 

Alla nämnder    

      





Från: Anders Ljungqvist 
Skickat: den 20 juni 2021 12:19 
Till: Alexander Arbman 
Ämne: AVSÄGELSE 
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§ 195 Dnr 2021-000287  

Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, år 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

för kvartal 1 år 2021 anmäls och läggs till handlingarna.             

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen (SoL), skyldig att till 

Inspektion för vård och omsorg (IVO) inrapportera alla gynnande beslut om 

beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta innefattar också en 

skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten som inte verkställs på 

nytt inom tre månader.  

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6h § SoL skyldig att rapportera till 

kommunfullmäktige.  

Enligt socialnämndens protokollsutdrag 2021-05-11 § 65 finns två ej 

verkställda gynnande beslut.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kansliavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2021-05-11 § 65 

Tjänsteskrivelse 2021-05-20        

Beslutet skickas till 

Socialnämnden   
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Meddelanden till kommunfullmäktige        

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna meddelanden: 

• Sammanträdesplan 2022 SKR 2021-06-18 

• Föreläggande om överprövning av offentlig upphandling av 

arkitektjänster, Förvaltningsrätten, 2021-06-18 

• Redovisning och granskningsintyg år 2020, partistöd, Centerpartiet, 

2021-06-17 

• Redovisning och granskningsintyg år 2020, partistöd, 

Socialdemokraterna, 2021-06-16 

• Redovisning och granskningsintyg år 2020, partistöd, 

Landsbygdspartiet oberoende, 2021-06-02 

• Redovisning och granskningsintyg år 2020, partistöd, Vänsterpartiet, 

2021-05-07 

• Begäran om yttrande över ansökan om förlängd igångsättningstid 

för vindkraftpark, Länsstyrelsen i Kalmar, 2021-06-16 

• Samrådsremiss breddning av väg 941 Lillagården Stenbrohult, 

Trafikverket, 2021-06-16 

• Bostadsmarknadsanalys 2021 Kronobergs län, Länsstyrelsen i 

Kronoberg, 2021-06-15 

• Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen år 2022, 

socialnämnden, 2021-06-14 

• Eldningsförbud i Kronobergs län från 2021-06-12, Länsstyrelsen i 

Kronoberg, 2021-06-11 

• Samrådsredogörelse detaljplan för ett nytt sjukhus, Växjö kommun, 

2021-06-10 

• Remissinbjudan om förslag till principer för att utse 

regionalstödskarta för perioden 2022-2027, Näringsdepartementet, 

2021-06-09 

• Inbjudan till samråd för översiktsplan för Oskarshamns kommun, 

2021-06-08 

• Välkommen till FoU fonden för kommunens fastighetsfrågor, SKR, 

2021-06-02   
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• Information om riskskatten, Kommuninvest Ekonomisk förening, 

2021-06-01 

• Årsredovisning VoB Syd, 2021-05-27               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-06-22      

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 

 




