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§ 219 Dnr 2018-000039  

Ekonomisk uppföljning 2018 - Socialnämndens 
presidium 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten är delgiven.        

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för årets resultat är negativt med 20,5 miljoner kronor, en 
försämring med 1,1 miljoner kronor i förhållande till föregående prognos.  

Socialnämndens prognos är försämrad med 1,7 miljoner kronor. Det är 
främst inom äldreomsorgen som prognosen försämras. Kommunstyrelsens 
prognos försämras med 2 miljoner kronor till följd av avvecklingskostnader 
för personal. Barn- och utbildningsnämndens prognos förbättras med 1,7 
miljoner kronor till följd av att Migrationsverket har beviljat nämnden 
ersättning för lokalkostnader i Alstermo för tidigare år.  

Beviljade medel för ökat bostadsbyggande förbättrar prognosen för 
finansieringsverksamheten med närmare 800 tusen kronor.   

Socialnämnden har under året tagit fram en åtgärdsplan för att komma till 
rätta med underskottet. Inom kommunstyrelsen pågår en utredning inom 
kostverksamheten som även innefattar ekonomin. De övriga underskotten 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är av engångskaraktär.   

Det negativa resultatet på 20,5 miljoner kronor innebär en negativ 
budgetavvikelse på 21,1 miljoner kronor. Budgetavvikelsen består av:  

Socialnämnden minus 13 960 tkr 

Kommunstyrelsen minus 7 000 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden plus 1 000 tkr 

Miljö- och byggnadsnämnden plus 200 tkr 

Skatter och utjämning minus 1 390 tkr 

Socialnämndens presidium presenterar förslag till åtgärder för att nå en 
budget i balans. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Det prognostiserade resultatet innebär ett negativt balanskravsresultat. 
Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 
tre år.                     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-12-06 

Ekonomisk uppföljning ks i december 2018   

Beslutet skickas till 
Samtliga kommunens nämnder 
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§ 220 Dnr 2015-000008 ADM 

Firmatecknare för mandatperioden 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Avtal, kontrakt, skrivelser och andra handlingar som beslutas av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott ska undertecknas 
av kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson (C) eller vid dennes förfall 
av kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Jonsson (S) och 
kontrasigneras av t.f. kommunchef Lars Engqvist eller vid dennes förfall av 
Silja Savela, ekonomichef.  

2. Kommunstyrelsen kan i varje enskilt ärende besluta om andra 
firmatecknare.  

3. Ovanstående beslut om firmatecknare gäller från och med den 11 
december 2018.         

Sammanfattning av ärendet 
I flera ärenden som handläggs av kommunen krävs det flera personer som 
har möjlighet att teckna firman. Med anledning av att kommunstyrelsen 
beslutade 2018-10-10, § 157 om kommunchef Christer Lindbergs 
entledigande behöver firmatecknarna revideras.                          

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 221 Dnr 2018-000412  

Ansökan om sponsring AMO HK 

Kommunstyrelsens beslut 
AMO HK sponsras med 100 000 kronor för säsongen 2018/2019.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelen beslutade den 9:e juni 2015, § 96, att sponsra AMO HK 
(tidigare Alstermo IF Hanboll) med 100 000 kronor i samband med att 
föreningen gick upp i allsvenskan. Kommunen har sponsrat föreningen 
årligen med 100 000 kronor för säsongerna 2015/2016, 2016/2017 samt 
2017/2018. 

AMO HK har i november 2018 kommit in med ansökan om sponsring på 
120 000 kronor för säsongen 2018/2019. Vid beredning av ärendet föreslås 
oförändrad sponsringsnivå på 100 000 kronor för säsongen 2018/2019.   

Ekonomiska konsekvenser 
Inryms inom kommunstyrelsens budgetram för sponsring                     

Beslutsunderlag 
Ansökan om sponsring från AMO HK, daterat 2018-11-27    

Beslutet skickas till 
AMO HK 

Ekonomichef 
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§ 222 Dnr 2018-000354  

Kravprofil kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 
Kravprofil för tjänsten som kommunchef fastställs.        

Sammanfattning av ärendet 
Inför tillsättning av tjänsten som kommunchef har förslag till kravprofil 
tagits fram. Fackliga organisationer har fått möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget.                     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-29, personalchef    

Beslutet skickas till 
Personalchef 
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§ 223 Dnr 2018-000355  

Kravprofil förvaltningschef 
samhällsserviceförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen.        

Sammanfattning av ärendet 
Personalavdelningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2018-11-13, § 207 
att lämna förslag på kravprofil för förvaltningschef Samhällsservice-
förvaltningen.                          

Beslutet skickas till 
Personalchef 
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§ 224 Dnr 2018-000403  

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för analys av 
förändring av OPF-KL18 jämfört med OPF-KL14. 

Återrapportering till kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-12.        

Sammanfattning av ärendet 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 
eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller 
PRF-KL i kommunen eller kommunalförbund. 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 
2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, 
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. I OPF-KL18 har delar om 
familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser 
tillförts.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) och Patrik Davidsson (C) yrkar att kapitel 2 
Omställningsstöd styrks. 

Monika Hammarström (S) yrkar på återremiss.  

Kent Helgesson (LBO) yrkar på återremiss och att en analys sker av 
förändring i förslag till avtal jämfört mot tidigare OPF-KL14.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition och finner att ärendet ska återremitteras.        
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse personalchef, 2018-11-26 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 18)    

Beslutet skickas till 
Personalchef 
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§ 225 Dnr 2018-000407  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöområdet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna ny taxebilaga 2.        

Sammanfattning av ärendet 
För de företag som bedriver miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska 
hamna rätt i taxan behövs en ny taxebilaga. 

Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett förslag till beslut.                          
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§ 226 Dnr 2018-000401  

Planuppdrag för Klavreda 3:8 

Kommunstyrelsens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan för 
Klavreda 3:8 och angränsande områden vid Norrsjön.        

Sammanfattning av ärendet 
Dagens strandskyddslagstiftning tillåter inte nybyggnation inom 100 meter 
från strandlinjen om det inte föreligger särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 
Miljöbalken.  

För att kunna ge dispens eller upphäva strandskyddet i en detaljplan måste 
minst ett av dessa skäl vara aktuellt. Ett av skälen som anges är så kallade 
LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). För att kunna 
upphäva strandskyddet genom att hävda landsbygdsutveckling i 
strandnära läge ska ett antal kriterier uppfyllas. Kriterierna anses uppfyllda 
då området 1) är lämpligt för utveckling av landsbygden, 2) är av sådant 
slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften 
fortfarande tillgodoses långsiktigt och 3) endast har en liten betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften, i eller i närheten av en tätort. 

Det aktuella området ligger i Klavreström och angränsar i väster och söder 
till Norrsjön. Uppvidinge kommun är ägare till fastigheten Klavreda 3:8 
som utgör merparten av området. Det aktuella området har varit föremål 
för diskussion tidigare när studenter på Byggnadsutformnings- och 
byggingenjörsprogrammet fick i uppdrag att visualisera en framtida 
exploatering av området.  

Blandad bostadsbebyggelse kan på sikt tillgodose en del av en efterfrågan 
på strandnära boende som finns i kommunen, samtidigt som 
pendlingsmöjligheterna till både Växjö och Vetlanda är goda.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.                    

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 227 Dnr 2018-000333  

Upprustning av hållplatser 2019 i Kronobergs län inom 
ramen för landsbygdssatsning och 
tillgänglighetssatsning 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande hållplatser rustas upp: 

1. Nytt väderskydd vid Hållplatsen Majorsgatan (Busslinje 345). 

2. Belysning på riksvägen vid Hållplatsen Bedeboda på båda sidor av vägen 
(Busslinje 310/320/332). 

3. Ny cykelparkering vid Hållplatsen Nottebäck terminal (Busslinje  
310/311/320/332/335/345).  

4. Nytt väderskydd i Läge B och belysning i Läge A och B vid Hållplatsen 
Riksvägen (Busslinje 331/332). 

5. Nytt väderskydd i Läge A och B och cykelparkering i Läge B vid 
Hållplats Järnvägsgatan (Busslinje 331). 

6. Ansökan till Trafikverket görs om bidrag till standardförbättringar. 

7. Max 200 000 kr anslås ur kommunstyrelsens disponibla 
investeringsmedel.        

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag finns från Trafikverket att upprustning sker vid följande 
hållplatser: 

• Nytt väderskydd vid Hållplatsen Majorsgatan (Busslinje 345). 

• Belysning på riksvägen vid Hållplatsen Bedeboda på båda sidor av vägen 
(Busslinje 310/320/332). 

• Ny cykelparkering vid Hållplatsen Nottebäck terminal (Busslinje  
310/311/320/332/335/345). 
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• Nytt väderskydd i Läge B och belysning i Läge A och B vid Hållplatsen 
Riksvägen (Busslinje 331/332). 

• Nytt väderskydd i Läge A och B och cykelparkering i Läge B vid Hållplats 
Järnvägsgatan (Busslinje 331).                           

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 228 Dnr 2017-000348  

Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att påbörja en 
aktualitetsprövning av översiktsplanen. 

2. En arbetsgrupp tillsätts för ärendet bestående av presidierna från 
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommuns översiktsplan antogs i april 2011. Enligt plan- och 
bygglagen ska kommunen minst en gång per mandatperiod ta ställning till 
om planen är aktuell eller om den behöver arbetas om, helt eller delvis.  

För Uppvidinge kommuns del innebär detta att aktualitetsprövning ska ske 
under innevarande mandatperiod. Det är kommunfullmäktige som ska 
fatta beslut om planens aktualitet och för detta behövs ett beslutsunderlag.  

Beslutsunderlaget ska arbetas fram bland annat i samråd med samtliga 
förvaltningar och bolag i kommunen. Länsstyrelsen ska genom en så kallad 
sammanfattande redogörelse redovisa sina synpunkter i fråga om statliga 
och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för planens 
aktualitet. Det finns också ett behov av att samråda med andra kommuner 
som kan beröras av översiktsplanens ställningstaganden.                          

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 229 Dnr 2017-000251  

Svar på medborgarförslag om att tillgänglighetsgöra 
ljudnivån för personer med hörselnedsättning Kl 11.00 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för att kartlägga 
vilka av kommunfullmäktiges lokaler som har hörslinga. 

Återrapport till kommunstyrelsens sammanträde 12 februari 2019.        

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag kom in 2017-06-16 där det föreslås att all offentlig 
information som Uppvidinge kommun är organisatör eller är delaktig i är 
tillgänglig för personer med hörselnedsättning. Högtalare och hörslinga ska 
användas. 

Hörslinga, teleslinga eller T-slinga är ett hjälpmedel för hörselskadade. Den 
består av en ledning, även kallad magnetantenn, som monteras längs 
väggarna i en lokal. När en specialförstärkares audioutgång ansluts till 
slingan genereras elektromagnetiska svängningar som en speciell telespole i 
hörapparater kan uppfånga. Den hörselskadades hörapparat uppfattar då 
svängningarna från hörslingan och omvandlar dem till förstärkta ljud. 

Hörslingor finns både som fasta installationer i lokaler samt portabla. 

I Uppvidinge kommuns lokaler finns hörslinga på: 

Storgården 

Lingården 

Olofsgården 

Lenhovda dagcenter 

Det är naturligtvis önskvärt att alla lokaler hos Uppvidinge kommun har 
fasta hörslingor. Samtidigt är det en kostnad som måste ställas mot andra 
prioriterade kostnader inom kommunen. En portabel hörslinga finns på 
socialförvaltningen i Lenhovda.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunledningsförvaltningen för att kartlägga vilka av 
kommunfullmäktiges lokaler som har hörslinga.                    

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 230 Dnr 2017-000392  

Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 i Lenhovda 
(socialkontor) 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till köpekontrakt avseende fastigheten Lenhovda 72:1 godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-06-26, § 70 att 
upphäva tidigare beslut om att AB Uppvidingehus ska förvärva aktierna i 
fastighetsbolaget Lenhovda 72:1 AB samt att uppdra till kommunstyrelsen 
att, direkt eller indirekt, förvärva fastigheten Lenhovda 72:1.  

I början av september månad fick samhällsserviceförvaltningen i uppdrag 
att genomföra förvärvet som ett fastighetsförvärv, d v s som ett direkt 
förvärv.  

Ett förslag till köpekontrakt har förhandlats fram med fastighetsägaren. Av 
detta framgår bl a att köpeskillingen uppgår till 6 900 000 kronor samt 
övriga villkor för förvärvet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till Samhällsserviceförvaltningens förslag.                 

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 231 Dnr 2018-000129  

Retroaktiv utbetalning Kommunalt Partistöd för år 2018 
till Vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att betala ut 31 964 kr i partistöd till 
Vänsterpartiet för 2018. 

Kommunfullmäktige föreslås förtydliga att beslut om partistöd för 
Miljöpartiet, KF 2018-11-27, § 128, gäller för 2018.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt partistöd får varje år delas ut av kommunfullmäktige enligt 
kommunallagen. Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun beslutade om 
regler för kommunalt partistöd den 26 augusti 2014. Enligt reglerna är de 
partier som är representerade i kommunfullmäktige berättigade till stöd 
under förutsättningen att respektive parti lämnar in en redovisning om vad 
partistödet använts till samt ett granskningsintyg som intygar att 
redovisningen stämmer. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 att inte betala ut partistöd till 
Vänsterpartiet pga att redovisning inte lämnats in. Reglerna för partistöd 
medger att medel kan betalas ut nästkommande år om redovisning lämnats 
in. Vänsterpartiet har lämnat in ansökan för verksamhetsåret 2016.  

Detta har inte uppmärksammats av kommunledningsförvaltningen vid 
handläggningen av 2019 års partistöd, vilket föranleder att ett 
kompletterande beslut behöver fattas.                          
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§ 232 Dnr 2018-000398  

Förslag på nytt reglemente kommunalt partistöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta anta förslag till nytt reglemente för 
kommunalt partistöd.         

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till reviderat reglemente för kommunalt partistöd föreligger.                          
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§ 233 Dnr 2018-000026  

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är delgivna.        

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut anmäls: 

Beslut om ekonomisk uppgörelse med medarbetare upp till 12 månadslöner 
i samband med avslut av anställning. 2018-11-12. Delegation:1.22 

Anta centralt tecknad överenskommelse som lokalt kollektivavtal på 
rekommendation av SKL (HÖK 18 Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd) 2018-11-29. Delegation 1.20                          
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§ 234 Dnr 2017-000416  

Meddelande till Kommunstyrelsen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Meddelandena är delgivna.        

Sammanfattning av ärendet 
Följande meddelanden anmäls: 

1. Ägar- och ledningsprövning nya krav för enskilda att bedriva fristående 
förskola, cirkulär 18:41 SKL 

2. Värdsesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionär som inte har fått försäkringsksydd enligt AGS-KL, cirkular 
18:45 SKL 

3. Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom 
förvaltningsbesvår, cirkulär 18:46 SKL 

4. Månadsrapport jan-oktober 2018, MBN 2018-11-22, §§ 145 

5. Val av dataskyddsombud, MBN 2018-11-22, § 147                          
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§ 235 Dnr 2018-000332  

Ansökan om extra stöd på grund av ökade 
foderkostnader 

Kommunstyrelsens beslut 
 1. Lenhovda hästsportklubb och Åseda ryttarklubb beviljas 50 % av sökt 
belopp. 63 500 kr till Åseda ryttarklubb och 41 000 kr till Lenhovda 
hästsportklubb. Totalt 104 500 kr. 

2. Kultur- och fritidsavdelningen tillförs ett extra anslag om 64 000 kr.   

3. Beslutet är ett engångsanslag för 2018.        

Sammanfattning av ärendet 
På grund av torkan har foderpriserna för våra båda hästsportklubbar ökat 
markant, i fallet Åseda Ryttarförening har priset nära fördubblats. För 
Lenhovda hästsportklubb har torkan inneburit fördyringar av foder på 
87 000kr.  

Ridverksamheten i Uppvidinge är mycket populär hos företrädesvis flickor 
och rapporterade för 2017: 

Lenhovda hästsportklubb  
190 medlemmar, varav 95 mellan 5-20 år 

694 bidragsberättigade sammankomster 2017 och 3803 aktivitetstillfällen 

Åseda ryttarförening   
179 medlemmar, varav 113 mellan 5-20 år 

648 bidragsberättigade sammankomster 2017 och 3335 aktivitetstillfällen. 

Konsekvensen, som föreningarna pekar på i sin ansökan, skulle innebära en 
kraftig inskränkning i både volym och ekonom för verksamheten, något 
som kultur- och fritidsavdelningen bedömer skulle innebära att många 
flickors fritidsaktiviteter skulle utebli, alternativt behöva söka sig utanför 
kommunen för att tillgodose sitt hästsportintresse. Ur en 
jämställdhetssynpunkt är det än viktigare att möta flickors fritidsintresse på 
samma villkor som för pojkar.  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(29) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-11 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Ekonomiska konsekvenser 
Bifall till beslutet innebär att kultur- och fritidsavdelningen behöver 
tillskjutas extra medel om 64 000kr.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åke Axelsson (S) yrkar bifall till kultur- och föreningsutskottets förslag.              

Beslutsunderlag 
Ansökan Lenhovda Hästsportklubb och Åseda Ryttarförening   

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Kultur- och fritidschef 
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§ 236 Dnr 28913  

Förtydligande förmåner vid ökad tjänstgöringsgrad 
socialnämnden ordförande o vice ordförande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningsförvaltningen lämnar svar vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-02-12.        

Sammanfattning av ärendet 
Kent Helgesson (LBO) ställer följande fråga: 

Nedanstående yrkande fick bifall i kommunfullmäktige den 27 november 
paragraf 125. Här efterfrågas ett klarläggande om alla konsekvenser 
beaktats. 

Niklas Jonsson (S) yrkar:  Att minska tiden för vice ordförande i 
kommunstyrelsen från 75% till 60%. Att fördela de 15% på ordförande 10% 
och 5% på vice ordförande i socialnämnden. 

Tolkning närmast till hands är att tjänstgöringsgrad för tilltänkt ordförande 
i socialnämnden ökar från nuvarande 30 till 40 procent. Därmed uppnås 
gräns för vad som i kommunallagen definieras som betydande del av heltid 
med tillhörande benämning kommunalråd eller annan benämning som ska 
anges av fullmäktige. Dessutom kvalificerar uppdrag från 40 procent och 
uppåt till ekonomiskt stöd vid uppdragets upphörande. Särskilt regelverk 
för pensionsförmåner, omställningsstöd och förlängt omställningsstöd som 
utgör framtida åtaganden för kommunen. Beaktades dessa konsekvenser 
inför beslutet?                          

Beslutet skickas till 
Personalchef 
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§ 237 Dnr 2016-000130  

Projekt om förebyggande insatser i socialnämndens 
och barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 
500 000 kr beviljas till projekt Förebyggande insatser för år 2018.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har i april 2016 ansökt 
om medel för finansiering av projektledare som under 22 månader ska 
utreda och utforma möjligheter för barn och unga att få goda 
uppväxtvillkor. Kommunstyrelsens beslutade i juni 2016, § 110, att ställa sig 
positiv till nämndernas ansökan och att avsätta 1 150 000 kronor för 
projektet. 
 
Av beslutet framgår att innan budgetmedel tillförs till nämnden för 2018 
ska en projektutvärdering och kostnadsbudget redovisas till 
kommunstyrelsen. 
 
Under 2016 och 2017 har projektet beviljats budgetmedel på totalt 162 000 
kronor. Beräknad kostnad för projektet mellan februari – december 2018 är 
520 000 kronor. Kostnaden består av personalkostnad för projektledare. 
I februari 2018 startade projektet om på nytt och projektledare tillsattes. 
Fram till dagsdato har projektledare och medarbetar från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst, skola och etableringen samarbeta med projektledare. 
 
Socialnämnden ansöker om 520 000 kr i budgetmedel för finansiering av 
projekt Förebyggande insatser för år 2018.                          
 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 238 Dnr 2018-000389  

Delegationsbeslut anställning av t.f. förvaltningschef 
Samhällsserviceförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbeslutet är delgivet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Jonsson (S) fick på delegation av 
kommunstyrelsen 2018-11-13, § 206 att anställa t.f. förvaltningschef på 
Samhällsserviceförvaltningen. 

Niklas Jonsson meddelar att avdelningschef Patrik Ivarsson har anställts 
som t.f. förvaltningschef t.o.m. 2019-06-30.                          
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