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Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 20 maj 2020 klockan 09:00 i 

Uppvidinge gymnasieskola, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 

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. 

 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen  

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare  

Dnr 2020-000002  

 

3.  Dialog med barn- och utbildningsnämnden 

om budget och verksamhet 2020 

Dnr 2020-000267  

 

4.  Information om socialnämndens åtgärds- och 

handlingsplan kostnadseffektiviseringar 

2020-2024 

Dnr 2020-000195  

 

5.  Möjlighet till ett aktivt och meningsfullt 

sommarlov 

Dnr 2020-000251  

 

6.  Revidering av prioriteringsordning för 

uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar  

Dnr 2020-000273  

 

7.  Medborgarförslag om installation av tank vid 

strandbadets camping i Älghult, för tömning 

av latrin från husbilar och husvagnar 

Dnr   

 

8.  Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Dnr 2017-000192  
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Ärende Anteckningar 

9.  Plan för vägunderhåll för kommunala vägar 

och gator 

Dnr 2019-000420  

 

10.  Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens 

verksamhetsområden 2020 

Dnr 2020-000162  

 

11.  Ekonomiska rapporter maj 2020 

Dnr 2020-000281  

 

12.  Granskning av årsredovisning 2019 

Dnr 2020-000020  

 

13.  Översyn av bolag och kommunstyrelsens 

organisation 

Dnr 2019-000122  

 

14.  Ansökan om förskottering av moms 

Dnr   

 

15.  Rapport från lokalförsörjningsgruppen 

Dnr 2020-000246  

 

16.  Motion om gröna beslut 

Dnr 2020-000080  

 

17.  Revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning 

Dnr 2020-000193  

 

18.  Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och 

samhällsskyddsråd 

Dnr 2020-000204  

 

19.  Motion om att servera vildsvinskött i skolan 

och äldreomsorgen 

Dnr 2020-000130  

 

20.  Hot och våld mot politiker 

Dnr 2019-000277  

 

21.  Medborgarförslag Inför bullerbegränsning för 

ljuddämpning gällande fordon 

Dnr   
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Ärende Anteckningar 

22.  Skrivelse om möjligheter till att ta fram 

mobil-app för turism och vägledning om 

aktiviteter i kommunen 

Dnr 2020-000283  

 

23.  Översyn av etablerings- och 

arbetsmarknadsavdelningens framtida 

organisation och förvaltningstillhörighet  

Dnr 2020-000259  

 

24.  Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott efter Ingrid 

Hugosson (C) 

Dnr 2020-000190  

 

25.  Återrapportering av delegationsbeslut 

kommunstyrelsen  

Dnr 2020-000009  

 

26.  Meddelanden till Kommunstyrelsen  

Dnr 2020-000010  

 

 

Niklas Jonsson 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Kommunsekreterare 
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§ 83 Dnr 2020-000195  

Information om socialnämndens åtgärds- och 
handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in socialnämndens 

presidium till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde den 18 mars 2020, § 54, att 

bjuda in socialnämnden till dagens sammanträde. 

På sammanträdet redogör socialnämndens presidium och förvaltningschef 

för åtgärds- och handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020-2024.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

och bjuder in socialnämndens presidium till kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-09 § 34 

Åtgärds- och handlingsplan socialnämnden 

Beslutet skickas till 

Socialnämndens presidium 
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Möjlighet till ett aktivt och meningsfullt sommarlov 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Godkänna föreslagna lovaktiviteter för barn i mellanstadiet.   

Sammanfattning av ärendet 

I år drogs Socialstyrelsens stöd för lovaktiviteter in. Uppvidinge har under 

tidigare år fått statliga bidrag till ett värde av ca 270 000 kronor per år. Detta 

har gått åt till att finansiera kommunala satsningar på ungdomar, såsom 

fritidsgård, idrottslek och Scensommar men även finansierat föreningars 

lovaktiviteter som fotbollsskolor, simskola, prova-på idrott och andra typer 

av fritidsaktiviteter. Utan statligt stöd har vi inte möjlighet att erbjuda 

någon ersättning till föreningslivet alls och har därmed svårt att få dem att 

delta i liknande projekt 

I samtal med etablering och arbetsmarknads Alla tillsammansprojekt har vi 

kommit fram till en lösning där vi med hjälp en medarbetares förlängda 

projektanställning och ytterligare person/er på timmar alternativt 

sommarjobb kan hålla fritidsverksamheter för barn i mellanstadiet i alla 

kommundelar under sommaren. 

Det hela byggs i så fall på två grupper med handledare och feriearbetare. 

Grupp 1 utgår från Lenhovda och även åker till Älghult/Alstermo. Grupp 2 

servar Åseda och Norrhult. Feriearbetarna tillsammans med sina 

handledare planerar olika aktiviteter tillsammans och genomför dem sedan.  

Aktiviteterna marknadsförs med hjälp av Kultur- och fritidsavdelningen 

och kommunens skolor för att nå ut till alla barn.  

Tänkta perioder är v 25-32 men detta är beroende av om vi har möjlighet att 

om det finns tillräckligt med feriearbetare för att fylla grupperna. 

Utöver ovan nämnda lovaktiviteter kommer vi även att erbjuda BUF 

scenkonst gratis för sommaröppna verksamheter, exempelvis förskolor. 

Växjö kommun har erbjudit detta istället för Scensommar för allmänheten 

och kommer ändå att behöva betala vår del av avtalet. Det blir ingen extra 

kostnad som vi inte budgeterat för.  

Feriepraktik 

Feriepraktiken genomförs under v 25 – 32. Matchningen blev klar 7 maj och 

besked till dem som fått platser är nu utskickade. Exakta siffror är inte 

sammanställda och hur många av dem som sökt som tackar ja till plats blir 

inte klart förrän 19 maj. 
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Tanken är dock att samtliga som inte fått plats i den första uttagningen ska 

få möjlighet till plats i den utökade feriepraktiken. Dessutom ska även så 

stor del som möjligt av dem som inte har fått sommarjobb och som söker i 

den utökade feriepraktiken få plats. 

Den utökade feriepraktiken leds av Etablerings- och 

Arbetsmarknadsavdelningen samt det förlängda Alla tillsammans-

projektet. Innehållet är sommarlovsaktiviteter för skollediga samt en del 

arbete i föreningar. Den kommer att utgår från två orter – Lenhovda och 

Åseda, men aktiviteter kommer även att finnas i andra kommundelar. 

Finansiering kommer att ske via dels kommunens feriepraktikbudget (462 

tkr), dels genom det utökade statliga feriepraktikstödet, som utdelas i 

efterhand av Arbetsförmedlingen (188 tkr). 

Planerade kostnader: 

2 handledare under den utökade feriepraktiken                     150 000 kr 

Arvode till feriepraktikanter                                          500 000 kr 

Summa                                                                                           650 000 kr 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom avdelningen för arbetsmarknad och etablerings budget för 

feriepraktiken.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-13 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-22 § 117  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Avdelningen för etablering och arbetsmarknad   

 

 

Kultur- och fritidschef      Avdelningschef etablering och arbetsmarknad 

Per Gjörloff       Tomas Blad Lindahl 
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§ 117 Dnr 2020-000251  

Möjlighet till ett aktivt och meningsfullt sommarlov 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att se 

över möjligheten till att i samverkan med föreningsliv, ”Alla 

tillsammans” och andra organisationer i vår kommun se vad det finns 

för möjligheter till aktivitet och sysselsättning för våra unga under 

sommaren 2020.     

2. Kultur- och fritidsavdelningen ska återkomma med förslag till 

kommunstyrelsens sammanträde i maj 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 och den effekt 

detta virus ger på vårt samhälle inom flera verksamheter och företag i vår 

kommun behöver vi hitta nya arbetssätt och lösningar för att hjälpa alla 

generationer i vårt samhälle.  

Mycket av våra krafter och resurser i samhället satsar vi i dag på att skydda 

våra äldre och sjuka genom olika metoder så som Folkhälsomyndighetens 

direktiv säger och så som kommun vi efterlever direktiven på ett så bra sätt 

vi bara kan. 

Förändringarna i vårt samhälle påverkar oss alla på ett eller annat sätt, 

gammal som ung så blir livet inte riktigt sig likt för oss under en tid. 

Flera företag kan inte arbeta på ett vanligt eller traditionellt vis, inte heller 

erbjuda ungdomar arbete så som tidigare år, även föreningar har eller får 

inte samma möjlighet som vanligt att aktivera sina ungdomar så som 

tidigare. 

Vi har alla sommaren framför oss och flera ungdomar har ambitionen att få 

sommarjobb under sin skolledighet. Att få jobb och sysselsättning under sin 

ledighet är för många ungdomar oerhört viktigt. Troligtvis kommer 

avsaknaden av jobb och sysselsättning under sommarledigheten vara större 

än i normala fall och detta kan i sin tur leda till tristess och frustration för 

många då mycket talar för att detta sommarlov inte kommer likna de 

tidigare årens sommarlov.  

Vi behöver gemensamt hitta nya lösningar för att ge våra ungdomar ett så 

aktivt och normalt liv det går. Avdelningen arbetsmarknad och etablering 
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har påbörjat en satsning av detta som kallas för ”Alla tillsammans” som vi 

ska inkludera i arbetet. 

Därför vill jag att vi från Kommunstyrelsen ger ett uppdrag till kultur- och 

fritidsavdelningen att se över möjligheten till att i samverkan med 

föreningsliv, ”Alla tillsammans” och andra organisationer i vår kommun se 

vad det finns för möjligheter till aktivitet och sysselsättning för våra unga 

under sommaren 2020.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till ordförandes förslag med tillägg att kultur- 

och fritidsavdelningen ska återkomma med förslag till kommunstyrelsens 

sammanträde i maj 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse 2020-04-22    

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 31 Dnr 2020-000273  

Revidering av prioriteringsordning för uthyrning av 
sporthallar och gymnastiksalar  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag 

till revidering av Prioriteringsordning för uthyrning av sporthallar och 

gymnastiksalar.                

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden fastställde 1999-06-01, §52/99 

prioriteringsordning för Sporthallar och gymnastiksalar i Uppvidinge 

kommun. 

För att undvika konflikt vid eventuella dubbelbokningar vid 

schemaläggning av arrangemang som planeras utöver säsongsbokningar 

som beslutas för vår- och hösttermin samt vi sent fastställda matchtider 

finns ett behov av en revidering samt förtydligande av gällande 

prioritetsordning. Det finns även behov av mindre förändringar och 

förtydliganden i prioriteringsordningen 

Prioritetsordning revideras enligt bifogat förslag till Prioriteringsordning 

för uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar.  

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut är baserat på Normer för 

ideella föreningars verksamhet i Uppvidinge kommun som är antagen av 

Kommunfullmäktige 1996-08-27 och senast reviderad 2019-12-17. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser.                  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att kultur- 

och föreningsutskottet beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Prioriteringsordning för uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar 

Förslag till ny prioritetsordning för uthyrning av sporthallar och 

gymnastiksalar 
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Normer för ideella föreningars verksamhet i Uppvidinge kommun 

Tjänsteskrivelse 2020-05-07    

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 

            



 

 

 

 

            

Kommunledningsförvaltning · Kultur och fritid 

 

Box 59 360 70 Åseda  Besök: Kyrkbacken  Telefon: 0474-470 31  Telefax: 0474-470 01  Mobil: 070-649 70 31 
ulla-stina.nordh@uppvidinge.se   www.uppvidinge.se 

 

 

     
     
 
 
 
 
  

PRIORITERINGSORDNING FÖR UTHYRNING AV 
SPORTHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR. 
 
 
1. Barn- och ungdomsverksamhet. 
 
2. Inomhusidrott. 
 
3. Föreningar. 
 
4. Särskilda insatser. 
 
5. Större grupper. 
 
6. Säsongsuthyrning. 
 
7. Privatpersoner/företag. 
 
8. Utomhusidrott. 
 
9. Tillfällig uthyrning. 
 
10. Mindre grupper. 
 
 
(Vid tävlingsarrangemang får hyresgästen ställa sin tid till 
förfogande) 
 
 
 
Beslut i Kultur- och fritidsnämnden 1999 06 01, § 52/99.  
 
 
 
  O:\KF\FÖRENING\DIVERSE\Prioriteringsordning 99-2.doc 



 

     
  
 
 
 

NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA 
FÖRENINGARS LOKALA VERKSAMHET INOM 

UPPVIDINGE KOMMUN 
 
 

 
 
 

 
 

Antagna av Kommunfullmäktige 1996-08-27 
 

Reviderad: Kommunfullmäktige 2002-06-25  
 

Reviderad: Kommunfullmäktige 2010-12-21 
 

Reviderad: Kommunfullmäktige 2019-02-26 
 

Reviderad: Kommunfullmäktige 2019-12-17 
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NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGARS LOKALA 

VERKSAMHET INOM UPPVIDINGE KOMMUN 
 
 
 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
Bidrag enl §§ 1 - 4 erhålles av förening som: 
 

• är uppbyggd efter demokratiska principer 
• har antagit skriftligt utformade stadgar 
• har huvudsaklig verksamhet i kommunen 
• har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänts 
• har verksamhet öppen för alla inom åldersgruppen 5 - 20 år 
• har minst 10 medlemmar i åldern 5 - 20 år.  

            Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad   
           som medlem och erlagt av föreningen beslutad medlemsavgift. 

• bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdom under större delen av året 
• har antagen och godkänd drog- och mobbningspolicy 
• är ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet 

 
Bidrag enligt §§ 5 - 10 erhålles av förening som: 

• är uppbyggd enligt demokratiska principer 
• är huvudsakligen verksam inom kommunen 
• har antagit skriftligt utformade stadgar 
• har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänts. 
• har antagen och godkänd drog- och mobbningspolicy 

 
Efter Kommunstyrelsens prövning kan förening, vars verksamhet bedöms som synnerligen 
angelägen, erhålla bidrag även om den ej helt uppfyller ovanstående bestämmelser. 
 
Aktuella bidragsnivåer finns i särskild bilaga.   
Särskild hänsyn ska tas vid bidragsgivningen till särskild kostnadskrävande verksamhet på 
sätt som Kommunstyrelsen beslutar.(Exempel på sådan verksamhet kan vara ridsporten och 
handikappidrotten). Bidraget till kostnadskrävande verksamhet ska vara riktat för att 
minska deltagarnas egna ekonomiska insatser. 
 
Bidrag beviljas ej till föreningar som för sin ungdomsverksamhet erhåller bidrag av annan 
kommunal instans. Den som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur som bingomedlem, 
dansmedlem, supportermedlem eller liknande, ska ej anses som medlem. 
 
Nivån på bidragen beslutas av Kommunstyrelsen på grundval av storleken på det för varje 
år av Kommunfullmäktige anvisade anslaget. 
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Kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att varje år pröva hur de anvisade medlen ska 
fördelas. 
 
Ansökningshandlingar 
Ansökan om bidrag ska sökas av huvudstyrelse och vara styrkt av föreningens 
kassör/revisor. Bidrag utbetalas till huvudföreningens post- eller bankgiro. Förening som har 
beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till 
förfogande för granskning på sätt som Kommunstyrelsen bestämmer. Räkenskaper, 
redovisnings- och ansökningshandlingar skall hållas tillgängliga för granskning i fyra år hos 
föreningen. 
 
Kommunstyrelsen förbehåller sig även rätt att granska avtal som föreningar ingår med 
annan part och som har betydelse för anläggningar som Kommunstyrelsen lämnar bidrag 
till. 
 
Förseelse gentemot förutsättningar och normer för bidrag kan medföra att förening avstängs 
viss tid, som Kommunstyrelsen bestämmer, från fortsatt bidragsgivning. 
 
Förening som vill komma i åtnjutande av kommunalt bidrag ska före den 31 mars till kultur- 
och fritidskontoret redovisa verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse och 
årsmötesprotokoll från det senaste verksamhetsåret. Även verksamhetsplan och budget för 
nästkommande verksamhetsår samt antagen och godkänd drog- och mobbnings-policy 
ska redovisas.  
 
 
Drog- och mobbningspolicy 
 
Vision 
Inga droger och ingen mobbning förekommer i idrotts- och fritidsliv där barn och ungdomar 
medverkar.  
 
Riktlinjer angående drog- och mobbningspolicy 
All barn- och ungdomsverksamhet ska vara drogfri. Alla inom barn- och 
ungdomsverksamheterna i föreningar i Uppvidinge kommun, såväl ledare som medlem, ska 
ha goda kunskaper om droger och mobbning.  
 
Kommunstyrelsens definition av droger och mobbning är följande: 
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med 
denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel och drogpreparat. 
 
Mobbning är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen, blir utsatt för kränkande 
ord eller handling från en eller flera personer. 
 
Föreningens drog- och mobbningspolicy ska innehålla: 

• Föreningens ställningstagande när det gäller droger och mobbning 
• Föreningens inställning till droger vid representation och fester 
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• Hur föreningen och dess ledare kan ta ansvar och vara föredöme för barn och 
ungdomar 

Krav på policyns förankring inom föreningen 
 
Policyn ska vara:  

• antagen på ett årsmöte och bifogas i årsmötets handlingar. 
• vara en obligatorisk fråga på föreningens årsmöten och dokumenteras i protokoll. 
• vara väl förankrad hos föreningens ledare genom obligatorisk återkommande 

utbildning. 
 
Föreningens drog- och mobbningspolicy ska godkännas av Kommunstyrelsen. 
 
I föreningens verksamhetsberättelser ska framgå att en årlig träff med policyn som tema har 
hållits för ledare i föreningen där antal närvarande samt ledare för träffen anges. 
 
I verksamhetsberättelserna ska tydligt framgå att varje ledare minst två gånger per 
verksamhetsår har informerat sin grupp/sitt lag om föreningens avståndstagande till droger 
och mobbning. 
 
Utbildning 
Uppvidinge kommun och SISU Smålandsidrotten kommer att ha årliga informationsmöten 
för föreningar och dess ledare. 
 
Uppvidinge kommun erbjuder föreningarna ledarutbildningsbidrag för framtagande av 
föreningens drog- och mobbningspolicy. 
 
 
 
Barnkonventionen blir lag 2020-01-01. 
 
I linje med att Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 tog Riksidrottsförbundet under 
Riksidrottsmötet 2019 beslut om att ”föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur 
belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och 
regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska 
alltid ske vid nytillsättningar”. 
I Uppvidinge kommun ska samtliga föreningar som får verksamhetsstöd för barn- och 
ungdomsverksamhet begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret. Detta gäller för 
samtliga befintliga ledare och andra som har uppdrag i föreningen och som är 15 år eller äldre 
och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Som barn räknas alla under 18 år. 
Föreningen ska på förfrågan ifrån Uppvidinge kommun kunna visa rutiner kring hur man 
arbetar med och efterföljer arbetet med registerutdrag. 
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BIDRAG 
 
§ 1. 
 
STARTBIDRAG 
 
Nystartad förening eller förening som varit vilande i minst 3 år kan erhålla startbidrag. 
 
För att erhålla startbidrag skall föreningen: 

• antagit skriftligt utformade stadgar 
• ha verksamhet öppen för alla inom åldersgruppen 5 – 20 år  
• ha minst 10 medlemmar i åldern 5 - 20 år 
• haft planerad verksamhet i minst tre månader. 

 
 
 
§ 2. 
 
AKTIVITETSSTÖD 
Aktivitetsbidraget är avsett att stötta och uppmuntra föreningen i sin strävan att bedriva 
ungdomsverksamhet för ungdomar i åldern 5 - 20 år. 
 
Särskild hänsyn ska tas till särskild kostnadskrävande verksamhet på sätt som 
Kommunstyrelsen beslutar. (Exempel på särskild kostnadskrävande verksamhet kan vara 
ridsport och handikappidrott). Bidraget till kostnadskrävande verksamhet skall vara riktat 
för att minska deltagarnas egna ekonomiska insats. 
 
Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst 

• med minst tre deltagare i åldern 5 - 20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas 
som deltagare 

• som varar minst en timme (60 minuter) 
• som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller 

motsvarande 
• som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utbetalas inte till aktivitet som anordnas 

av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. 
 
Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens 
längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara 
medräknas vid en av dessa sammankomster. 
 
Bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som 
exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utbetalas ej till studiecirkelsammankomster, 
vilka får bidrag i annan ordning. 
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Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare 
ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för 
flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är 
riktiga. 
Föreningen lämnar två gånger per år in en redovisning över antalet genomförda 
sammankomster och antalet deltagaraktiviteter. Denna redovisning sker på särskild 
ansökningsblankett. 
 
En kopia av ansökningsblanketten ska av föreningen förvaras tillsammans med 
närvarokorten under minst fyra år. Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av 
antalet bidragsberättigade sammankomster och deltagaraktiviteter från ett eller flera 
närvarokort. Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). 
Ansökningsblanketten är densamma som används vid ansökan till riksorganisation. 
 
Ordförande och endera revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på 
ansökningsblanketten är riktiga. 
För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.  
 
§ 3. 
 
LEDARUTBILDNINGSBIDRAG 
Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningarnas ledarutbildning. 
 
Bidraget erhålles till kurser som arrangeras av riks- eller distriktsorganisation och som 
bedrivs efter godkänd kursplan. 
 
Bidrag erhålles med högst 75 % av godkänd kurskostnad med ett maximalt bidrag per 
förening. Nivå för maximalt bidrag återfinns i bilaga för aktuella bidragsnivåer. 
 
I kurskostnad inräknas 

• kursavgift 
• resekostnader enligt billigaste färdsätt. Vid bilersättning erhålles bidrag baserad på 

den ersättning som föreningen utbetalar dock högst den bilersättning som 
kommunen tillämpar 

• förlorad arbetsförtjänst om kursen omfattar minst 5 dagar. Utbetalas med högst det 
arvode som kommunal förtroendeman erhåller. 

 
Bidrag erhålles i princip ej för deltagande i specialkurs där deltagaren senare har ekonomisk 
vinning av utbildningen. 
 
För domarutbildning erhålles bidrag endast till ungdomsdomarutbildning. 
 
Ansökan om ledarutbildningsbidrag görs på särskild blankett som ska vara kultur- och 
fritidskontoret tillhanda senast två månader efter avslutad kurs. Till ansökan skall bifogas 
intyg i vilken framgår vilka som deltagit, kursinnehåll samt kurskostnader. För erhållande 
av bidrag till förlorad arbetsförtjänst ska intyg från arbetsgivaren bifogas. 
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§ 4. 
 
LOKALBIDRAG 
 
Grundförutsättningen för att få lokalbidrag är att föreningen erhåller aktivitetsbidrag. Bidrag 
utgår till lokalen/anläggningens driftkostnad med det belopp som kommunstyrelsen anser 
som skälig del av kostnaden för barn- och ungdomsverksamheten. 
 
För lokaler där kommunen är fastighetsägare, t ex sporthallar eller skollokaler, uttages en 
grundhyra (grundtaxa) för alla användare. 
 
Bidragsberättigad förening kan få lokalbidrag till sin ungdomsverksamhet för den del som 
överstiger grundtaxan om man hyr utanför kommunens lokaler. För att aktiviteten ska 
bedömas som ungdomsverksamhet skall minst hälften av deltagarna vara mellan 5 - 20 år. 
 
Utnyttjande av lokaler ska ske enligt Kommunstyrelsens principbeslut angående 
lokalutnyttjande vilket innebär: 
 
1. Föreningar med egna lokaler utnyttjar dessa enligt tidigare praxis. 
2. Föreningar utan egna lokaler hänvisas till Folkets Hus-föreningarna samt Borgen i   
    Lenhovda och Degeln i Älghult eller övriga lokaldrivande föreningar. 
 
Då lokalutnyttjande enligt ovanstående ej är möjligt, hänvisas till kommunägda lokaler. 
För att få lokalbidrag ska Kommunstyrelsen godkänna såväl lokal som lokalkostnad. 
Dessutom ska föreningen ha haft minst 10 bidragsberättigade sammankomster i redovisning 
till aktivitetsstöd under föregående verksamhetsår. 
 
För lokalkostnader i samband med tävlingar, matcher och andra speciella arrangemang (t ex 
läger, turneringar mm) erhålles ej lokalbidrag. 
Överskrider ansökningarna summan av budgetramen reduceras lokalbidraget i motsvarande 
utsträckning. 
 
Ansökan om bidrag görs på avsedd blankett och ska vara kultur- och fritidskontoret 
tillhanda senast den 31 mars. Ansökan ska avse bokförda kostnader under senaste 
verksamhetsår. 
 
 
§ 5. 
 
BIDRAG TILL FÖRENINGSDRIVNA ANLÄGGNINGAR 
 
Bidraget syftar till att ge föreningarna möjlighet att driva sin egen eller arrenderad 
anläggning. 
 
Bidraget avses till löpande driftkostnader samt till underhåll av anläggningen. 
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Som löpande driftkostnader räknas: 

• Uppvärmning 
• Elström 
• Vatten/avlopp, sophämtning, sotning 
• Fastighetsförsäkring 
• Arrende 

 
För att bidrag till underhåll ska kunna erhållas, ska underhållsplan över minst tre år 
upprättas, där det upptas beräknat årligt underhåll samt beräknad kostnad för utförandet. 
 
Kommunstyrelsen förbehåller sig möjligheten att revidera i uppgjord underhållsplan efter 
att kostnadskontroll har gjorts av Kommunstyrelsen. 
Grundförutsättningen för att få anläggningsbidrag är att föreningen erhåller aktivitetsbidrag. 
Bidrag utgår till anläggningens driftkostnad med det belopp som kommunstyrelsen anser 
som skälig del för barn- och ungdomsverksamheten. 
 
Underlag för bidrag beräknas utifrån antalet medlemmar mellan 5 - 20 år i förhållande till 
det totala medlemsantalet i föreningen. 
 
Bidrag för egna och arrenderade anläggningar utgår i förhållande till antalet 
bidragsberättigade sammankomster för medlemmar mellan 5 - 20 år och 
beräkningsunderlaget av medlemsantalet 
 
Överskrider ansökningarna summan av budgetramen reduceras anläggningsbidraget i 
motsvarande utsträckning. 
 
Vid beslut om bidragsbeloppets storlek ska även hänsyn tas till de hyresintäkter som influtit 
till anläggningen enligt inlämnad ekonomisk berättelse. 
 
Bidrag kan utgå till förening som driver kommunal eller egen badplats. Bidraget utbetalas 
som ett årligt driftbidrag. 
 
 
 
§ 6 
 
INVESTERINGSSTÖD TILL FRITIDSFÖRENINGAR 
 
Bidraget är avsett till att ge möjlighet för föreningar att anlägga egna anläggningar eller 
genomföra större renoveringar. Till underhåll av lokaler/anläggningar beviljas ej detta 
bidrag. 
 
Bidrag erhålles endast till förenings- och kommunägd anläggning eller förhyrd anläggning 
där hyrestiden löper på minst 10 år. 
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Förening är skyldig att utnyttja eventuellt andra bidragsmöjligheter, t ex RF:s 
anläggningsstöd och fonder. Dessa eventuella bidrag frånräknas totalkostnaden av det 
kommunala bidraget. 
 
Arbetet med anläggningen får ej påbörjas innan Kommunstyrelsen fattat beslut. 
Igångsättningstillstånd kan beviljas efter ansökan, men omfattar inte löfte om bidrag. 
 
Bidrag kan erhållas med maximalt 50 % av den av Kommunstyrelsen godkända 
totalkostnaden. 
 
Bidrag till orienteringskartor kan erhållas med maximalt 90 % av Kommunstyrelsen 
godkända kostnader. Bidrag kan endast sökas av föreningar som ingår i Uppvidinge 
kartkommitté. 
 
Till ansökan om bidrag ska bifogas kostnadsberäkning och finansieringsplan samt offerter, 
ritningar och eventuella hyresavtal för fastighet/mark. 
Efter beslut om beviljat bidrag ska objektet genomföras inom två år. Se riktlinjer kultur- och 
fritidsnämnden § 214/96.  
 
 
 
§ 7. 
 
BIDRAG TILL KOORPORATIONSIDROTTSFÖRENINGAR 
 
Kommunalt bidrag kan erhållas av lokal koorporationsidrottsförening som tillhör Svenska 
Koorporationsidrottsförbundet och visat sådan stabilitet i sin verksamhet att 
kommunstyrelsen godkänt föreningen som bidragsberättigad. 
 
 
§ 8. 
 
FÖRENINGSBIDRAG KULTURFÖRENINGAR 
 
Bidraget är avsett att stödja föreningar som bedriver verksamhet inom kulturområdet. 
 
Föreningar som bedriver egen kulturverksamhet eller arrangerar kulturprogram eller 
kulturverksamhet kan söka bidrag. 
 
 
§ 9. 
 
BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDEN 
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1. SYFTE 
Bidraget syftar till att ge studieförbunden möjlighet att utifrån respektive förbunds    
idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och  
kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen; 
 
att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet 
 
att stimulera intresset för nya kunskapsområden och för folkligt förankrad bildnings- och  
kulturverksamhet 
 
att skapa engagemang för deltagande i samhällsutvecklingen 
 
att bidra till en utjämning av bildningsklyftorna i samhället 
 
att särskilt uppmärksamma och aktivera grupper som av olika skäl har begränsade   
möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet samt barn och ungdom 
 
att främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt de av kommunen 
antagna kulturmålen 
 
2. FÖRUTSÄTTNING 
Bidraget utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation  
godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.  
 
Grundbidraget är en schablonmässig procentuell fördelning mellan studieförbunden. 
Denna procentuella andel beräknas på de tre senaste årens erhållna bidrag. 
Vid en omfattande minskning av ett studieförbunds verksamhet kan bidraget omprövas  
under pågående period. 
 
3. UTVÄRDERING 
Utvärdering ska ske varje år i anslutning till ansökan om kommunalt grundbidrag. För  
studieförbund med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna ska vara så  
utformade att verksamheten i kommunen klart kan urskiljas. 
 
I utvärderingen ska bl. a följande granskas; 
 

• Hur har verksamheten lyckats i förhållande till egna och kommunens mål och 
riktlinjer 

 
• Har kvalitetsaspekter varit viktiga för utvecklingen av innehållet i verksamheten 

 
• Hur många cirklar, kulturarrangemang och andra aktiviteter har ägt rum 

 
• Hur många har deltagit i de olika aktiviteterna uppdelade på ämnesområden 

 
• Hur stor del av resurserna har använts till verksamhet respektive administration 
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• Har nya former för verksamheten prövats 

 
Utvärderingen tar även hänsyn till den utvärdering och uppföljning som Folkbildningsrådet    
gör. 
 
Om ett studieförbunds verksamhet minskat påtagligt och varaktigt, samt att inga påvisbara  
kvalitetsförbättringar skett ska stödet minskas. Dessa frigjorda medel förs över till de    
studieförbund som ökat i verksamhet eller kvalitet.  
 
4. ANSÖKAN 
Ansökan om bidrag görs på särskild blankett som ska vara kultur- och    
fritidskontoret tillhanda senast den 31 mars. Till ansökan ska bifogas verksamhets-     
och revisionsberättelse för avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan för innevarande 
år. 
 
Ansökningshandlingarna ska undertecknas av avdelningens ordförande och revisor.  
 
§ 10. 
 
KULTURBIDRAG TILL BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
Föreningar som bedriver kulturverksamhet för barn- och ungdom hänvisas till att söka 
kulturföreningsbidrag. 
 
 

 



 
 
 
            

Kommunledningsförvaltning · Kultur och fritid 
 

Box 59 364 21 Åseda  Besök: Kyrkbacken  Telefon: 0474-470 00   
kulturochfritid@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

 

     
     
 
 
 
 
  
PRIORITERINGSORDNING FÖR UTHYRNING AV 
SPORTHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR. 
 
 
1. Barn- och ungdomsverksamhet. 
 
2. Inomhusidrott 
 
3. Föreningar. 
 
4. Särskilda insatser såsom idrott för funktionsvarierade, 
arrangemang som främjar folkhälsa och barn och ungas fria tid. 
 
5. Säsongsuthyrning 
 
6. Större grupper (6 el fler) 
 
7. Utomhusidrott 
 
8. Mindre grupper (5 el färre) 
 
9. Privatpersoner/företag.  
 
10. Tillfällig uthyrning.  
 
 
Vid utbildnings-, läger- tävlings- eller matcharrangemang  får befintlig 
hyresgäst ställa sin tid till förfogande. Det åligger den förening som 
bokar tiden att först försöka hitta en ledig tid. Om det ej går prioriteras 
de före gällande ordning. Matchtid utsedd av specialidrottsförbund 
prioriteras före utbildnings-, läger- eller andra tävlingsarrangemang. 
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§ 21 Dnr   

Medborgarförslag om installation av tank vid 
strandbadets camping i Älghult, för tömning av latrin 
från husbilar och husvagnar 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

 Avslå medborgarförslaget.  

 Uppdra åt kultur- och fritidsavdelningen att efter innevarande 

campingsäsong utvärdera behovet av tömningsanläggning och 

dimension på latrintank inför 2021 och återkomma med förslag på 

åtgärder.            

Sammanfattning av ärendet 

Med medborgarförslaget vill förslagsställaren låta installera en latrintank 

med tillhörande tömningsanläggning på Strandbadets camping i Älghult. 

Det finns idag en 15 m3 stor avfallstank på fastigheten som servar 

campingens behov. Dock finns ingen tömningsanläggning för husbilar och 

husvagnar. Vi vet idag inte hur mycket de nya campingstolparna kommer 

att påverka volymen på avfall, utan denna utvärdering kommer att behöva 

ske efter denna säsong, och eventuella kommande investeringar får tas med 

i beredningen för investeringsbudgeten för 2021.  

Gällande tömningsanordning hänvisar vi idag till de stationer som finns i 

Lenhovda, Åseda och Sandsjön. En tömningsanordning innebär en 

investering på mellan 20-50 000kr. Den stora prisdifferensen beror på hur 

stor entreprenadkostnaden blir för att ansluta tömningsanläggningen till 

den befintliga tanken, vilken är svår att bedöma utan att skicka ut ett 

förfrågningsunderlag. Kultur- och fritidsavdelningen är vidare under 

mycket stora besparingskrav och måste prioritera hårt i våra verksamheter, 

och vår bedömning är att detta inte ryms inom ramen för vår budget för 

2020.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att kultur- 

och föreningsutskottet beslutat så.                 
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2020-01-23 

Protokollsutdrag KS 2020-02-19 § 45 

Tjänsteskrivelse 2020-04-30         

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 20 Dnr 2017-000192  

Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

 Invänta Glasriket AB:s skyltförslag och att använda dessa som 

infartsskyltar. 

 Genomföra enklare renovering av befintliga skyltar. 

 Anse motionen besvarad.    

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ordförande Margareta Schlee (M) i 

handläggningen av ärendet.  

Bodil Fager Bergqvist (S) ersätter som ordförande som ålderspresident.         

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna genom Margareta Schlee lämnade 2017-05-15 in en motion om 

uppfräschning av kommunens infartsskyltar. Ärendet lämnades 

ursprungligen till kommunledningsförvaltningen och sedan till 

Samhällsserviceförvaltningen. Vi får här avge vårt svar på motionen. 

Uppvidinge kommun har idag 3 infartsskyltar belägna vid följande platser: 

Åseda Östra (rv23), Sandsjön (rv31) och Boskvarnasjön (rv31). Dessa skyltar 

är i mycket dåligt skick beroende på bristande underhåll.  

Det pågår just nu ett arbete inom Glasriket AB, som också har infartsskyltar 

vid samma platser, ett arbete med att ta fram nya skyltar, då de gamlas 

livslängd börjar ta slut. I styrgruppen för Glasriket diskuteras just nu 

utformning av dessa skyltar där ingångsvärdet är att inkorporera 

kommuninformation med Glasriket-informationen. Glasriket AB håller 

dock på med en organisationsutredning och från styrgruppens sida vill man 

avvakta den utredningen innan man tar ställning till de nya skyltarnas 

utformning.  

Från Samhällsserviceförvaltningen vill vi framhålla att vi behöver ha ett 

enhetligt sätt att bemöta våra besökare på, och att Glasriket är den plattform 

vi valt för vår destinationsutveckling, varför vi ser det som ineffektivt, både 
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ur informations- så väl som ekonomisk synvinkel att ta fram egna 

infartsskyltar när sådana redan är på väg att tas fram av Glasriket AB.  

Under tiden detta arbete pågår kommer vi att beställa enklare renovering av 

befintliga skyltar.   

Ekonomiska konsekvenser 

Nya skyltar beräknas kosta 15 000 kronor per styck och upphandlas 

gemensamt av Glasriket AB som debiterar kommunerna. För Uppvidinge 

kommuns del handlar det om en investering om 45 000kr som föreslås 

belasta turistbudgeten under 2021.  

Renoveringen beräknas kosta under 10 000kr och föreslås belasta ansvar 17.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att kultur- 

och föreningsutskottet beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Motion om Uppvidinge kommuns infarter, 2017-05-15 

Protokollsutdrag KFU 2020-02-06 § 15 

Tjänsteskrivelse 2020-04-29      

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 2020 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den ekonomiska rapporten beskriver det ekonomiska läget baserat på årets 

budget, utfall efter fyra månader, kända avvikelser samt planerade och 

vidtagna åtgärder. I den ekonomiska rapporten för april visade prognosen 

på ett gemensamt negativt utfall för kommunstyrelsens verksamheter med 

2,2 miljoner kronor vid årets slut. Vidtagna åtgärder förväntas ge önskad 

effekt och prognosen för maj visar på ett resultat i balans vid årets slut.  

Prognosen är osäker till följd av den pågående pandemin. Prognosen som 

redovisas förutsätter att de ersättningar som utlovats från staten till 

kommunerna för extrakostnader till följd av pandemin täcker de 

merkostnader som uppstår. 

Ekonomiska konsekvenser 

- 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för Kommunledningsfövaltningen maj 2020 

Ekonomisk rapport för Sammhällsserviceförvaltningen maj 2020 

Tjänsteskrivelse ekonom 

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltnings- och avdelningschefer inom kommunstyrelsen   

 

 

Ekonom 

Camilla Gustavsson 
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Granskning av årsredovisning 2019 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens årsredovisning för år 2019. Syftet med granskningen är att ge 

kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige har 

beslutat.  Revisorerna har lämnat en skriftlig granskningsrapport, där 

bedömning av ovanstående görs. Sammanfattningsvis kan konstateras att 

revisorerna bedömer att: 

 årsredovisningen är upprättad enligt lagens krav och god 

redovisningssed 

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande  

 årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet 

 verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges 

övergripande mål för verksamheten 

I den kommunala organisationen finns en medvetenhet om bristerna 

avseende måluppfyllelsen, både de finansiella och de verksamhetsmässiga. 

Arbete pågår med att få ekonomin i balans och implementering av den nya 

målstyrningsmodellen som infördes att gälla från och med 2019 fortsätter. 

Kommunfullmäktige har fastställt ett nytt styrdokument avseende 

verksamhets- och ekonomistyrning.  

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2019 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-04-14  

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

Ekonomichef   
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§ 59 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att:  

1. Telefoniverksamhet återgår från UppCom AB till den kommunala 

förvaltningsorganisationen senast 1:a april 2021. 

2. IT verksamhet återgår från UppCom AB till den kommunala 

förvaltningsorganisationen senast 1:a oktober 2021. 

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

april 2021 starta upp ett kontaktcenter. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

framtida uppdrag, organisation och driftform för fiber- och 

bredbandsverksamheten och återkomma till kommunfullmäktige senast 

i oktober 2020. 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 

översyn och uppdatering av kommunala styrdokument avseende de 

kommunala bolagen och återkomma till kommunfullmäktige senast i 

december 2020.     

6. Till kommunstyrelsen komplettera beslutsunderlaget med grov 

uppskattning/bedömning av ekonomiska vinster och kostnaderna netto.                

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunstyrelsen att genomföra en utredning av Uppvidinge kommuns 

kommunala bolag och återkomma med förslag till förändringar av bolagens 

organisering och ansvar. Kommunstyrelsen har i januari 2020 gett 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att på kommunstyrelsens 

sammanträde i maj redovisa utredningen.  

Kommunchef och ekonomichef har genomfört utredningen och upprättat 

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

kommunen anlitat revisionsföretaget PWC för en utredning av IT 

verksamheten.                
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar på att till kommunstyrelsen komplettera 

beslutsunderlaget med grov uppskattning/bedömning av ekonomiska 

vinster och kostnaderna netto.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Ingrid Hugossons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunchef och ekonomichef, 2020-04-23 

Kommunledningsförvaltningens rapport, Översyn av Uppvidinge 

kommuns bolag, 2020-04-20 

PWC rapport, Granskning av IT verksamheten i Uppvidinge kommun            

Beslutet skickas till 

AB Uppvidingehus 

UppCom AB 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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Dnr. 2019-000122 

Översyn av Uppvidinge kommuns kommunala bolag  

Bakgrund 

Den 23:e april gav Kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en 

utredning av Uppvidinge kommuns kommunala bolag och återkomma senast höst 2019 

med förslag till förändringar av bolagens organisering och ansvar. I december 2019 

beslutade Kommunfullmäktige om att återrapportering ska ske under våren 2020.  

 

Av uppdragsbeskrivningen framgår att inriktningen för utredningen avseende de 

kommunala bolagen ska vara: 

- Alternativ bolagsstruktur, ansvarsområden och organisering med 

konsekvensbeskrivning och eventuella kostnader i genomförandet.  

- Hur får vi samordningsvinster mellan kommunala bolag och övrig förvaltning?  

- Hur stärker en ny bolagsstruktur ägarens (Kommunfullmäktiges) ledning och 

styrning av bolagen?  

 

Rapporten är upprättad av kommunchef och ekonomichef.  

 

De kommunala bolagen 

Uppvidinge kommun har tre helägda bolag, UppMod AB, AB Uppvidingehus samt 

UppCom AB. Kommunfullmäktige har den 29 april 2014 fastställt en bolagspolicy för 

kommunen samt bolagsordning och särskilda ägardirektiv för respektive bolag.  

 

UppMod AB 

Bolaget har fram till juni 2019 varit ett moderbolag, och då varit ägare till AB 

Uppvidingehus och UppMod AB. I april 2019 beslutade Kommunfullmäktige om att bolaget 

ska avvecklas och att kommunen ska förvärva aktierna i de bolag som ägs av UppMod AB.  

I juni 2019 genomfördes aktieförvärvet och bolaget är under likvidation.  

 

AB Uppvidingehus 

Enligt bolagsordningen är ändamålet med bolagets verksamhet, att bolaget skall i 

allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 

bostadsförsörjningen i Uppvidinge kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 

boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga 

principer. 

 

Bolaget utför även på uppdrag av kommunen förvaltning av kommunägda fastigheter samt 

lokalvård av kommunens verksamhetslokaler. Förvaltningen av de kommunägda 

fastigheterna omfattar all skötsel, drift och underhåll av kommunens fastigheter.  

 

2020-04-20 

Rapport  
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Uppdragen är reglerade med separata avtal och ska bedrivas till självkostnadspris. Bolagets 

kompetens används även i kommunens lokalförsörjningsplanering.  

 

Av följande tabell framgår ersättning till bolaget i förvaltningsuppdraget och för 

lokalvården. Lokalvården gick över till bolaget hösten 2016. Budgeten för 

fastighetsunderhåll fastställs årligen av Kommunfullmäktige. Vid årets slut görs en 

avstämning av resultatet, om uppdragen genererar ett överskott i bolaget görs en 

återbetalning till kommunen, och vid underskott betalar kommunen in motsvarande belopp 

till bolaget. Inför varje nytt år görs en avstämning av verksamhetens omfattning, nya 

uppdrag/fastigheter läggs till och avgående dras ifrån.  

 

Förändring

Ersättning till UH 2015 2016 2017 2018 2019 tkr %

Förvaltningsersättning 18 346 18 347 18 796 19 188 19 722 1 376 7,5

Fastighetsunderhåll 1 900 2 400 2 900 2 900 2 400 500 26,3

Lokalvård 3 500 10 500 10 763 11 248 748 7,1  
 

Utvärdering och förslag avseende AB Uppvidingehus 

Vi föreslår att bolagets verksamhet enligt ändamålsparagrafen i bolagsordningen bibehålls i 

oförändrad regi. Ansvaret för bostadsförsörjningen ska även fortsättningsvis vara 

kommunens (kan aldrig överlåtas till bolag).  Allmännyttiga bostadsbolag drivs i de allra 

flesta kommuner i aktiebolagsform, vilket vi också bedömer som den mest effektiva 

driftformen för Uppvidinge kommuns bostadsbolag. Vi ser att det finns behov av att se över 

och uppdatera bolagsordning och särskilda ägardirektiv. Det kan också finnas behov av 

andra typer av styrdokument. En inventering, översyn och uppdatering föreslås.  

 

Vi föreslår att bolaget även i fortsättningen ska utföra förvaltning av kommunägda 

fastigheter samt lokalvård av kommunens verksamhetsfastigheter.  Vi bedömer att det finns 

goda samordningsmöjligheter då bolaget utför samma typ av tjänster inom 

bostadsförvaltningen och kan därmed samnyttja resurserna effektivt. I budgetarbetet inför 

2020 fick bolaget i uppdrag att sänka kostnaderna i det kommunala uppdraget med 750 

tusen kronor, vilket har genomförts genom effektiviseringar. Vi ser att det finns behov av att 

se över uppdragsbeskrivningar och avtal inom båda tjänsteområdena. En översyn och 

revidering föreslås.     

 

UppCom AB 

Ändamålet med bolagets verksamhet, enligt bolagsordningen, är att inom ramen för 

kommunen givna direktiv främja, utveckla och tillhandahålla tjänster inom bredband, IT 

och telefoni till kommuninvånare och kommunens näringsliv. Verksamheten skall bedrivas 

enligt affärsmässiga principer.  

 

Bolaget sköter även drift och underhåll av kommunens IT, telefoni och kommunikation.  

Uppdragen har reglerats via avtal. Avtalet är uppsagt för omförhandling.  

 

Uppdragen gentemot kommunen skall bedrivas till självkostnadspris. Någon reglering av 

de ekonomiska resultaten har inte gjorts. De senaste åren har både IT verksamheten och 
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telefonin genererat ett överskott i bolaget, i genomsnitt med cirka 1,2 miljoner kronor 

årligen mellan 2010 och 2018. Om samma princip tillämpats i relationen till UppCom AB 

som till AB Uppvidingehus, skulle bolaget återbetalat medlen till kommunen. Vi kan inte 

hitta någon dokumentation om anledning till att bolagen behandlats olika avseende de 

ekonomiska resultaten.  

 

Antalet datorer i verksamheterna har ökat kraftigt de senaste åren, från 1 030 datorer 2010 

till över 1 800 år 2019. Till följd av att avtalet med bolaget har till stora delar varit rörligt, har 

kostnaden för kommunen ökat kraftigt för IT driften, från 5 miljoner kronor 2010 till över 8 

miljoner kronor 2019. Telefoniverksamheten har inte haft samma utveckling, antalet 

anknytningar och kostnad för drift har varit stabilt, cirka 2,4 – 2,5 miljoner kronor årligen.  

 

Som en del i utredningen har kommunen anlitat revisionsföretaget PWC för en utredning av 

IT verksamheten. Syftet med utredningen har varit att se över förutsättningar för bättre 

ledning, styrning och ökad effektivitet. Rapporten finns med som bilaga. Av rapporten 

framgår att det finns ett gap mellan verksamhetens behov av IT stöd och IT:s förmåga att 

leverera. Behovet av digitalisering i kommunens verksamheter kräver en helt annan 

kompetens och flexibilitet än vad bolaget kan erbjuda. Utredningen visar också att det finns 

en otydlighet i rollerna mellan bolaget och kommunen.    

 

Utvärdering och förslag avseende UppCom AB 

 

Bolagets verksamhet enligt ändamålsparagrafen 

Vi föreslår att bolagets verksamhet enligt ändamålsparagrafen förändras såtillvida att 

telefoni och IT gentemot kommuninvånare och näringsliv inte längre ska utföras av bolaget. 

Det är inte förenligt med det kommunala uppdraget att tillhandahålla den typen av tjänster 

till invånare och näringsliv. Det finns andra aktörer på marknaden som är mer lämpade till 

den typen av verksamhet. Vi konkurrerar dessutom med det privata näringslivet.  

 

När det gäller infrastrukturen i form av det fibernät som har byggts och fortfarande byggs 

ut, föreslår vi att det ska fortsätta drivas i bolagsform. Vi föreslår att en extern utredare 

tillsätts för utredning av framtida uppdrag och organisation för fiber-/bredbands-

verksamheten. Avseende organisationen föreslås tre olika alternativ utredas:  

 

1. Fortsatt bredbandsverksamhet i nuvarande bolag UppCom AB, direktägt av 

kommun 

2. Fortsatt bredbandsverksamhet i nuvarande bolag UppCom AB, direktägt av AB 

Uppvidingehus  

3. Fortsatt bredbandsverksamhet i AB Uppvidingehus regi, UppCom AB likvideras. 

 

Bolagets verksamhet avseende drift och underhåll av kommunens IT (avtal) 

Vi föreslår att IT verksamheten flyttas från bolaget till den kommunala 

förvaltningsorganisationen. Utredningen som genomförts av PWC visar inte på någon 

avgörande fördel i att driva verksamheten i ett eget kommunalt bolag. De ekonomiska 

förtjänsterna som vi ser är en avveckling av övergripande kostnader såsom ledning, 

administration, styrelse, lokaler med mera. De resurserna kan i stället riktas till arbete med 
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utveckling av IT verksamheten och digitaliseringen. De positiva effekterna för styrning och 

samordning som vi ser är bland annat: 

  

- En tydlighet i ansvar och roller 

- IT-verksamheten får ett tydligt mandat och en delaktighet med representation direkt 

i kommunens ledningsgrupp 

- Beslutsvägarna blir kortare och därmed snabbare och effektivare 

- Tillit och förtroende ökar om IT ses som en del av verksamheten snarare än som en 

extern leverantör 

- Beställarkompetensen blir en naturlig del av organisationen i en förvaltningsmodell  

- Att äga frågorna och resurserna i egen organisation skapar en möjlighet för att 

kunna omprioritera inom verksamheten vid behov (behöver ej förhandla varje liten 

förändring) 

- Kontroll över kostnaderna. Budget- och verksamhetsplanering utifrån samma regler 

som övrig kommunal verksamhet 

- Tydlighet i ansvarsfrågor gentemot andra myndigheter och leverantörer.  

 

Bolagets verksamhet avseende telefoni- och växeltjänster till kommunen (avtal) 

Vi föreslår att telefoni- och växelverksamheten flyttas från bolaget till den kommunala 

förvaltningsorganisationen. Idag finns en reception i kommunhuset som drivs av 

kommunen och bemannas av två årsarbetare, samtidigt bemannas telefonväxeln av personal 

i bolaget, 1,5 årsarbetare. Vi ser stora behov i att modernisera och effektivisera vår 

kommunikation med invånare, besökare och näringsliv. Genom att samordna telefoni och 

reception får vi möjlighet att med samma resurser skapa ett kontaktcenter och därmed höja 

servicegraden gentemot de som vill komma i kontakt med kommunen, men även minska på 

arbetsbelastningen för övrig kommunal personal. Tanken med ett kontaktcenter är att den 

ska kunna hantera många fler frågor än vad receptionen och växeln gör idag. Genom att slå 

ihop verksamheterna minskar vi sårbarheten för såväl telefoni och reception som för 

verksamheten. 

 

Tidplan 

Flytt av IT och telefoni – fullt ut genomfört senast sommaren 2021. Kan eventuellt ske i två 

delar, där telefonin flyttas i ett första steg och IT i nästa. 

Bredband – utredning klar september 2020. Fullt ut genomfört senast årsskiftet 2021/2022.  

 

Fortsatt arbete – behov av översyn 

Ägarstyrningen av de kommunala bolagen behöver tydliggöras. En översyn av 

nedanstående styrdokument föreslås:  

- Policy för kommunala bolag 

- Ägardirektiv för AB Uppvidingehus och UppCom AB 

- Bolagsordning för AB Uppvidingehus och UppCom AB 

- Avtalsfrågor med båda bolagen 

 

 

Anne Hallberg  Silja Savela 

Kommunchef  Ekonomichef 
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Sammanfattning

Under september 2019 har PwC på uppdrag av kommunstyrelsen i Uppvidinge Kommun genomfört en granskning av kommunens 
IT-verksamhet* genom att intervjua berörda nyckelpersoner (se bilaga 1). Granskningen omfattar kommunens IT-enhet (IT- och 
serviceavdelning), Uppcom AB (ett bolag som tillhandahåller tjänster inom bl.a bredband, IT och telefoni) och IT-verksamheten inom 
kommunens förvaltningar samt dokumentstudier från erhållet material. 

Syftet har varit att granska IT-verksamhetens ändamålsenlighet utifrån verksamhetens behov av IT-stöd samt se över 
förutsättningarna för bättre ledning, styrning och ökad effektivitet, och därmed kommunens förmåga att möta ökade åtagande med 
befintliga resurser.

• Vår övergripande bedömning är att styrningen och ledningen av IT bör stärkas väsentligt, såväl i form av en fastställd IT-strategi, som ett tydligt 
konkretiserat uppdrag för IT-verksamheten. Roller och ansvar, såväl inom IT-verksamheten som inom  förvaltningarna, behöver fastställas.

•Vi rekommenderar kommunen att ta ett helhetsgrepp över IT-verksamheten och formulerar strategier för leverantörshantering och outsourcing 
samt säkerställer att de tjänster externa parter levererar är tydligt beskrivna för att möjliggöra konkurrensutsättning och optimering av dessa.

• Vi rekommenderar kompetensutveckling för relevant personal inom de olika förvaltningarna för att säkerställa en tydligare kravställning mot IT 
och möjliggöra leveransgodkännande och test.  

• Kommunen bör säkerställa att forum för kommunikation mellan IT och verksamhet finns på plats och att tid avsätts i förvaltningarna för 
medverkan i dessa forum. 

I dag finns ett gap mellan verksamhetens behov av IT-stöd och IT:s förmåga att leverera. Gapen har successivt ökat i takt med behovet att 
digitalisera för möta medborgarnas och näringslivets behov på ett mer effektivt sätt med en oförändrad eller krympande budget. Det IT-stöd som 
levereras i dagsläget utgörs av bastjänster medan digitaliseringen kräver en komplettering med andra kompetenser inom IT-verksamheten utöver  
de som finns på plats idag. 

*) Med IT-verksamhet avses alla IT-relaterade funktioner och IT-relaterat arbete inom kommunen, inklusive förvaltningar och bolag.
3
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Bakgrund och syfte

Inledning
Vid årsskiftet 2016/2017 genomfördes en förändring av Uppvidinge kommuns organisation i syfte att utveckla och effektivisera densamma. 
Erfarenheterna från omorganisationen, ett fortsatt utvecklingsbehov och kommunstyrelsens ambition talar för att bolag, nämnds- och 
förvaltningsorganisation behöver ses över. Motiven för översynen är bland annat behov av tydligare ansvar, högre kostnadseffektivitet och 
ändamålsenlig verksamhet med rätt kompetens på rätt plats samt behov av förstärkt koncerngemensamt perspektiv. En väl fungerande 
IT-leverans är en förutsättning för digitalisering av verksamhetsprocesser.

Under september 2019 har PwC på uppdrag av kommunstyrelsen i Uppvidinge Kommun genomfört en granskning av kommunens IT-verksamhet 
på en översiktlig nivå. Resultatet av utförda observationer presenteras i denna rapport. Observationerna baseras dels på genomförda intervjuer 
och på dokumentation som tillsänts oss.  Rapporten är en avvikelserapport, det innebär att vi ej redovisar de aspekter som fungerar utan endast 
där vi noterar avvikelser från god praxis.

Syfte
Uppdraget innebär en övergripande granskning av IT-verksamheten i Uppvidinge Kommun och belysa bl.a alternativ bolagsstruktur, 
ansvarsområden och organisering med konsekvensbeskrivning, hur samordningsvinster nås samt hur en ny bolagsstruktur stärker ägarens 
(Kommunfullmäktiges) ledning och styrning av bolagen. 

Med IT-verksamheten menas all IT-relaterad verksamhet inom kommunen, som bedrivs inom IT-verksamheten såväl som inom förvaltningar och 
Uppcom AB. 

Övergripande frågeställningar
Rapporten avser att belysa följande övergripande frågeställningar:

1. Är IT-verksamheten i kommunen ändamålsenlig?

2. Är användningen av resurser organiserad, strukturerad och kontrollerad för att ge och matcha en optimal IT-leverans och ett optimalt 
verksamhetsstöd?

3. Vilka alternativ finns för den fortsatta förvaltningen och utvecklingen av IT hos kommunen?

För att besvara de ovan nämnda frågeställningar har delområden definierats, som presenteras på nästa sida. 
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Frågeställningar - delområden

Är IT-verksamheten i kommunen ändamålsenlig?

Är användningen av resurser organiserad, strukturerad och kontrollerad för att ge och matcha 
en optimal IT-leverans och ett optimalt verksamhetsstöd?

Delområden
1. Finns det erforderliga styrande dokument för IT som är kommunicerade till verksamheten?

2. Är IT-leveransen och verksamhetsstödet anpassade till verksamhetens behov och förväntan?

3. Ansvarar IT-avdelningen för att samordna kommunen IT-utveckling på kort och lång sikt, vilken omvärldsbevakning utförs och vilka 
utvecklingsambitioner finns?

4. På vilket sätt bedrivs förvaltning och utveckling av IT-relaterade funktioner och hur skapar det förutsättningar för ett effektivt stöd till 
organisationen?
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Frågeställning 1
Finns det erforderliga styrande dokument för IT som är kommunicerade till verksamheten?

Observationer
• Kommunen har tagit fram en digitaliseringsstrategi som anger syfte 

och riktning. Från intervjuer framkommer att det finns god politisk 
enighet bakom strategin. 

• Den styrande dokumentationen inom IT-området är inte komplett. 
Dokumenten är inte uppdaterade och inte fullt kommunicerade ut 
till verksamheten. Det framgår inte tydligt vilka dokument som skall 
finnas eller vilka som är aktuella. 

• Det saknas en uppdaterad och kommunicerad IT-strategi. PwC har 
mottagit en IT-strategi med oklar datering. IT-strategin hänvisar till 
varje nämnds ansvar för sin egen IT-utveckling. Nämnderna skall  
utifrån IT-strategin utveckla egna handlingsplaner. PwC har inte 
haft möjlighet att granska dessa handlingsplaner. 

• Under intervjuer framkommer det att råder oklarhet och varierad 
kunskap om policys och verksamhetsplanen för IT. Det råder även 
tveksamheter var aktuella styrande dokument finns tillgängliga. 

Rekommendationer
• PwC rekommenderar kommunstyrelsen att utarbeta och fastställa en 

långsiktigt IT-strategi och därtill kopplade planer för 
IT-verksamheten och förvaltningarna. 

• Kommunen bör säkerställa att policys och andra styrande dokument 
relaterade till IT och informationssäkerhet uppdateras, fastställs och 
kommuniceras till verksamheten. 

• Kommunen bör säkerställa att samtliga styrande dokument 
inklusive IT-strategin revideras på årlig basis och uppdateras om 
nödvändigt. 
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Frågeställning 2
Är IT-leveransen och verksamhetsstödet anpassade till verksamhetens behov och förväntan? 

Observationer
• Avtal mellan Uppvidinge Kommun och Uppcom AB är daterat 2010, 

där avtalet sades upp 2018, men förlängdes december 2017 med 6 
månader (med 1 månads uppsägningstid). Det finns ett nytt 
avtalsförslag inklusive en kostnadsredovisning för förhandling men 
detta är ännu ej beslutat.

• Kommunen har en IT- och informationsavdelning bestående av en 
anställd IT-chef som främst har arbetet med upphandling de senaste 
åren. IT-chefens roll som samordnande av IT-verksamheten, strateg 
och beställare har därför hamnat i skuggan. I intervjuer har det 
uppmärksammats att det råder osäkerhet i verksamheten runt vem 
man ska vända sig till, kommunens IT-chef och/eller Uppcom ABs 
IT-chef då en teknisk kunnig motpart är högt efterfrågad.

• Det framkommer i intervjuer att relationen med Uppcom AB 
upplevs som distanserad. Kommunikationen brister och  bemötande 
och nivå på kommunikationen upplevs personberoende. 

• Det framkommer även att det på olika håll i kommunen finns 
tveksamhet om Uppcom AB har förutsättningar att fungera som stöd 
vid verksamhetsutveckling utöver drift och förvaltning av 
infrastrukturen. 

Rekommendationer
• PwC rekommenderar att kommunen tar fram en tjänstekatalog 

baserad på såväl förvaltningarnas behov som de behov som finns 
centralt.

• PwC rekommenderar vidare att kommunen beslutar om hur 
IT-leveransen skall organiseras samt säkerställa att rätt parter 
upphandlas och kontrakteras för de tjänster IT-verksamheten 
erbjuder i tjänstekatalogen. 

• Vidare rekommenderas att rollen som IT-chef förtydligas, både vad 
gäller ansvar och befogenheter samt hur rollen skall samverka med 
förvaltningar och leverantörer.
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Frågeställning 2 (forts)
Är IT-leveransen och verksamhetsstödet anpassade till verksamhetens behov och förväntan? 

Observationer
• Det finns ingen etablerad process i hur hantering av ärenden utanför 

kontorstider ska hanteras. På Uppcom AB finns ingen 
jourverksamhet och hantering av problem löses ad hoc. 

• Det saknas dokumenterad process för incident- och 
problemhantering. Ärenden som inkommer till Uppcom AB loggas ej 
varför samma eller liknande problem kontinuerligt återkommer.

• I intervjuer framkom det även att kommunens interna IT och 
Uppcom AB:s roller inte är klart definierade och tydliga i förhållande 
för verksamheten. Uppcom AB upplevs ha god kompetens gällande 
infrastruktur och IT, dock behöver roller tydligare definieras och 
kommuniceras till berörda enheter på kommunen.

• Det råder ett förväntansgap mellan IT och verksamheten. Det finns 
ett behov av att diskutera nuvarande och förändrade behov i 
verksamheten men det råder oklarhet i vem som skall vara drivande 
i verksamhetsutvecklingen. Det önskas ett mer öppet samtalsklimat 
mellan verksamheten och IT.

Rekommendationer
• PwC rekommenderar att de SLA (Service Level Agreements) som 

finns rörande hantering av incidenter förtydligas och kommuniceras 
till verksamheten. 

• Kommunen bör säkerställa att IT-verksamheten systematiserar 
processen för hantering av incidenter och problem samt att 
avrapportering och uppföljning av dessa genomförs i återkommande 
förvaltningsmöten.

• Kommunen rekommenderas att dokumentera 
uppdragsbeskrivningar för såväl externa leverantörer som för 
kommunens IT-verksamhet. Vidare rekommenderar vi att roller och 
ansvar inom IT-verksamheten liksom hos förvaltningarna vad gäller 
t ex systemägarskap dokumenteras.

• I dagsläget är ansvaret och mandatet för verksamhetsutveckling inte 
tydligt vilket leder till stor osäkerhet hos alla parter. Vi 
rekommenderar att ansvar och mandat tilldelas kommunens 
IT-chefsroll att samordna och säkerställa framdrift i den 
verksamhetsutveckling som är IT-stöd. 
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Frågeställning 3
Ansvarar IT-avdelningen för att samordna kommunen IT-utveckling på kort och lång sikt, vilken 
omvärldsbevakning utförs och vilka utvecklingsambitioner finns?

Observationer
• Brister i övergripande strategi för IT-verksamheten och hur 

IT-utveckling ska bedrivas medför ad hoc beslut hos enskilda 
individer eller förvaltningar snarare än långsiktig planering.

• Uppcom AB bedriver verksamhet i form av teknikleverantör och 
fokuserar på utveckling av infrastruktur och IT-drift samt support, 
men saknar komponenter som stödjer verksamhetsutveckling och 
digitalisering. I intervjuer med Uppcom AB framkom det även att 
omvärldsbevakningen som rör den tekniska utvecklingen bedrivs i 
den utsträckning som man ser behov och intresse av. 

• I intervjuer framkom det att behovet av kompetens att omvandla 
idéer och förslag till verklighet är stort. Vanligt förekommande är att 
anställda har förslag på verksamhetsförbättringar men saknar 
kunskap om vart förslagen skall kanaliseras. 

• I intervjuer framkom det även att det saknas strukturerad 
samordning av omvärldsbevakning både inom Uppcom AB och 
kommunen utan det är upp till enskilda medarbetares intressen.

• Det finns ett gap mellan de tjänster Uppcom AB levererar och den 
förväntan verksamheten har beträffande stöd i hur idéer omvandlas 
till verklighet.

Rekommendationer
• I enlighet med tidigare rekommendationer bör IT-strategin revideras 

och fastställas, verksamhetsplaner för respektive förvaltning bör 
kopplas till denna vad gäller förvaltningarnas specifika IT-stöd. 

• PwC rekommenderar kommunen att undersöka möjligheter att 
påbörja eller utöka samarbetet med närliggande kommuner i frågor 
som rör omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling inom 
IT-området.

• Vi rekommenderar liksom under frågeställning 2 att kommunen 
arbetar vidare med att fastställa roller och tydligt ägarskap för 
samordning och framdrift av verksamhetsutveckling samt att denna 
information synliggörs. 

• Vi rekommenderar att kommunen genomför en kartläggning centralt 
och i förvaltningarna kring behovet av IT-stödd 
verksamhetsutveckling och digitalisering. Denna kan ligga till grund 
för kategorisering och segmentering av tänkbara leverantörer inom 
respektive område. 
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Frågeställning 3 (forts)
Ansvarar IT-avdelningen för att samordna kommunen IT-utveckling på kort och lång sikt, vilken 
omvärldsbevakning utförs och vilka utvecklingsambitioner finns?

Observationer
• Uppcom AB önskar vara mer delaktig i planering och önskar ett mer 

öppet samtalsklimat för att få en helhetsbild över planerade och 
pågående processer.

• Det finns en etablerad  IT-styrgrupp med representanter från 
Uppcom AB och förvaltningarna som formats under 
migrationsprojektet och som både Uppcom och kommunen önskar 
vidmakthålla.

• Ett tidigare initiativ i form av ett IT-råd  för att fokusera på 
utveckling och omvärldsbevakning har successivt försvunnit då 
syftet var oklart och det saknades kort- och långsiktig arbetsplan 
liksom kontinuerlig uppföljning.

Rekommendationer
• PwC rekommenderar att kommunen säkerställer att ett forum för 

förvaltningsfrågor etableras för uppföljning av incidenter och 
problem men även för informationsdelning om och prioritering av 
önskade, pågående eller kommande förändringar.
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Frågeställning 4
På vilket sätt bedrivs förvaltning och utveckling av IT-relaterade funktioner och hur skapar det förutsättningar 
för ett effektivt stöd till organisationen?

Observationer
• I intervjuer framkommer att samordningen mellan 

IT-verksamheten, förvaltningarna och kommunstyrelsen kan 
förbättras. Kommunikationen mellan kommunen och Uppcom AB 
upplevs som otydlig och onyanserad vilket leder till lågt förtroende 
för leverantören från kommunens sida. 

• Det saknas en dokumenterad och implementerad process för 
beställningar av förändring i IT-plattformen. I nuläget hanteras 
dessa ad hoc.  

• Det saknas en dokumenterad process för att bedriva projekt och 
förvaltning av IT vilket leder till otydlighet  i uppföljning av projekt 
och analys av verksamhetsnyttan vid avslutat projekt.

• Baserat på intervjuer med representanter från Uppcom AB framkom 
att en otydlighet upplevs gällande roller, mandat och ansvar för 
beslut gällande IT inom kommunen.

• I intervjuer framkom det även att förvaltningarna själva skall driva 
utveckling i de för verksamheten nödvändiga IT-stöden.

Rekommendationer
• PwC rekommenderar att kommunen implementerar en enkel 

projektmodell och en metod för förändringshantering för att 
säkerställa att förslag på ändringar samordnas och prioriteras ur ett 
nyttoperspektiv, att samtliga intressenter involveras och informeras  
samt att effekten av ändringarna följs upp. 

• Vi rekommenderar att förvaltningar där specifika IT-stöd används 
och där ansvar för systemet vilar på förvaltningen säkerställer att 
både tid och kompetens att axla rollen som systemansvarig finns 
samt att rollen är tydligt definierad och dokumenterad. 

• Kommunen bör säkerställa att det finns relevanta 
kompetensutvecklingsplaner för samtliga roller relaterade till drift, 
förvaltning eller utveckling av IT-stöd.

• Vi rekommenderar kommunen att utvärdera om budget och andra 
resurser för IT-stödd verksamhetsutveckling bör förvaltas centralt. 
Detta förutsätter en fungerande modell för utvärdering av initiativ 
och prioritering baserat på nyttokalkyler liksom löpande dialog med 
samtliga förvaltningar.
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Kommunens utmaningar i en föränderlig värld

Demografins utveckling

Liksom många andra kommuner och Sverige som helhet står Uppvidinge inför 
ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. Andelen invånare 
äldre än 65 år och yngre än 19 år förväntas öka i förhållande till den arbetsföra 
befolkningen vilket medför förändrade krav på kommunal service. Den 
demografiska försörjningskvoten baseras på antal personer i åldersgrupperna 0-19 
år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Ju 
högre tal detta mått visar, desto tyngre är försörjningsbördan för dem som befinner 
sig i åldersgruppen 20-64 år. 

För Uppvidinge kommun, liksom för kringliggande kommuner och även riket i 
snitt, går trenden för den demografiska försörjningskvoten uppåt utan tendenser 
till att vika. För Uppvidinges del, liksom för Älmhult, skiftade en annars vikande 
trend fram till 2012 till en ökning som sedan förhållit sig stabil. 

Ökningen innebär en risk för minskat beskattningsunderlag vilket får påverkan på 
kommunens budget för de verksamheter och den service som enligt lag måste 
finnas och erbjudas. Effekten på skatteintäkterna kan i viss mån kompenseras med 
höjningar av kommunalskatten men det i sin tur kan få andra negativa 
konsekvenser för befolkningsutvecklingen. Vikten av att prioritera rätt vid 
investeringar av skattekronor kan inte underskattas.

Den demografiska utvecklingen påverkar även rekryteringsbasen, där kommunen 
konkurrerar såväl med större näraliggande orter som det privata näringslivet om 
den tillgängliga arbetskraften. Kommunen behöver därför vara en attraktiv 
arbetsgivare.

* Källa: Statistiska Centralbyrån
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Digitaliseringens utveckling och medborgarnas förväntningar

Standardisering, molntjänster och upplevelse av tjänsterna

Den demografiska utvecklingen går snabbt men utvecklingen inom digitalisering går snabbare. 
Utbudet av IT-relaterade mjukvaror och tjänster ökar och förändras ständigt, där större delen av de 
nya mjukvaror som olika organisationer behöver för sin fortlevnad och utveckling inte längre 
levereras för installationer lokalt i en traditionell servermiljö, utan som molntjänster eller SaaS, 
Software as a Service. 

Tjänsterna standardiseras i allt högre grad och komplexa utmaningar kan mötas med en flora av olika 
standardiserade komponenter sammanflätade av bakomliggande integrationer. Samtidigt som 
användargränssnitten blir alltmer intuitiva och förenklade ökar således komplexiteten bakom 
fasaden, det skenbart enkla underbyggs av ett komplext nätverk av interaktioner mellan 
applikationer, integrationer och leverantörer, såväl lokalt som globalt. 

Den kompetens som krävs för att säkerställa och upprätthålla en hög grad av användarvänlighet såväl 
internt i den egna organisationen som externt mot andra intressenter, såsom medborgare, samtidigt 
som arbete bedrivs med processutveckling och automatisering, har kraftigt förändrats de senaste åren 
och kommer också fortsätta förändras i takt med utvecklingen.

I linje med utvecklingen förändras också medborgarnas förväntningar på offentlig service; tjänster 
skall levereras mer effektivt, ändamålsenligt och via fler gränssnitt på tider där medborgarna har 
möjlighet att efterfråga och konsumera dem. I en undersökning* från 2018 anser 25% att kommuner, 
landsting och regioner lever upp till förväntningarna på digital service vilket är fyra procent bättre än 
2016. De är dock fortfarande i minoritet och mycket återstår att göra. 

Samtidigt är 60% positiva till vård, omsorg och konsultationer med hjälp av digital teknik, vilket 
öppnar för möjligheter att möta utmaningarna som den demografiska utvecklingen medför.

* Källa: Invånarnas inställning till digital service i välfärden 2018, undersökning utförd av Sveriges Kommuner och Landsting
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Uppvidinge kommuns möjligheter att möta utmaningarna

Bastjänster skall fungera och verksamheten komma först

Den enorma bredd som kommunal verksamhet innebär och de utmaningar som den demografiska utvecklingen medför i form av ökande 
omsorgsbehov, minskande skatteunderlag och en tunnare rekryteringsbas under kommande år, kräver samsyn, samarbete och väl medvetna 
val i förhållande till de investeringar som görs i såväl verksamheten som i IT-stöd. Från våra intervjuer framgår att det finns politisk enighet i 
frågor som rör långsiktiga satsningar mot en mer digitaliserad kommun, något som på sikt ger möjlighet att anpassa resursfördelningen till de 
verksamheter där det personliga mötet är av största vikt samtidigt som administrativt tunga och repetitiva processer successivt automatiseras. 

Framgångsrik digitalisering har ett antal grundförutsättningar:

• Kommungemensamma bastjänster i form av IT-arbetsplats (datorer, telefoni, utskriftsmöjligheter och videokonferenser etc.) måste hålla en 
hög grad av tillgänglighet och stabilitet. Bastjänsterna skall vara utformade på ett sätt så att de underlättar för verksamheten utan att skapa 
dubbelarbete. 

• Det förvaltningsspecifika IT-stödet skall vara utformat på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till verksamhetens inriktning och närhet till 
kommuninvånarna. Oavsett stödets art, dess leverantör eller driftform krävs det fungera sömlöst med de kommungemensamma 
bastjänsterna.

• IT:s roll förändras eller utvecklas från teknikleverantör till verksamhetsstödjande uppgifter med ett långsiktigt och tätt samarbete mot 
gemensamma målbilder. Modeller för förstudier, konsekvensanalyser och nyttokalkyler med en hög grad av verksamhetsinvolvering 
behöver fastställas så att  de initiativ som drivs för kommunens räkning går åt rätt håll och att stödet även levererar utlovad 
verksamhetsnytta.

• IT behöver utöka kompetensen inom arkitektur från infrastruktur till tjänste- och verksamhetsnivå liksom beställarkompetens när större 
och mer komplexa införanden eller utbyten av IT-stöd kräver andra leverantörer eller driftformer än vad verksamheten är van vid. 

Gemensamt för dessa kriterier är att de ställer höga krav på samarbete och interaktion mellan IT och de olika förvaltningarna. Det krävs 
lyhördhet och närhet liksom en omfattande kunskap om kommunens kärnverksamhet, de huvudprocesser som skall prioriteras och den 
arkitektur man eftersträvar, för att säkerställa att de initiativ som genomförs ständigt är i linje med verksamhetens krav och kommunens 
övergripande målbild.
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Vägen framåt

Styrning, samsyn och samarbete

Vägen framåt ställer mycket höga krav på samarbete mellan IT-verksamheten och de olika 
förvaltningarna ur många olika perspektiv. Det ställer höga krav på såväl tydlighet i beslutsordning 
som gemensam långsiktig styrning när det gäller IT-relaterade investeringar. Det ställer också höga 
krav på de formella kontaktytorna mellan IT-verksamheten och förvaltningarna och en samsyn och 
professionalism i förhållande till de utmaningar förvaltningarna har att hantera. Samarbete framför 
kontroll bör eftersträvas..

Vidare ställs höga krav på tydlighet i roller, ansvar och kommunikation inte bara inom IT utan också 
hos förvaltningarna, där roller och ansvar behöver formaliseras. Det ställs kontinuerligt allt högre 
krav på IT-avdelningens helhetssyn över kommunens verksamhet där det behövs en såväl bred som 
djup kompetens så att IT, utöver drift och underhåll av nödvändiga bastjänster, även kan anta en roll 
som erbjuder en omfattande och aktiv omvärldsbevakning och ett aktivt och närvarande beställarstöd 
i förhållande till förvaltningarna. En IT-verksamhet behöver för framgång i detta inneha hög 
kompetens inom såväl verksamhets- som IT-arkitektur för att kunna stötta förvaltningarna fullt ut.

En alltmer komplex verklighet i en verksamhet med ett så brett tjänsteutbud som en kommun har 
ställer mycket höga krav på en formaliserad process runt förstudier och nyttokalkyler inför nya 
förändringsinitiativ. Att kunna förutse, undvika eller planera för att hantera påverkan på 
förvaltningarnas möjlighet att utföra sitt uppdrag kräver utvärdering och uppföljning av nyttan av de 
projekt som genomförs. Att hitta lämpliga sätt att återanvända erfarenheter från tidigare projekt och 
kalkyler i kommande projekt blir här en viktig del.  

Slutligen; Uppvidinge kommun är liten men inte ensam om utmaningarna avseende vare sig 
demografisk utveckling eller medarbetarnas och medborgarnas förväntningar. Kommunen kan utöka 
det samarbete som finns med kringliggande kommuner i frågor som rör både drift och förvaltning 
liksom frågor relaterade till förvaltningarnas behov av IT-stöd.
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Effektiva och ändamålsenliga IT-leveranser

Drift, utveckling och tjänster

Både i offentlig och privat sektor förekommer en flora av olika former för leverans av IT-stöd vilka sällan är renodlade utan ofta hybrider där 
inslag av egen drift blandas med outsourcing eller inköp av tjänster. 

Kommunens IT-verksamhet är bred vilket kan göra det komplicerat att välja en enda form för driften, där Uppvidinge kommun idag valt en 
hybridform där ett helägt externt bolag för huvuddelen av drift och förvaltning av IT-infrastruktur såsom datorer, servrar och 
kommunikation. I kommunen förekommer även outsourcad drift, exempelvis inom socialtjänsten där drift och förvaltning köps in av annan 
kommun och tjänster runt GIS köps in från en tredje kommun. 

Från vårt perspektiv ser vi inga avgörande fördelar med att driva IT-verksamheten i ett separat bolag och för kommunen finns några 
huvudalternativ vilka har för- och nackdelar. Gemensamt för dem är att de kräver tydlighet i form av styrmodell, strategi, roller och ansvar.

1. Uppcom AB fortsätter leverera IT med oförändrat eller utökat uppdrag
2. Förvaltning och utveckling av IT-stödet förs över i kommunal regi
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Uppcom AB:s uppdrag, två alternativ

Fortsatt förvaltning i nuvarande form medför fortsatta 
overheadkostnader främst inom ledning och ekonomi. 

En fortsatt leverans kräver en tydlighet i avtalet vad gäller vilka 
tjänster som skall levereras och deras omfattning. De SLA som finns 
behöver synkroniseras med verksamhetens krav och uppdateras 
därefter samt följas upp konsekvent, något som inte sker idag. 
Vidare behöver kommunens styrning väsentligt stärkas och Uppcom 
AB:s roll behöver ytterligare tydliggöras.

De tjänster som levereras i dagsläget ryms inom begreppet 
bastjänster och tillhandahålls av ett flertal stora leverantörer på 
marknaden. De är möjliga att konkurrensutsätta i en upphandling 
för att säkerställa konkurrenskraftig prissättning och villkor, något 
som skulle kunna påverka kommunens kostnader positivt. 
Kommunen har idag avtal med Atea för produktförsörjning inom 
IT-arbetsplats.

Alternativet ställer krav på kommunens förmåga att samordna all 
annan IT för att möjliggöra digitaliseringen vilket initialt innebär 
investeringar i personal både centralt och hos förvaltningarna.

Alternativet ställer också höga krav på samarbete, lyhördhet och en 
ökad servicegrad då förtroendet för leverantören uppfattas som lågt.

Ett utökat uppdrag för förvaltning och utveckling av 
IT-stödet ställer krav på leverantören där en tydligare strategisk 
agenda i linje med kommunens vision behöver fastställas liksom 
planer för kompetensutveckling för att ytterligare kunna fungera i 
en rådgivande roll vad gäller verksamhetsutveckling och 
digitalisering av tjänster. 

Ett utökat samarbete ställer krav på en utvidgad tjänsteportfölj hos 
Uppcom AB vilket påverkar bolagets kompetensbehovet inom  

● Upphandling av utvecklingstjänster
● Projektledning och projektmetodik
● Strategifrågor och verksamhetsanalys
● Omvärldsbevakning
● Krav- och testmetodik

Alternativet kräver långsiktighet och investeringar i främst 
personal, både hos kommunen och Uppcom, för att säkerställa att 
kommunikationen fungerar och att tjänsterna levereras enligt 
önskemål. Detta alternativ medför ökade overheadkostnader i form 
av administrativ personal såväl inom kommunen som inom 
Uppcom AB för att säkerställa en fungerande förvaltningsmodell. 

Komplexiteten i avtalet mellan parterna blir större och möjligheten 
att byta leverantör minskar. Dessa faktorer riskerar medföra en 
minskad kontroll över kostnaderna för kommunen. Liksom i 
föregående alternativ ställs krav på utveckling vad gäller 
förtroendefrågan.
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Förvaltning och utveckling av IT-stödet förs över i kommunal regi

En överföring av förvaltning och utveckling av IT-stödet till kommunen ställer krav på kommunens förmåga att dels fastställa 
vilka kompetenser man skall ha lokalt i organisationen och dels vilka som skall upphandlas externt. Kommunen behöver fastställa en 
fungerande förvaltningsmodell med samordning och inriktning av IT-verksamheten för att möjliggöra digitaliseringen. 

Detta innebär liksom i föregående alternativ att investeringar i personal såväl centralt i kommunen som hos förvaltningarna behövs. 
Kommunen kan komma att behöva frigöra tid för eller rekrytera kompetens alternativt upphandla stöd inom bl a följande områden

● Upphandling av utvecklingstjänster
● Projektledning och projektmetodik
● Strategifrågor och verksamhetsanalys
● Omvärldsbevakning
● Krav- och testmetodik

Att skapa förutsättningar för förvaltning och utveckling i egen regi kan medföra vissa ökningar i kostnader då andra roller behövs inom 
kommunen även om resurser kan omfördelas. Möjligheterna ökar att välja leverantör efter projektets eller tjänstens art men den interna 
beställarkompetensen blir desto viktigare, både inom arkitektur, IT och informationssäkerhet. 

Det saknas avgörande fördelar med att leverera bastjänster inom IT såsom IT-arbetsplats eller kommunikation (inklusive telefoni) i egen 
regi. Kostnaderna för detta överstiger nyttan då tjänsterna är väl standardiserade, leveranstiderna normalt sett korta och mängden 
leverantörer stor. Tjänsterna finns också oftast att avropa via ramavtal vilket förenklar införandet väsentligt. Vissa tjänster, såsom t ex 
växelhantering, bör kunna skötas inom ramen för kommunens reception vilket skulle ge möjlighet att omfördela resurser. 

Störst effekt får en mindre organisations investeringar i IT närmast verksamheten. Att bygga kompetens för att förstå verksamhetskraven, 
formulera dem i projekt för prioritering i linje med de långsiktiga målen och med respekt för arkitekturen ger en möjlighet att sedan kunna 
upphandla leverans av projekten i stället för att stå för allt utförande själv. Med tanke på kommunens verksamhet och behov finns sannolikt 
stor potential att ytterligare utöka samverkan med andra kommuner för att säkerställa en mer heltäckande kravbild liksom en 
kostnadseffektiv leverans.
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Avslutning

Vi vill avslutningsvis tacka de personer som deltagit i intervjuer och bidragit med underlag till denna översyn för ett vänligt 
bemötande och ett gott samarbete. 

Stockholm, Oktober 2019

Kontaktuppgifter:

Jörgen Westergren Mikael Carinci Sabina Roos

jorgen.westergren@pwc.com mikael.carinci@pwc.com sabina.roos@pwc.com

070- 995 00 10 072 - 980 90 35 072 – 880 96 31 
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Bilaga 1. 
Intervjulista

Roll Område

Chef- Barn och Utbildningsförvaltningen Uppvidinge Kommun

Tillförordnad Kommunchef (t.o.m. 2019-08-30) Uppvidinge Kommun

IT chef Uppcom AB

Chef- Samhällsserviceförvaltningen Uppvidinge Kommun

IT- och informationschef Uppvidinge Kommun

Chef- Socialförvaltningen Uppvidinge Kommun

Ordförande kommunstyrelsen Uppvidinge Kommun

Lönechef Uppvidinge Kommun

Styrelseordförande Uppcom AB

VD Uppcom AB

Ekonomichef Uppvidinge Kommun

Granskningen har genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner inom Uppvidinge Kommun och Uppcom AB, samt analys av relevant 
skriftlig dokumentation. Roller som intervjuats framgår av tabell nedan.  
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Ekonomisk effekt vid flytt av telefoni och IT från bolag till kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att den telefoni- och IT verksamhet som idag 

bedrivs av UppCom AB ska övergå till den kommunala förvaltningsorganisationen under 

2021. Arbetsutskottet beslutade den 5 maj att beslutsunderlaget till kommunstyrelsen ska 

kompletteras med en grov uppskattning av ekonomiska vinster och kostnader netto.  

De ekonomiska förtjänster som påvisas i den av kommunledningsförvaltningen genomförda 

utredningen är bland annat avveckling av övergripande kostnader såsom 

ledningsfunktioner (del av VD samt en IT chef), administration, styrelse, lokaler och 

revision.  

Dessa poster belastar den kommunala IT och telefonibudgeten med närmare två miljoner 

kronor per år. Genom att omvandla en del av de resurser som idag används till de 

övergripande kostnaderna till verksamhetsutveckling och effektivisering genom digitala 

tjänster kan ett utrymme för kostnadssänkningar skapas på sikt.  

Genom att samordna de personella resurserna från telefonväxel (som idag drivs i 

bolagsform) och reception (som idag drivs i kommunal förvaltningsregi) kan det planerade 

kontaktcentret, med ett mycket bredare uppdrag skapas. Ett väl fungerande kontaktcenter 

kan svara på en stor del av inkommande frågor från invånare, besökare och näringsliv, och 

kommer därmed att frigöra resurser inom samtliga förvaltningar. Även vissa administrativa 

arbetsuppgifter är möjligt att flytta från förvaltningar till kontaktcentret. Det går inte att i 

dagsläget påvisa storlek på ekonomisk vinst.   

Därutöver finns möjlighet att sänka kostnaderna ytterligare genom att samordna de 

personella resurserna från bolag och kommun. Det är uppdraget och ambitionsnivån som 

påverkar utformningen och därmed kostnaden för den nya organisationen.  

2020-05-11 

Silja Savela 

Ekonomichef 

2020-05-11
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§ 60   

Ansökan om förskottering av moms 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  

 Bevilja förskottering med maximalt 100 000 kronor. 

 Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att inför utbetalning 

upprätta skuldebrev som reglerar villkoren.             

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Borgen i Lenhovda har via skrivelse till kommunen ansökt om 

förskottsutbetalning av moms. Föreningen har drabbats av en mordbrand 

där campingens servicebyggnad totalförstördes. Återuppbyggnad via 

medel från försäkringsbolag pågår. Eftersom föreningen är momspliktig är 

det föreningen som betalar momsen. Momsen återbetalas av Skatteverket 

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

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

risk att föreningens likviditet drabbas, därför undersöker föreningen om 

kommunens möjlighet att vid behov förskottera momsen.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med presidiets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse, 2020-04-21 

Ansökan från föreningen Borgen Lenhovda    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Föreningen Borgen Lenhovda,  
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§ 58 Dnr 2020-000246  

Rapport från lokalförsörjningsgruppen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

1. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

barn- och utbildningsförvaltningen utreda nybyggnation av förskola 

i Lenhovda. Av utredningen ska framgå effekt för både investering 

och drift. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 50 tusen kronor ur 

kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för genomförande 

av förstudie. 

2. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

barn- och utbildningsförvaltningen utreda ombyggnation av 

nuvarande bibliotekslokal i Lenhovda till ändamålsenliga lokaler för 

grundskolan. Av utredningen ska framgå effekt för både investering 

och drift. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 25 tusen kronor ur 

kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för genomförande 

av förstudie. 

3. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

kultur-och fritidsavdelningen utreda flytt av bibliotekslokalen från 

Lenhovdaskolan till Sockenstugan i Lenhovda. Av utredningen ska 

framgå effekt för både investering och drift. Kommunstyrelsen 

avsätter maximalt 25 tusen kronor ur kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel för genomförande av förstudie. 

4. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

barn- och utbildningsförvaltningen utreda lämplig lokal för 

grundsärskola i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 

beslut. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 50 tusen kronor ur 

kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för genomförande 

av förstudie. 

5. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att påbörja process för 

försäljning av den före detta banklokalen i Lenhovda.  

6. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda behov av 

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

digital form.     
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7. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att återkoppla till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i september om projekttjänst som 

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

finansieras.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens lokalförsörjningsgrupp har inventerat förvaltningarnas 

lokalbehov och överlämnar en rapport till kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

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

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

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

samt redovisning av pågående arbete i lokalförsörjningsgruppen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

att återkoppla till kommunstyrelsens arbetsutskott i september om 

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

tjänsten ska finansieras.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med lokalförsörjningsgruppens förslag till beslut med tillägg för 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef och chef för samhällsserviceförvaltningen, 

2020-04-27 

Rapport från lokalförsörjningsgruppen, 2020-04-27       

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Samhällsservicechef 
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Rapport från lokalförsörjningsgruppen, våren 2020 

Inledning 
I kommunen har en lokalförsörjningsgrupp bildats under hösten 2019. Gruppen består i 

dagsläget av förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen Patrik Ivarsson och 

ekonomichef Silja Savela, samt två representanter från kommunens bostadsbolag AB 

Uppvidingehus, VD Richard Gustafsson samt fastighetsingenjör Stefan Carlsson.  

 

Gruppen ska medverka till att verksamheternas lokalbehov matchas mot ändamålsenliga 

och kostnadseffektiva lokaler. Lokalförsörjningsgruppen samlar in förvaltningarnas 

lokalbehov och föreslår möjliga lösningar. Behovsinventeringen ska leda fram till förslag 

som förvaltning, nämnd, styrelse eller i vissa fall även kommunfullmäktige behöver 

hantera. Förslag som behöver beredas centralt inom politiken, exempelvis i budgetprocess, 

stäms av med kommunstyrelsens presidium som gör en första prioritering inför fortsatt 

hantering. Gruppen ska i april månad lämna ett förslag som går vidare till politisk 

hantering. Lokalförsörjningsprocessen ska hänga ihop med budgetprocessen så att både 

drifts- och investeringseffekter ska kunna hanteras i budgetarbetet.  

 

Gruppen har under hösten tagit fram ny rutin för lokalförsörjningsprocessen i kommunen. 

Förvaltningarna ska lämna in sina behov till gruppen i januari. Behoven kan vara till följd 

av exempelvis:  

- Demografiska behov 

- Nya/ändrade behov  

- Arbetsmiljökrav 

- Myndighetskrav 

- Politiska ambitioner 

 

Lokalförsörjningsgruppen utreder behoven och föreslår lösningar. Lösningarna kan vara av 

olika karaktär, exempelvis:  

- Omdisponering inom befintliga lokaler 

- Mindre ombyggnation 

- Större ombyggnation 

- Hyra av extern lokal 

- Nybyggnation 

- Underhållsbehov 

 

Förslag på lösning diskuteras med berörd förvaltning innan ärende går vidare för politisk 

behandling. Ärenden av karaktären mindre ombyggnation, omdisponering inom befintliga 

lokaler samt hyra av extern lokal kan oftast lösas utan politiska beslut, under förutsättning 

 

2020-04-27 

Rapport, lokalförsörjning  
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att budgetmedel finns för eventuella investeringar och förändring av driftskostnader. Större 

ombyggnation och nybyggnation ska alltid hanteras politiskt.  

 

I år har processen haltat något då många påbörjade och pågående lokalprocesser har 

hanterats separat i andra ärenden. Därför är detta ingen komplett redovisning av de behov 

som gruppen har arbetat med under året. Denna redovisning innehåller ärenden som 

behöver lyftas upp för politisk hantering och som inte hanteras i andra ärenden samt en 

beskrivning av ärenden där utredning inte är klar ännu. Rapporten överlämnas till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, med ett antal förslag till beslut.   

 

Ärenden där förslag för fortsatt hantering framgår av rapporten:  
 

Förskolelokal i Lenhovda 

Förskolans lokaler på Vintergatan är i stort behov av renovering. Lokalerna, som ägs av AB 

Uppvidingehus, är mycket slitna och inte direkt anpassade för förskoleverksamhet. I 

verksamheten finns ett 100-tal barn och prognosen för de kommande åren är stabilt.  

Lokalförsörjningsgruppens bedömning är att den befintliga lokalen i förlängningen inte ska 

användas för förskoleverksamhet och föreslår köp av fastigheten på Vintergatan och 

nybyggnation av förskola på samma fastighet. Lokalförsörjningsgruppen föreslås få i 

uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som visar på både ekonomiska och 

verksamhetsmässiga konsekvenser. Barn- och utbildningsnämnden ska ges möjlighet till att 

ta ställning till beslutsunderlaget innan förslag på fortsatt hantering lämnas till 

kommunstyrelsen.  En grov kostnadsuppskattning för projektering, köp av fastighet, 

rivning samt nybyggnation med sex avdelningar är cirka 35 miljoner kronor. Entreprenad 

kan komma igång tidigast under 2021.  

 

Grundskolan och biblioteket i Lenhovda 

Grundskolan i Lenhovda har behov av fler och större klassrum. Lokalförsörjningsgruppen 

föreslår att biblioteksverksamheten, som idag finns i Lenhovdaskolans lokaler flyttas till 

Sockenstugans lokaler i Lenhovda för att bereda plats för grundskolans behov. Det finns 

sedan tidigare en framtagen ritning som innebär att lokalen där biblioteket finns idag, byggs 

om för grundskolans behov. Det finns även en tidigare utredning om flytt av 

biblioteksverksamhet till Sockenstugans lokaler. Lokalförsörjningsgruppen föreslås få i 

uppdrag att utifrån de tidigare utredningarna ta fram ett beslutsunderlag inför 

ombyggnation och flytt. Barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och föreningsutskottet 

ska ges möjlighet till att ta ställning till beslutsunderlaget innan förslag på fortsatt hantering 

lämnas till kommunstyrelsen En grov kostnadsuppskattning för båda projekten bedöms till 

15 miljoner kronor. Arbetet med ombyggnationerna kan komma igång tidigast under 2021.    

 

Grundsärskolan i Uppvidinge kommun 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i februari 2020 om att Grundsärskolan och 

träningsskola 1-9 ska finnas i närområdet av en F-9 grundskola. Lokalförsörjningsgruppen 

föreslås att få i uppdrag att utreda lämplig lokal för verksamheten och återkomma med 

förslag till barn- och utbildningsnämnden. Det går inte att i dagsläget lämna någon 

kostnadsuppskattning eller tidplan, båda delarna ska framgå av utredningen.  
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Före detta banklokal i Lenhovda 

Under 2019 köpte kommunen den före detta banklokalen i Lenhovda. Sedan dess har flera 

alternativ för lokalens användning diskuterats, men något lämpligt syfte har inte hittats. 

Årlig driftkostnad för lokalen är cirka 200 tusen kronor.  Lokalförsörjningsgruppen föreslås 

få i uppdrag att genom försäljning avyttra lokalen. 

 

Arkivlokal 

Kommunens lokal för centralarkiv är inte ändamålsenlig. En utredning om arkivets 

placering och storlek föreslås genomföras efter att möjligheter för förvaring i digital format 

har utretts. Kommunledningsförvaltningen föreslås få ett utredningsuppdrag i frågan.  

 

 

Redovisning av pågående arbete i lokalförsörjningsgruppen 
 

Före detta äldreboendet i Lenhovda, ”Ekängen” 

Lokalerna nyttjas idag för gruppboende inom LSS, särskolans verksamhet, viss 

grundskoleverksamhet samt vaktmästargruppen inom omsorgen om funktionshindrade. 

Samtliga verksamheter är på väg att lämna lokalen. Lokalens framtid behöver utredas. 

Förslag på utredningsuppdrag kommer att lämnas när en tydlig tidplan för tömning av 

lokalen finns.  

 

Räddningstjänstens lokaler i Åseda 

Uppvidinge kommun hyr nybyggda räddningstjänstlokaler av en extern part idag. Ett 

önskemål från Räddningstjänst Östra Kronoberg har lämnats om att kommunen ska köpa 

lokalen och hyra ut till förbundet. Ett köp skulle troligen innebära lägre driftkostnader på 

sikt. En utredning om de ekonomiska effekterna behöver göras innan ställningstagande om 

att gå vidare kan göras. Utredningen planeras att presenteras i samband med budgetarbetet.  

 

Ombyggnation av kommunhuset i Åseda för samlokalisering av förvaltningar 

Från politiskt håll har det framförts önskemål om samlokalisering av förvaltningarnas 

ledningsfunktioner. För att det ska vara möjligt behöver en utredning om ombyggnations-

/utbyggnadsbehov av lokalen genomföras. Den pågående översynen om den politiska 

organisationen i kommunen kan komma att påverka förvaltningsorganisationen, därmed 

ser lokalförsörjningsgruppen svårigheter i att utreda lokalfrågorna innan översyn av den 

politiska organisationen har genomförts. Lokalförsörjningsgruppen bevakar ärendet och 

återupptar utredning när de organisatoriska förutsättningarna har klarnat.  

 

Socialförvaltningens lokaler på Storgatan 29 i Lenhovda 

Socialförvaltningens lokaler på Storgatan 29 i Lenhovda är i behov av ombyggnation då 

lokalen är föremål för ett arbetsmiljöärende, bland annat för personalsäkerhet och 

lyhördhet. Åtgärder för att rätta till de akuta bristerna pågår. Socialförvaltningen har påtalat 

behov av samlokalisering av vissa funktioner. Det finns i dagsläget inte tillräckligt med 

utrymme i lokalerna för fler kontor. Samhällsserviceförvaltningen för dialog med de externa 

hyresgäster som finns i fastigheten om deras framtidsplaner. Lokalförsörjningsgruppen 
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återupptar utredning när förutsättningarna om tillgänglighet till utökade lokalytor har 

klarnat.  

 

Lokalanpassningar inom barn- och utbildningsförvaltningen 

Från barn- och utbildningsförvaltningen har ett antal lokalbehov anmälts som 

lokalförsörjningsgruppen inte har haft möjlighet att utreda ännu, bland annat fler grupprum 

till Åsedaskolan, hemkunskapssal till Älghultsskolan, musiksal för instrumentspelande till 

Lenhovdaskolan samt ny avdelning till Älghults förskola. Lokalförsörjningsgruppen 

kommer att utreda behoven under våren och återkomma med förslag på lösningar senast i 

augusti 2020.  

 

Underhållsbehov 
Samtliga förvaltningar har aviserat om behov av upprustning och underhåll av många 

verksamhetslokaler. AB Uppvidingehus som förvaltar de kommunägda 

verksamhetslokalerna har också aviserat om ett stort behov av fastighetsunderhåll. 

Lokalförsörjningsgruppen har uppdragit åt AB Uppvidingehus att upprätta en 

underhållsplan som visar behoven för de kommande åren. Underhållsplanen kommer att 

presenteras för politisk behandling i budgetarbetet inför de kommande åren.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen utreda nybyggnation av förskola i Lenhovda. Av utredningen ska 

framgå effekt för både investering och drift. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 50 tusen 

kronor ur kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för genomförande av förstudie. 

 

Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen utreda ombyggnation av nuvarande bibliotekslokal i Lenhovda till 

ändamålsenliga lokaler för grundskolan. Av utredningen ska framgå effekt för både 

investering och drift. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 25 tusen kronor ur 

kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för genomförande av förstudie. 

 

Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur-och 

fritidsavdelningen utreda flytt av bibliotekslokalen från Lenhovdaskolan till Sockenstugan i 

Lenhovda. Av utredningen ska framgå effekt för både investering och drift. 

Kommunstyrelsen avsätter maximalt 25 tusen kronor ur kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel för genomförande av förstudie. 

 

Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen utreda lämplig lokal för grundsärskola i enlighet med barn- och 

utbildningsnämndens beslut. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 50 tusen kronor ur 

kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för genomförande av förstudie. 

 

Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att påbörja process för försäljning av den före 

detta banklokalen i Lenhovda.  

 

Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda behov av lokal för centralarkiv där 

hänsyn har tagits för möjlighet att förvara i digital form.  
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Motion om gröna beslut 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.    

Sammanfattning av ärendet 

Motion om gröna beslut inkom den 4 februari år 2020 och behandlades av 

kommunstyrelsen den 18 mars år 2020, § 77. Styrelsen beslutade att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i maj år 2020. 

Motionen yrkar på att införa gröna bokslut samt att alla beslut beaktar den 

miljö- och hälsopåverkan som beslutet kan medföra och att detta delges i 

protokollet. 

Inom kommunala verksamheter är gröna bokslut oftast kopplade till 

efterlevnaden och uppfyllelsen av de nationella miljömålen. I det gröna 

bokslutet ingår vanligtvis såväl det geografiska området som den 

kommunala organisationen. Historiskt har Uppvidinge kommun tidigare 

arbetat med gröna bokslut i samband med Agenda 21.  

I kommunens målstyrning finns målområdet Samhällsutveckling. 

Målområdet fokuserar på att skapa en hållbar miljö och samtidigt skapa 

förutsättningar för samhällsutveckling och tillväxt. Kommunens 

miljöprogram och energiplan är båda i behov av genomlysning. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars år 2019, § 40, att initiera 

framtagandet av en plan för implementering av Agenda 2030 i Uppvidinge 

kommun. Agenda 2030 går igenom de tre hållbarhetsdimensionerna: 

 Miljömässigt – det skall finnas goda förutsättningar för liv på jorden. 

 Socialt – alla ska kunna ha ett gott liv. 

 Ekonomiskt – god resurshantering. 

Gröna bokslut kan sammanställas som ett eget kapitel i delårsrapporten och 

årsredovisningen, i likhet med personal- och hälsoredovisning, kallat 

hållbarhetsredovisning. Alternativt att det framgår av respektive nämnds 

kapitel hur nämndens organisation arbetat med miljö- och klimatåtgärder. 

Utgångspunkten för redovisningen blir kommunens övergripande 

målsättning och/eller Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal samt de 

nationella miljömålen. 

Rekommendationen är att föra samman gröna bokslut som möjlighet till det 

pågående arbetet med Agenda 2030 samt initiera revidering av 
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miljöprogram och energiplan. Detta skapar ökade förutsättningar till 

ändamålsenlig uppföljning utifrån målsättningar och prioriteringar. 

Utgångspunkten för hållbarhetsredovisningen blir då tydligt kopplat till 

Agenda 2030 och budgeten. 

Protokollen utgår från lagstiftningens krav och är sammankopplade med 

mallen för tjänsteskrivelser. I både protokollen och tjänsteskrivelserna finns 

rubriken Ekonomiska konsekvenser, vilket ska användas i de fall besluten 

förväntas ge en ekonomisk påverkan. Det pågår diskussioner inom 

kansliavdelningen om att göra rubriken mer allmän, exempelvis ändra till 

Konsekvenser. Således kan fler perspektiv redovisas utöver det ekonomiska. 

Alla politiska beslut medför inte en påverkan på miljön och hälsan. 

Kansliavdelningen anser det mer strävansvärt att detta behandlas i likhet 

med avsikten för ekonomiska konsekvenser, alltså att det anges i de fall det 

behövs. 

Uppvidinge kommun ska i sina politiska beslut beakta barnperspektivet 

utifrån bestämmelserna i barnkonventionen. Således kan det vid 

beslutsfattandet behövas en genomförd barnkonsekvensanalys. Beaktandet 

av miljö- och hälsopåverkan i de politiska besluten kan fungera på ett 

liknande sätt, alltså framtagandet av en mall för underlag till 

tjänsteskrivelsen som inkluderar både barnkonsekvensanalys och 

miljökonsekvensanalys. Denna lösning kan minska risken för att 

tjänsteskrivelserna och protokollen blir orimligt långa och svårlästa. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.      

Beslutsunderlag 

Motion om gröna beslut 2020-02-04 

Protokollsutdrag KS 2020-03-17 § 77 

Tjänsteskrivelse 2020-05-13 

Beslutet skickas till 

Motionär     

 

 

Nämndsekreterare   Utvecklingsstrateg 

Alexander Arbman   Therese Magnusson 
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§ 77 Dnr 2020-000080  

Motion om gröna beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i 

maj 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2020 § 34 att lämna motion om 

gröna beslut till kommunstyrelsen för beredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Motion om gröna beslut 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-03-03 § 34 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 63 Dnr 2020-000193  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta förslag på reviderad arbetsordning.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges arbetsordningen reviderades senast 17 december 

2019, § 216. 

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med 

kommunsekreteraren genomfört en översyn av kommunfullmäktiges 

arbetsordning i mars 2020.  

I den nya revideringen föreslås kommunfullmäktige ha tre justerare, 

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

frågestund föreslås ändras till att allmänheten bereds tillfälle att ställa 

frågor vid behandlande av specifika ärenden. 

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

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

förarbetena sägs att regeln ger kommunfullmäktige full frihet att råda över 

deltagandet i överläggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att 

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

yttra sig på sammanträdena, till exempel närvarande kommunmedlemmar 

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

Enligt Sveriges kommuner och regioners bör en allmänhetens frågestund 

lämpligen hållas innan fullmäktige behandlar de ärenden som är föremål 

för allmänhetens frågor (Kommunallagen med kommentar och praxis femte 

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

årsredovisning och budget.  

I arbetsordningen förslås allmänheten beredas tillfälle att delta vid följande 

sammanträde: 

1. När fullmäktige behandlar årsredovisningen.  

2. När fullmäktige behandlar budgeten. 

Men även att fullmäktiges presidium kan bestämma att allmänheten ska 

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

2.          
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-04-06 

Förslag på reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 61 Dnr 2019-000277  

Hot och våld mot politiker 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta rutin för 

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

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

eventuella kostnader tas från kommunstyrelsens arbetsutskotts disponibla 

förfogandemedel.               

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner och riktlinjer 

vid hot och våld mot politiker. Beredskapssamordnare på 

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

Rutinen beskriver hur förtroendevalda i Uppvidinge kommun ska hantera 

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

förtroendevaldas uppdrag.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

en folder i fickformat och eventuella kostnader tas från kommunstyrelsens 

arbetsutskotts disponibla förfogandemedel.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Rutin hot och hat politiker utkast 2020-03-31 

Tjänsteskrivelse 2020-04-28      

Beslutet skickas till 

Förtroendevalda i Uppvidinge kommun 
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Medborgarförslag Inför bullerbegränsning för 
ljuddämpning gällande fordon 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2020, § 5, att lämna 

medborgarförslag inför bullerbegränsning för ljuddämpning gällande 

fordon till kommunstyrelsen för svar.  

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2020, § 44, att översända 

medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden för utredning. Miljö- 

och byggnadsnämnden skulle återkomma med svar till kommunstyrelsens 

sammanträde i maj 2020. 

Medborgaren föreslår att kommunen ska införa bullerbegränsning för 

ljuddämpning gällande fordon i ”lokala föreskrifter”. 

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet på sammanträde den 12 

mars 2020, § 39. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade: 

”Att inte införa bullerbegränsning av fordon i de lokala föreskrifterna. 

Föreskrifterna är utformade som ett lokalt tillägg till miljöbalkens 

förordningar. Vad man får ha egen lagstiftning om är reglerat och fordons 

ljuddämpning finns inte med som en möjlighet.” 

Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget .    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-03-23 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-1 § 39 

Medborgarförslag Inför bullerbegränsning för ljuddämpning gällande 

fordon  

Beslutet skickas till 

Förslagsställare   

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Översyn av etablerings- och 
arbetsmarknadsavdelningens framtida organisation 
och förvaltningstillhörighet  

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att inom 

ramen för översynen utreda möjlig samordning av arbetsmarknadsenhet 

och enheten som hanterar ekonomiskt bistånd.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i april 2020 gett Samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att påbörja en översyn av Etablerings- och 

arbetsmarknadsavdelningens framtida organisation och 

förvaltningstillhörighet.  

Kommunens budgetberedning har i början av maj påbörjat arbetet med att 

ta fram budgetförutsättningar för de kommande åren. Vid genomgång av 

verksamheternas förutsättningar har flera förvaltningar påtalat vikten av att 

kommunens arbetsmarknadsenhet och enheten som hanterar ekonomiskt 

bistånd bör slås ihop till en gemensam enhet. Inom enheten kan även andra 

verksamheter ingå, såsom exempelvis etableringsverksamhet, 

vuxenutbildning och Svenska för invandrare. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta om att ge direktiv till 

Samhällsserviceförvaltningen att inom ramen för översynen även utreda 

möjlig samordning av arbetsmarknadsenhet och enheten som hanterar 

ekonomiskt bistånd.      

 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande 

Niklas Jonsson  Anders Käll 
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Meddelanden till Kommunstyrelsen 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden: 

1. Skrivelse om studieförbundens förutsättningar att vara en 

samhällsresurs i och med Coronakrisen, KS 2020-000244 

2. Skrivelse om coronapandemins påverkan på ridsporten, KS 2020-

000255 

3. Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen av 

gemensamma överförmyndarnämnden för Emmaboda, Nybro, 

Torsås och Uppvidinge kommuner, KS 2020-000262 

4. Nya EU-regler när en kommun vill stoppa en produkt, KS 2020-

000274 

5. Beslut om inga hemtjänst/hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse 

i Mora kommun, KS 2020-000276 

6. Budgetförutsättningar för åren 2020-2023 (SKR cirkulär 20:20) 
 

7. Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam 

kommentar gällande arbetsbrist m.m. (SKR cirkulär 20:23) 

8. Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i 

Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och HÖK 18 (SKR 

cirkulär 20:22) 

9. Sammanträdesprotokoll AB Uppvidingehus ordinarie årsstämma 

2020-04-21 § 1-12  

10. Protokollsutdrag kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

2020-05-07 § 22 

  

Underlag 

Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde 2020-

05-20    

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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