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Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 25 juni 2019 klockan 18:30 i 

Folkets hus, Fröseke för att behandla följande ärenden: 
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 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 2019-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2019-000065  

 

3.  Allmänhetens frågestund 

Dnr 2019-000048  

 

4.  Information till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige från kommunens 

förvaltningar 

Dnr 2019-000046  

 

5.  Information från revisorerna 

Dnr 2019-000074  

 

6.  Anmälan av motioner 

Dnr 2019-000101  

 

7.  Anmälan av medborgarförslag 

Dnr 2019-000102  

 

8.  Inlämnande av interpellation 

Dnr 2019-000103  

 

9.  Fråga från förtroendevald 

Dnr 2019-000085  

 

10.  Motion gällande torghandel eller annan mobil 

försäljning 

Dnr 2018-000261  
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Ärende Anteckningar 

11.  Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 

Dnr 2019-000150  

 

12.  Årsredovisning och revisionsberättelse VoB 

Kronoberg år 2018 

Dnr 2019-000179  

 

13.  Översyn av bolag och kommunstyrelsens 

organisation 

Dnr 2019-000122  

 

14.  Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 

reglemente 

Dnr 2019-000181  

 

15.  Fastställande av reglemente för 

förbundsdirektionen i kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Dnr 2019-000115  

 

16.  Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst 

Dnr 2019-000199  

 

17.  Val av nämndemän till Växjö Tingsrätt 2020-

2023 

Dnr 2019-000084  

 

18.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2019-000210  

 

19.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2019-000211  

 

20.  Meddelande till Kommunfullmäktige 2019 

Dnr 2019-000120  

 

 

Peter Skog Lindman 

ordförande 

Alexander Arbman 

nämndsekreterare 
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§ 54 Dnr 2019-000048  

Allmänhetens frågestund år 2019             

Sammanfattning av ärendet 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2019 ställdes en frågas 

avseende kamratstödjare och huruvida det finns något stipendium/aktivitet 

för kamratstödjare. Frågeställaren närvarar inte vid fullmäktige, och 

därmed kommer ärendet tas upp vid fullmäktiges kommande 

sammanträde. 

 ställer två frågor till kommunfullmäktige. Första frågan 

avser en fastighet i kommunen och hur mycket det kostat kommunen. 

Andra frågan avser rykten som sprids gällande nedläggning av skola i 

Älghult. 

Niklas Jonsson (S) ber att få återkomma med svar till kommunfullmäktiges 

kommande sammanträde. 

Jan Wernström (S) svarar att inga politiska beslut är fattade i frågan om 

nedläggning av skola i Älghult. 

 ställer en fråga avseende bygglovsavgift i Uppvidinge 

kommun och huruvida det är rimligt att Uppvidinge kommun får betala 

likvärdig kostnad som en storstadskommun för ändring av 

användningsområde i lika stor lokal. 

Kommunfullmäktige ber om att få återkomma med svar till fullmäktiges 

kommande sammanträde.                     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-23 § 35  
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Planering av informationstillfällen 

 

Kommunfullmäktige 2019 

 
Utbildning/information till politiker i kommunfullmäktige.  

Tidpunkt Ansvarig Innehåll 

Jan Kommunchef Info om kommunens 

organisation 

Rollen som kommunchef 

Utbildningsplan 

Feb Kommunsekreterare 

Beredskapssamordnare 

 

Mars Ekonomichef 

Kvalitetsstrateg 

Personalchef 

 

April Socialförvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Maj Barn- och utbildningsförvaltningen 

Samhällsserviceförvaltningen 

 

Juni Uppcom 

Uppvidingehus 

 

Aug IT-chef/Upphandling 

Näringslivsutvecklare 

Planerare 

Kommunikationsansvarig 

 

Sept HUL 

RÖK 

 

Okt Överförmyndare 

GDPR-jurist 

 

 

 

  

 



  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

 

Kommunstyrelsen 2019 

 
Utbildning/information till politiker i kommunstyrelsen.  

Tidpunkt Ansvarig Innehåll 

Feb Kommunchef Info om kommunens 

organisation 

Rollen som kommunchef 

Utbildningsplan 

Mars  Kommunsekreterare  

April Ekonomichef 

Kvalitetsstrateg 

 

Maj Personalchef 

Beredskapssamordnare 

Kommunpolis 

Överförmyndaren 

 

Juni IT-chef/upphandling 

Näringslivsutvecklare 

Planerare 

Kommunikationsansvarig 
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Anmälan av medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna medborgarförslag: 

 Medborgarförslag samarbete mellan köket i Folkets hus och 

förskolan i Fröseke, dnr      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare 2019-06-18     

 

 

Nämndsekreterare 

Alexander Arbman 
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§ 117 Dnr 2018-000261  

Motion gällande torghandel eller annan mobil 
försäljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen svarar motionen med att det inte finns avsatta platser för 

torghandel och att det finns möjlighet att bedriva torghandel och överlämna 

svaret till kommunfullmäktige.           

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 augusti 2018, § 95, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion gällande torghandel 

eller annan mobil försäljning. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april år 2019 § 80 att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att utreda motionen och återkomma till 

kommunstyrelsen med svar senast oktober år 2019. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 april år 2019 § 42 om svar 

på motionen och överlämna svaret till kommunstyrelsen.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen besvarar motionen med 

att det inte finns avsatta platser för torghandel och att det finns möjlighet att 

bedriva torghandel.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) förslag till beslut och finner kommunstyrelsen eniga.             

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-08-28, § 95 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-04-09, § 80 

Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-25, § 42     

Beslutet skickas till 

Fullmäktige 
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§ 95 Dnr 2018-000261  

Anmälan av motion gällande torghandel eller annan 
mobil försäljning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

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

riktlinjerna för mobil och tillfällig försäljning får en översyn.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 143 Dnr 2019-000150  

Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar budgetförutsättningarna för budget 2020 och 

verksamhetsplan 2021 och 2022 enligt upprättat förslag och överlämnar till 

fullmäktige för beslut.      

Reservation 

Christina Lindqvist (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Patrik Davidsson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Viktoria Birgersson (C) reserverar sig mot beslutet.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens budgetberedning har utarbetat förslag på 

budgetförutsättningar för åren 2020 – 2022. Förslaget utgår från oförändrad 

skattesats samt en befolkningsökning på 255 personer. Förslaget innebär att 

de negativa balanskravsresultaten från 2017 och 2018 återställs.   

Av förslaget framgår budgetram för samtliga nämnder för perioden. Till 

följd av tidigare års höga kostnadsutveckling och negativa resultat, sänkta 

statsbidrag samt politiska prioriteringar finns krav på kraftiga 

kostnadssänkningar i nämndernas ramar.  

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeterad resultatnivå för perioden innebär att negativa 

balanskravsresultat för 2017 och 2018 återställs. Resultatnivå per år:  

2020 6 000 tkr 

2021 14 300 tkr 

2022 11 600 tkr  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Davidsson (C) yrkar på några minuters ajournering. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på 2 % i generell besparing i 

kommunstyrelsen, alltså ytterligare 1 % i förhållande till förslag, i övrigt 

förbehåller vi oss rätten att återkomma till kommunfullmäktige med fler 

förslag.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ajournera sammanträdet och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiet och Kristdemokraternas yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-06-03 

Budgetförutsättningar för budget 2020 och verksamhetsplan 2021 – 2022    

Beslutet skickas till 

Beslut inklusive beslutsunderlag skickas till samtliga kommunens nämnder 

och bolag samt till revisorerna 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 2020 och VERK-

SAMHETSPLAN 2021 - 2022 

 
INLEDNING 

De ekonomiska förutsättningarna för budget- och planperioden är besvärliga. Kostnadsutvecklingen 

de senaste åren i kombination med tidigare års negativa resultat som ska återställas, kraftigt minskade 

statsbidrag samt en politisk viljeinriktning med satsningar inom prioriterade områden, innebär att det 

finns behov av att genomföra åtgärder som ger kraftigt sänkta kostnader. I samband med budgetarbe-

tet förra året, i juni 2018, gav Kommunfullmäktige kommunchefen i uppdrag att senast i april 2019 

föreslå kostnadssänkande åtgärder på åtta miljoner kronor för 2020 och ytterligare 12 miljoner kronor 

för 2021, totalt 20 miljoner kronor. Uppdraget har presenterats för samtliga politiska partier i början av 

april 2019 och i förslaget till budgetförutsättningar har hänsyn tagits till förväntade effekter av de 

åtgärder som politiken har valt att utreda vidare. Under respektive nämnds tabell med budgetram, 

beskrivs vilka åtgärder som föreslås genomföras och/eller utredas vidare.  

 

OMVÄRLDSBEVAKNING 

Efter fem år av hög tillväxt räknar Sveriges kommuner och landsting, (SKL), med att bruttonational-

produkten, (BNP), ökar i en mer beskedlig takt från och med i år. Den starka konjunkturen i Sverige 

mattas av, därmed bedöms BNP tillväxten falla från 2,4 procent 2018 till 1,4 procent per år 2019 och 

2020. Huvudförklaringen är en dämpning av investeringarna, främst till följd av sjunkande bostads-

byggande, men även den svenska exportmarknaden ser ut att dämpas.  

 

Fallet i den totala världshandelsvolymen under det senaste halvåret har historiskt sett endast överträf-

fats av raset i samband med finanskrisen 2008. I de senaste månadernas rapporter från EU-

kommissionen, OECD och IMF, har prognoserna för global BNP reviderats ned. Gemensamt för de 

allra flesta länder, är i nuläget prognoser om lägre tillväxt i år än 2018. Därmed ser utsikterna för den 

internationella ekonomin svaga ut 2019, framförallt i utvecklade ekonomier. Inte minst utvecklingen i 

Europa och Kina bedöms bidra till detta, vilket sänker utsikterna för den svenska exportmarknaden.  

Det finns ett antal orosmoln avseende konjunkturutvecklingen, bland annat Brexit, handelskonflikten 

mellan USA och Kina samt svaga offentliga finanser i flera länder i Europa.  

 

Den långa perioden av ökad sysselsättning ser ut att upphöra till följd av prognoserna om vikande 

sysselsättning inom bygg- och tillverkningsindustrin. Såväl antalet sysselsatta som antalet arbetade 

timmar antas börja minska något under loppet av 2019, dock är det ingen dramatisk minskning ef-

tersom sysselsättningsnivåerna inom såväl tjänst- och som offentlig sektor ligger kvar på höga nivåer 

även nästa år. Arbetslösheten beräknas successivt att öka från 6,3 procent 2019 till 6,8 procent 2022.   

 

KOMMUNERNAS EKONOMI 

Kommunsektorn har de senaste åren haft starka ekonomiska resultat. Förra året skedde en kraftig 

resultatförsämring i kommunerna, 69 kommuner redovisade ett negativt resultat och endast 109 

kommuner hade ett resultat på minst 2 procent av skatter och statsbidrag. Det är en rejäl minskning 

jämfört med de senaste åren, vi får gå tillbaka till 2008 för att hitta så många kommuner med negativt 

resultat.  

 

Skatteunderlaget har vuxit starkt åren 2015-2017 men viker nu. Även verksamhetens intäkter har 

vuxit rejält tidigare år, till största delen beroende på riktade bidrag för flyktingverksamheten. Även 

dessa intäkter minskar nu.   
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Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-talet gör att 

andelen äldre i befolkningen ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen 

barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stora delar under 1960-1980 talen och står nu inför bety-

dande restaurerings- och nybyggnationsbehov. I kombination med det stora mottagandet av asylsö-

kande, framförallt under 2015, bidrar detta till att de demografiskt betingade behoven och investe-

ringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga. Det höga demografiska 

trycket kommer främst från att antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen i ar-

betsför ålder ökar betydligt långsammare.  

 

De senaste åren har osäkerheten i ekonomiska förutsättningar för kommunerna ökat kraftigt. Osäker-

heten finns på många plan, bland annat i utvecklingen av skatteunderlaget och utjämningsintäkterna 

samt kostnads- och befolkningsutvecklingen. 

 

Inför de utmaningar vi har framför oss kommer det att krävas att kommunerna bedriver verksamhet-

en på ett helt annat sätt än idag. Utvecklingen pågår redan i sektorn, men det kommer att krävas mer 

utveckling och förändring kommande år då förväntningarna på välfärden fortsätter att öka.  

 

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR I UPPVIDINGE KOMMUN 

 

Balanskravsresultat 

Sedan 2017 och 2018 har kommunen negativa balanskravsresultat på totalt 20,3 miljoner kronor. Re-

sultatprognosen för 2019 innebär ytterligare underskott. De budgeterade resultatnivåerna för peri-

oden innebär att de negativa balanskravsresultaten från 2017 och 2018 återställs fullt ut 2021.  

 

Skattesats 

Skattesatsen under planperioden beräknas vara oförändrad, 21,61. Under 2015 sänktes skatten med 39 

öre till följd av skatteväxling för bland annat kollektivtrafik.  

 

Befolkningsutveckling 

För planperioden beräknas befolkningen öka med 255 personer. Den sista mars 2019 var antalet invå-

nare i kommunen 9 614, vilket innebär att för att uppnå prognosnivån, behöver antalet invånare öka 

med 51 personer fram till 1:a november 2019.  Vid beräkning av befolkningsförändringar har hänsyn 

tagits till det planerade tillskottet av nya lägenheter i Uppvidingehus AB:s regi. 

  

2018 9 560 personer   

2019 9 665 personer   

2020 9 740 personer 

2021 9 815 personer 

 

Finansiering 

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

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

Kommuner och Landsting. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska inte ge an-

ledning till några ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige. 

 

Under 2017 beslutade regeringen om ett tillskott till kommuner och landsting på 10 miljarder kronor. 

Medlen fördelas till kommunerna utifrån tre principer: andel asylsökande, andel nyanlända samt an-

tal invånare i kommunerna. Ersättningen viktas så att de första åren fördelas en större del utifrån flyk-

tingvariablerna, de kommande åren minskar viktningen successivt och från och med år 2021 sker för-

delningen enbart per invånare. För Uppvidinge kommun innebär det ett tillskott för åren 2017 och 

2018 på 21 miljoner kronor och för 2019 15,8  miljoner kronor. För 2020 är prognosen 11,4 miljoner 

kronor och för 2021 6,6 miljoner kronor. Den pågående avvecklingen av asylboenden i kommunen 

kommer med stor sannolikhet att ge avvikelse i förhållande till prognosen.  
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Positivt inför 2020 är utredningen om kostnadsutjämningen, där förslaget på förändringar skulle in-

nebära kraftigt ökade utjämningsintäkter för Uppvidinge kommun. I budgetförutsättningarna finns 

ett antagande om ökade intäkter med 10 miljoner kronor som det inte finns något statligt beslut om.  

 

Interna mellanhavanden  

En del av kommunens verksamheter bedrivs av andra intressenter för Uppvidinge Kommuns räk-

ning.  

 

Uppvidingehus Fastighetsförvaltning och lokalvård 

UppCom  Bredband, IT och telefoni 

RÖK  Räddningstjänsten i Östra Kronoberg 

HUL  Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo 

 

För dessa verksamheter samt kommunens kostorganisation, gäller grundprincipen att tjänsterna ut-

förs till självkostnadspris. Undantag för denna regel är bredbandsverksamheten där hänsyn till kom-

mersiella intressen beaktas. Avtalet med UppCom, avseende IT och telefoni är uppsagt, förhandlingar 

om nytt avtal pågår. Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att utreda de kommu-

nala bolagens organisering och ansvar. Utredningen ska redovisas under hösten och kan komma att 

påverka både budget och organisation för bolagen.  

 

Arbetsgivareavgift och personalomkostnadspålägg 

Kommunen följer riktlinjer av SKL. Inför 2020 är prognosen en ökad avgift för den delen som finansie-

rar pensionsåtagandet. Hänsyn till ökningen har tagits i den centrala budgeten för pensionskostnader.  

 

Pensionskostnad 

Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos.  

 

Kapitalkostnad 

Varje investering får konsekvenser för driftplanen i form av kapitalkostnader. Avskrivning är bero-

ende av den ekonomiska livslängden och internräntan på beslutad procentsats, 2,5 procent. Kapital-

kostnaderna belastar driftbudgeten månaden efter färdigställande. 

 

Taxor och avgifter 

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

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

till exempel VA- och renhållningsverksamheten som skall ha full kostnadstäckning. 
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Investeringar 

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

sultat. Beslutade investeringsnivåer för 2019 – 2021 uppgår till närmare 120 miljoner kronor, vilket 

innebär att ambitionsnivån inte uppnås. Inför budget- och planperioden 2020 - 2022 bedöms investe-

ringsnivån vara fortsatt hög. De planerade investeringsnivåerna medför att likviditeten minskar och 

att behov av upplåning kommer att uppstå under budget- och planeperioden.  

 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH MÅLSTYRNING 

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

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

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

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

 

I november 2018 fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny målstruktur och mål för åren 2019 – 

2022. Målen utgår från fyra olika målområden: Uppvidingebon, Samhällsutveckling, Medarbetare och 

organisation samt Ekonomi. Inom respektive målområde finns ett antal mål. Varje mål har adresserats 

till någon eller några nämnder och eller kommunala bolag. Målen ska brytas ner till aktiviteter på 

förvaltningsnivå och om möjligt, ända ner till den enskilde medarbetaren. Styrningen ska på så vis 

leda till att den politiska viljeyttringen genomsyrar organisationen och därmed låter de demokratiska 

krafterna verka.  

 

Nämnderna ska i sitt förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021 – 2022 beskriva hur nämnden 

kommer att arbeta med de olika målområdena.  

 

 ANSLAGSNIVÅ 

I november 2018 fick kommunchefen i uppdrag av Kommunfullmäktige senast i april 2019 föreslå 

åtgärder som minskar kommunens kostnader med 20 miljoner kronor fram till år 2021. Kommunche-

fen har tillsammans med kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag på kostnadssänkande åt-

gärder och presenterat förslaget till samtliga politiska partier i början av april. De åtgärder som efter 

diskussion inom politiken ses som möjliga att arbeta vidare med har implementerats i förslaget om 

budgetramar för perioden.  

 

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

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

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

nämnder får en generell neddragning av budgetramen med 1 procent 2020.  Utöver den neddragning-

en ska nämnderna utreda olika kostnadssänkande åtgärder och även olika typer av tillskott och/eller 

satsningar. Efter respektive nämnds tabell, finns förklaring till de olika förändringarna.  

 

Kommunstyrelsen 2 019 2020 2021 2022

Ingångsvärde 94 746 97 016 99 414 99 397

Intäktsuppräkning -598 -75 -1 440 -1282

Uppräkning övriga kostnader 2 068 868 2 223 2180

Tillskott/avdrag i ram, budgetbeslut 2018-2021 800 -200

Tillskott i ram, ramförslag 2020-2022 4 775 1 000 1500

Neddragning i ram, ramförslag 2020-2022 -2 970 -1 800 -800

Budgetram 97 016 99 414 99 397 100 995

Förändring 2 270 2 398 -17 1 598

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget i november 2018 inkl lök för hela  2018, exkl projektmedel 450 tkr  
 

Utökning av kommunstyrelsens budgetram består av: 

- IT utveckling/digitalisering, digitalt verksamhetsstöd för ledning och styrning 

- Utökade resurser inom upphandling och GDPR samt mark- och exploateringsfrågor 

- Utredningskapacitet inom samhällsserviceförvaltningen 
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- Fritidsgårdsverksamhet 

- Yttre miljö i våra samhällen – parker, gator och vägar 

- Fastighetsunderhåll 

 

Neddragning av kommunstyrelsens budgetram består av:  

- Generell neddragning med 1 procent, motsvarar cirka en miljon kronor 

- Generell neddragning, uppdrag som utförs av de helägda kommunala bolagen, motsvarar 

cirka en miljon kronor 

- Förväntad effekt av omvandling av vissa tillagningskök till mottagningskök 

- Förväntad effekt av omvandling av vissa bemannade bibliotek till obemannade 

 

 

Barn- och utbildningsnämnd 2 019 2020 2021 2022

Ingångsvärde 228 564 236 264 234 941 236 180

Intäktsuppräkning -216 -174 -455 -511

Uppräkning övriga kostnader 2 016 2 011 2 494 2433

Tillskott/avdrag i ram, budgetbeslut 2018-2021 5 900 200 200

Tillskott i ram, ramförslag 2020-2022 1 000 1 500 500

Neddragning i ram, ramförslag 2020-2022 -4 360 -2 500 -1500

Budgetram 236 264 234 941 236 180 237 102

7 700 -1 323 1 239 922

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget i november 2018 inkl lök för hela  2018  
 

Utökning av barn- och utbildningsnämndens budgetram består av:  

- Resursförstärkning inom elevhälsan 

- IT utveckling/digitalisering 

 

Neddragning av barn- och utbildningsnämndens budgetram består av:  

- Generell neddragning med 1 procent, motsvarar cirka 2,4 miljoner kronor 

- Förväntad effekt till följd av översyn av skolstrukturen i kommunen inom gymnasieskola och 

högstadium. Även en översyn av lednings- och stödfunktioner ingår som en del.  

 

 

Socialnämnd 2 019 2020 2021 2022

Ingångsvärde 230 036 239 237 228 025 214 630

Intäktsuppräkning 278 -259 -394 -476

Uppräkning övriga kostnader 823 1 387 1 549 1 514

Tillskott/avdrag i ram, budgetbeslut 2018-2021 8 100 -3 600 -2 800

Tillskott i ram, budgetförslag 2020-2022 7 500

Neddragning i ram, förslag 2020-2022 -16 240 -11 750 -1 000

Budgetram 239 237 228 025 214 630 214 668

Förändring 9 201 -11 212 -13 395 38

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget i november 2018 inkl lök för hela  2018  
 

I socialnämndens budgetram för 2020 och 2021 finns sedan tidigare neddragning (budgetbeslut i no-

vember 2018) till följd av utfasning av tidigare års budgetförstärkningar på totalt 6,4 miljoner kronor. 

 

Neddragningen utöver ovanstående avser: 

- Generell neddragning med 1 procent, motsvarar cirka 2,4 miljoner kronor 

- Översyn av antal gruppboenden inom LSS  

- Översyn av antal särskilda boenden i kommunen 

- Översyn av hemgångsstödjande teamets funktion och omfattning 
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Utökning av socialnämndens budgetram består av:  

- Budgetförstärkning inom Omsorgen om funktionshindrade, köp av plats 

- Budgetförstärkning inom ekonomiskt bistånd 2020, successiv neddragning 2021 och 2022 

- Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnd 2 019 2020 2021 2022

Ingångsvärde 4 550 4 515 4 555 3 939

Intäktsuppräkning -39 -39 -40 -39

Uppräkning övriga kostnader 24 24 24 21

Tillskott/avdrag i ram, budgetbeslut 2018-2021 -20 0 -500

Tillskott i ram, budgetförslag 2020-2022 100 -100

Neddragning i ram, förslag 2020-2022 -45

Budgetram 4 515 4 555 3 939 3 921

Förändring -35 40 -616 -18

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget i november 2018 inkl lök för hela  2018  
 

Miljö- och byggnadsnämnden tillförs medel för genomförande av inventering av mindre avlopp un-

der 2020. Neddragning av budgetram 2020 avser generell neddragning på en procent. Nämnden har 

sedan tidigare beslut om neddragning av budgetram med 500 tusen kronor från och med 2021, tidi-

gare förstärkning i budget för åren 2018 - 2020 avvecklas 2021.  

 

 

Lönenämnd 2 019 2020 2021 2022

Ingångsvärde 0 0 0 0

Intäktsuppräkning -71 -71 -71 -71

Uppräkning övriga kostnader 71 71 71 71

Budgetram 0 0 0 0

Förändring 0 0 0 0

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget i november 2018 inkl lök för hela  2018  
 

Lönenämndens kostnader ska täckas av intäkter från de ingående kommunerna, nettoramen är där-

med noll kronor.  

 
Sammanställning, nämndernas budgetram 

Nämnd/år 2 019 2020 2021 2022

Kommunstyrelsen 97 016 99 414 99 397 100 995

Barn- och utbildningsnämnden 236 264 234 941 236 180 237 102

Socialnämnden 239 237 228 025 214 630 214 668

Miljö- och byggnadsnämnden 4 515 4 555 3 939 3 921

Lönenämnden 0 0 0 0

Total 577 032 566 935 554 146 556 686

Förändring, tkr 22 261 -10 097 -12 789 2 540

Förändring, % 4,0 -1,7 -2,3 0,5  
 
Till följd av åtgärdsplanen för ekonomi i balans sjunker nämndernas budgetram både 2020 och 2021 

för att börja öka igen år 2022.  
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Centralt budgeterade medel 

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

genomförd lönerevision. För perioden har mellan 2,5 – 2,8 procent avsatts årligen och motsvarar cirka 

12 miljoner kronor per år. Övriga medel som finns i den centrala budgeten är:  

 

Centrala medel 2 019 2020 2021 2022

Pensionskostnader 14 799 17 400 17 900 18 400

Digitalisering 0 500 500 500

Omstrukturering 0 3 650 6 050 4 250

Färdtjänst 1 000 1 000 1 000

Kompetensutv/Personalförs 1 000 800 1 000 1 000

Kvalitetshöjande insatser 0 500 500 500

Kapitalkostnader 1 071 1 850 3 450 5 281

Budgetram 16 870 25 700 30 400 30 931

Förändring 11 149 8 830 4 700 531  
 

Pensionskostnaderna beräknas enligt prognoser från SKL att öka under perioden. Medel för det har 

budgeterats centralt. Kostnaderna för färdtjänst har ökat kraftigt och i budget saknas medel motsva-

rande 1 miljon kronor. En utredning om organisatorisk tillhörighet för färdtjänsten pågår, förstärk-

ningen läggs centralt för att därifrån fördelas till den nämnd som ska ansvara för verksamheten.  

 

I den centrala budgeten avsätts medel för digitalisering, kompetensutveckling/personalförsörjning 

samt kvalitetshöjande insatser som nämnderna ska kunna ansöka om för olika typer av pro-

jekt/åtgärder inom respektive område. Personalutskottet fattar beslut om medlen för kompetensut-

veckling/personalförsörjning och kommunstyrelsen för de två övriga.  

 

Medel för omstruktureringskostnader avsätts centralt för samtliga tre år. Under en strukturomvand-

ling kan kostnader uppstå i ett inledningsskede, eller kostnader kvarstå för exempelvis lokaler eller 

personal vid avveckling av verksamheter. Syftet med dessa medel är att under en övergångsperiod 

kunna finansiera den typen av kostnader. Kommunstyrelsen fattar beslut om medlen.  

 

Investeringsplanen för perioden är inte beslutad, dock pågår planering för omfattande investeringar. 

Ökade kostnader för kapitalkostnader budgeteras centralt och beslut om fördelning av medel sker i 

samband med att beslut fattas om investering.  
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RESULTATPLAN FÖR PERIODEN  

 

R E S U L T A T P L A N 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter 133 709 130 296 132 231 134 140

Verksamhetens kostnader -706 420 -711 606 -713 192 -733 848

Avskrivning av anläggningstillgångar -21 452 -22 376 -24 120 -25 950

TOTALA NETTOKOSTNADER -594 163 -603 686 -605 081 -625 658

Kommunens skatteintäkter 410 074 421 313 434 374 450 372

Inkomstutjämning 124 670 125 848 129 337 133 945

Kostnadsutjämning 23 453 20 944 21 107 21 269

Tillskott, statliga medel 10 000 10 000 10 000

Regleringspost 902 6 041 4 594 8 672

Regleringspost, generell del av "10 mdr" 3 320 4 640 6 630 0

Vår del av "10 mdr till välfärden" 13 940 6 811 0 0

Kommunal LSS-utjämning -5 954 -2 547 -2 547 -2 586

Kommunal fastighetsavgift 16 558 16 886 16 886 16 886

Finansnetto 200 -250 -1 000 -1 300

RESULTAT EFTER FINANSNETTO -7 000 6 000 14 300 11 600

Återställning av balanskravet 6 000 14 300
 

 

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

kommande åren. De negativa balanskravsresultaten från 2017 och 2018 återhämtas under 2020 och 

2021. 2019 års resultat ser enligt prognoserna ut att ge ytterligare krav på återställning. Hänsyn till det 

har inte tagits i arbetet med budgetförutsättningarna, utan kommer att behandlas när årsredovisning-

en för 2019 fastställs.  

 

NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET 2020 OCH VERKSAMHETSPLAN 2021-2022 

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

svarstagande för att kommunens ekonomiska situation långsiktigt ska vara stabil.  

 

Nämnderna ska senast i oktober besluta om förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021 och 

2022 som bygger på de beslutade budgetramarna för perioden. Nämnden ska beskriva vilka åtgärder 

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

 

Medel som avsatts för satsningar i nämndernas ramar ska inte tas i anspråk innan kostnadssänkning-

arna ger effekt. Om nämnden upplever svårigheter i att uppnå beslutad budgetram ska nämnden 

utöver tidigare beskrivna åtgärder pröva möjligheter till omprioriteringar, effektiviseringar, övriga 

besparingar, standardsänkningar och/eller ökade intäkter.   

 

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

Kommunfullmäktige har beslutat om.  
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TIDPLAN 

 

 Juni  Beslut om budgetförutsättningar i Kommunfullmäktige 

 Oktober Nämnderna beslutar om budget- och verksamhetsplan  

 November Beslut om budget- och verksamhetsplan i Kommunfullmäktige 

 

Budgetberedningen kommer den 3:e september att föra dialog med nämndernas presidier och förvalt-

ningsledning för avstämning av pågående arbete. Budgetberedningen kommer utifrån underlagen 

från nämnderna bereda förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021 – 2022 till kommunstyrel-

sens sammanträde i november  

 
 

2019-06-03 

 

Silja Savela 

Ekonomichef 
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§ 144 Dnr 2019-000179  

Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg 
år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Godkänna kommunalförbundet VoB Kronobergs årsredovisning 2018 

2. Bevilja kommunalförbundet VoB Kronoberg:s förbundsdirektion 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet VoB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 

2018. Revisorerna har granskat kommunalförbundets årsredovisning och 

finner att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är i allt 

väsentligt rättvisande och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018 och att kommunalförbundets årsredovisning 

godkännes.  

Det är respektive medlemskommuns kommunfullmäktige som fattar beslut 

om ansvarsfriheten.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse för 2018   

Beslutet skickas till 

VoB Kronoberg,  
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§ 129 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att återremittera ärendet 

och uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hela den politiska 

organisationen för att återkomma med förslag till ny politisk organisation 

som kan införas den 1 januari 2023.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att återkomma med förslag till fullmäktige på en parlamentarisk 

utredning av den politiska organisation där samtliga av fullmäktiges partier 

är representerade.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog i april 2019 åt Kommunstyrelsen att 

återkomma med ett förslag till politisk organisation som kan beslutas under 

hösten 2019 för att träda i kraft den 1 januari 2020.  

Uppdraget från Kommunfullmäktige innebar att göra en översyn av den 

politiska organisationen och en konsekvensbeskrivning utifrån intentionen 

att inrätta två nya nämnder, en kultur- och fritidsnämnd samt en teknisk 

nämnd.  

De övergripande motiven till översynen av den politiska organisationen var 

att förstärka den politiska genomslagskraften och det koncerngemensamma 

perspektivet, tydliggöra ansvar mellan politiker och tjänstepersoner, 

tydliggöra politiskt ansvarsutkrävande samt säkerställa en kostnadseffektiv 

verksamhet med rätt kompetens på rätt plats. 

Översynens slutsats är att det finns möjlighet att bygga den politiska 

organisation efterfrågades och som stödjer politikens målbild bättre än idag.  

Ett införande av ny politisk organisation 1 januari 2020 kommer emellertid 

sannolikt att medföra konsekvenser som innebär att pågående och 

planerade insatser behöver nedprioriteras eller helt uteblir. Det utredda 

förslaget till ny politisk organisation har en snäv tidsram, innebär stora 

merkostnader som kommer att minska det ekonomiska 

handlingsutrymmet, särskilt mot bakgrund av ”Projekt 20 miljoner”. 

Mot bakgrund av detta föreslås den alternativa handlingsvägen som 

innebär en genomlysning av hela den politiska organisationen. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Utredningen genomförs med befintliga resurser.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Davidsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 

ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till fullmäktige 

på en parlamentarisk utredning av den politiska organisation där samtliga 

av fullmäktiges partier är representerade.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Patrik 

Davidssons (C) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Patrik 

Davidssons (C) yrkande.               

Beslutsunderlag 

Översyn av politisk organisation 150527 

Tjänsteskrivelse 2019-05-27       

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelse, Tekniskt utskott, Kultur- och föreningsutskott, samtliga 

chefer inom Samhällsserviceförvaltningen, Kommunchef, Ekonomichef, 

Utvecklingsstrateg. 
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Översyn av politisk organisation i Uppvidinge kommun  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige uppdrog i april 2019 åt Kommunstyrelsen att återkomma med ett 

förslag till politisk organisation som kan beslutas under hösten 2019 för att träda i kraft den 

1 januari 2020.  

 

Uppdraget från Kommunfullmäktige innebär att göra en översyn av den politiska 

organisationen och en konsekvensbeskrivning utifrån intentionen att inrätta två nya 

nämnder, en kultur- och fritidsnämnd samt en teknisk nämnd.  

 

De inledande och övergripande motiven till översynen är att förstärka det 

koncerngemensamma perspektivet, tydliggöra ansvar mellan politiker och tjänstepersoner, 

tydliggöra politiskt ansvarsutkrävande, säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet med rätt 

kompetens på rätt plats. 

 

Målbilden som den politiska ledningen eftersträvar genom att fokusera på de ovan nämnda 

punkterna är en begriplig och logisk organisation som därmed blir mer tillgänglig och 

öppen och kan bidra till en bättre förtroende och dialog mellan kommunala företrädare och 

medborgare. Genom föreslagna förändringar är ambitionen också att få en större politisk 

genomslagskraft i kommunens verksamheter och en effektivare styrning av verksamheten. 

 

Frågor som översynen enlig beslutet i Kommunfullmäktige 2019-04-23 § 44 skall behandla: 

 

 Undersöka förutsättningar för och konsekvenser av bildande av nya nämnder 

exempelvis ekonomiska, förvaltningsorganisatoriska och politiska. 

 Grundprincipen en nämnd - en förvaltning består i möjligaste utsträckning.  

 Konsekvensbeskrivning och eventuella kostnader i genomförandet av ny 

nämndsorganisation.  

 Hur utvecklas förtroendet för kommunen i en ny organisation?  

 Hur bibehålls och skapas förutsättningar för ekonomi, effektivitet och kvalitet i det 

kommunala uppdraget i en ny organisation? 

 På vilket sätt skapar en ny nämnd- och förvaltningsorganisation bättre 

förutsättningar för förtroendevalda, medarbetare och medborgare? 

Avgränsning 

Detta är en översyn av den politiska organisationen som bygger på förslag från den politiska 

ledningen om hur man vill utveckla den politiska styrningen i Uppvidinge kommun.  

Översynen är inriktad mot den politiska organisationen då det är rimligt att i ett första steg 

fatta beslut om den politiska organisationen och styrmodellen för att därefter se över och 
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Översyn - Politisk organisation  
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anpassa förvaltningsorganisationen så att den på bästa sätt kan stödja och utföra de 

politiska uppdragen. Därmed är det inte en utredning av organisationen i sin helhet.  

Bolagens uppdrag och organisering hanteras av extern utredare och ligger utanför denna 

översyn. 

Inledning – Kommunala politiska strukturer 

Kommunala politiska organisationer består av flera institutioner med olika funktioner. Den 

politiska kärnan utgörs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Utöver 

detta kan det finnas exempelvis fullmäktigeberedningar och utskott. Institutionernas 

inbördes förhållanden och åtaganden regleras i Kommunallagen (2017:725), samt i 

kommunens egna reglementen och delegationsordningar. Kommunallagen lämnar sedan 

1991 ett stort utrymme för kommuner att själva fatta beslut om sin politiska organisation. 

Det finns endast ett fåtal obligatoriska nämnder som regleras i kommunallagen och dessa är: 

kommunstyrelsen, valnämnden, revision samt överförmyndarnämnd. Som en konsekvens 

av detta finner man sällan två kommuner med samma organisationsstruktur och 

styrmodell. Därmed är det också svårt att göra rättvisande jämförelser mellan kommuner. 

 

Kommunfullmäktige är ett direktvalt organ som beslutar vilka nämnder som ska finnas i 

kommunen, ansvarsfördelning samt val av ledamöter till dessa. Alla ärenden och frågor 

som kommer till fullmäktige förbereds och utreds i någon av nämnderna. Enligt 

kommunallagen skall ett kommunfullmäktige av Uppvidinge kommuns andel 

röstberättigade ha ett udda antal och minst 21 ledamöter1.  

 

Nämnder har i det svenska politiska systemet en roll som både beredande och verkställande 

instanser. I mindre frågor eller frågor som är delegerade från fullmäktige kan nämnden själv 

besluta i. Olika speciallagstiftningar2 ger också nämnder rätt att fatta beslut i en rad frågor 

som kan anses centrala för medborgarna. Nämnder är självständiga förvaltnings- och 

beslutsorgan, vilket ger dem en stark roll i det politiska systemet. Fullmäktige eller nämnd 

kan besluta att delegera en del av nämndens uppdrag till ett eller flera utskott. Ledamöter 

och ersättare i nämnd väljs till det antal som fullmäktige bestämmer. 

 

Kommunstyrelsen är i formell mening en nämnd som ansvarar för samordningen av 

arbetet i alla nämnder i en kommun. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och 

ansvarar huvudsakligen för: 

 

 Ledning och samordning av det politiska arbetet inom kommunen.  

 Kommunens budget och ekonomi.  

 Att förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige. 

                                                      

1 Gäller om kommunen har färre än 8000 röstberättigade. 2018 var antalet röstberättigade i 

Uppvidinge kommun 7337. Har kommunen över 8000 upp till 16000 röstberättigade gäller minst 31 

ledamöter i fullmäktige. 
2 En lag som reglerar ett särskilt område och har företräde framför lag som reglerar allmänna frågor. 

Exempel på speciallagstiftning som påverkar kommuner är plan- och bygglagen, miljöbalken, 

socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag, skollag. 
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 Att genomföra beslut som fattas i fullmäktige. 

 Att ha uppsiktsplikt3 över nämnderna och de kommunala bolagen. 

 

Kommunallagen reglerar inte antal ledamöter i en kommunstyrelse med mer än att antal 

ledamöter och antal ersättare skall vara minst fem. I Uppvidinges kommunstyrelse finns 

elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. 

 

Utskott ska ledas av en mindre del av nämndens eller styrelsens ledamöter som har att 

bereda ärenden till nämnden och fatta till utskottet delegerade beslut. Skillnaden mellan en 

nämnd och ett utskott är väsentligen att nämnder är självständiga förvaltnings- och 

beslutsorgan gentemot kommunstyrelsen, det vill säga egna myndigheter. Beslut som fattas 

av en nämnd kan inte överprövas av kommunstyrelsen i annat fall än om ärendet ska 

beslutas av fullmäktige. I de fallen har kommunstyrelsen rätt att yttra sig över förslaget från 

nämnden och kan då ha en avvikande åsikt. 

  

                                                      

3 Uppsiktsplikt innebär att kommunstyrelsen ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Granskningen ska vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten 

som helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. 
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Nuvarande politiska organisation i Uppvidinge 

Kommunens politiska organisation är idag en organisation bestående av 

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd, Miljö- 

och byggnadsnämnd.  

 

Utöver detta finns lagstadgade nämnder så som överförmyndarnämnd, valnämnd och 

revision. Kopplat till Kommunstyrelsen finns flera beredande utskott – arbetsutskott, 

personalutskott, kultur- och föreningsutskottet samt tekniska utskottet, här finns också 

krisledningsnämnd och lönenämnd.4 

 

Figur 1 

Nuvarande politiska organisation och dess förvalting, övergripande nivå. 

 

  

                                                      

4 Lönenämnd och överförmyndarnämnd är gemensam med andra kommuner. 
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Antal ledamöter i fullmäktige, nämnder och utskott 

Tabellen nedan visar antal ledamöter i fullmäktige, nämnder och utskott. Exkluderat 

gemensamma nämnder med andra kommuner. Samtliga nämnder och fullmäktige har 

ersättare som träder in vid ordinarie ledamots uteblivelse, utskotten har inga ersättare. 

Institution Ordinarie ledamöter Ersättare 

Kommunfullmäktige 35 35 

Kommunstyrelse 11 11 

Socialnämnd 11 11 

Barn- och 

utbildningsnämnd 

11 11 

Miljö- och 

byggnadsnämnd 

7 7 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

5 5 

Personalutskott 3 - 

Kultur- och 

föreningsutskott 

5 - 

Tekniskt utskott 5 - 

Krisledningsnämnd 5 5 

Valnämnd 5 5 

 

Tillgång till politiker i Uppvidinge kommun 

”Demokratistatistik rapport nr 22 – företroendevalda i kommuner och landsting”, utgiven 

av SCB (Statistiska centralbyrån) visar en god tillgång till politiker per invånare i 

Uppvidinge, 100 invånare per politiker. Uppvidinge kommun har flest politiker per 

invånare i länet5, och även i jämförelse med grannkommunen Vetlanda. Högsby kommun 

har 86 invånare per politiker. Samma uppgifter vid förra mätningen (2007) visar att det då 

var 99 invånare per politiker i Uppvidinge kommun. 

 

Övergripande trender som avdelningen för demokratistatistik vid SCB pekar på är att antal 

förtroendevalda minskar i Sverige, vilket innebär att allt färre engagerar sig i politiska 

                                                      

5 Lessebo 106, Markaryd 106, Tingsryd 144, Älmhult 154, Alvesta 192, Ljungby 204, Växjö 356, 

Vetlanda 197. 
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partier och är villiga att ta sig an politiska uppdrag vilket leder till att det finns svårigheter 

att rekrytera till politiska uppdrag inom kommuner exempelvis. Man ser att det är allt fler 

äldre och färre yngre som är politiskt engagerade. Generellt i Sverige är unga, kvinnor och 

utrikes födda är underrepresenterade på förtroendevalda poster förhållande till 

befolkningens sammansättning. 

 

Politisk organisering i kommuner i Uppvidinges närhet 

I kommuner i närheten av Uppvidinge ser den politiska (och förvaltningsorganisationen) 

mycket olika ut när det gäller antal nämnder, ledamöter i nämnder m.m. I detta fall har 

översynen fokuserat på de områden som är aktuella för omorganisering. 

 

Älmhults kommun har en kultur- och fritidsnämnd. Denna nämnd har ingen egen 

förvaltningsenhet, dess verksamhet utförs av tre förvaltningar: utbildningsförvaltningen, 

tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Kommunen har även inrättat en 

teknisk nämnd med en egen förvaltning. 

 

Lessebo kommun har en samhällsbyggnadsnämnd där översiktlig planering, markfrågor, 

tekniska frågor och kultur- och fritidsfrågor ingår i uppdraget (motsvarande miljö och bygg 

har en egen nämnd men dess verksamhet genomförs av samhällsbyggnadsförvaltningen). 

Samhällsbyggnadsnämnden har en egen samhällsbyggnadsförvaltning.  

 

Tingsryds kommun, Markaryds kommun och Högsby kommun har organiserat på liknande sätt 

som Uppvidinge idag, där tekniska utskottet och kultur- och fritidsutskottet lyder under 

kommunstyrelsen, med kommunledningsförvaltningen som tjänstemannaorganisation. 

 

Vetlanda kommun har en teknisk nämnd och en kultur- och fritidsnämnd, det finns ett 

tekniskt kontor och en kultur- och fritidsförvaltning. 
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Utmaningar med nuvarande organisation 

I översynen har ett flera utmaningar med nuvarande organisation uppmärksammats. 

Utmaningar som kräver anpassning och utveckling för att möta komplexiteten i uppdraget. 

Utmaningarna sammanfattas nedan, utan inbördes prioriteringsordning.  

Växande krav på kommunen  

En snabb förändringstakt i samhället, i kombination med ökad komplexitet och utökade 

ansvarsområden ställer delvis nya krav kommunerna, dess förtroendevalda och tjänstemän. 

Exempelvis ökar den statliga styrningen ofta utan resurstillskott vilket kan ge minskat 

handlingsutrymme för kommuner. Samtidigt ställer medborgarna högre krav på offentlig 

service och välfärdstjänster. Den politiska organisationen bör medvetet anpassas och 

utvecklas för att möta komplexiteten i uppdraget samtidigt som organisationen ges kraft att 

möta och utmana ökade krav på den kommunala verksamheten från såväl stat som 

medborgare så kompetent och resurseffektivt som möjligt.  

Politisk genomslagskraft 

Av översynen framgår att det finns en uppfattning om att nuvarande politiska organisering 

utgör en utmaning för verklig politisk genomslagskraft. Verksamhetsområden som är 

prioriterade politiskt har blivit eftersatta och det finns oklarheter kopplade till en del av 

utskottens politiska initiativrätt, uppdrag och ansvar. Otydligheten har lett till oklara 

ansvarsförhållanden vilket i vissa fall fått ekonomiska konsekvenser för Uppvidinge 

kommun. Styrmodellen, organisering, roll- och ansvarsförhållanden på både politisk nivå 

och förvaltningsnivå måste anpassas, annars finns risk för tröghet i ledning, styrning och i 

genomslaget för den förda politiken. Exempelvis kan nämnas att verksamhet som idag 

ligger under ett politiskt ansvar (Kommunstyrelse och/eller styrelseutskott) i praktiken 

delas mellan flera förvaltningar (Kommunledningsförvaltningen och 

Samhällsserviceförvaltningen) vilket har utmanat verkställigheten. I vissa fall har det varit 

svårt att fatta beslut i delegerade ärenden i utskotten då inga ersättare finns och utskotten 

inte varit beslutsfähiga. 

Effektiv styrning av verksamheten 

Kommunens nuvarande organisering har lett till en ineffektiv hantering av resurser och att 

ärenden och uppdrag fallit mellan stolarna och inte hanterats, eller dragit ut på tiden. 

Organisation, styrning och arbetsformer i kommunen måste vara sådana att de effektivt och 

resultatinriktat hanterar och beslutar i inkomna eller upprättade ärenden, vidare ska 

organisationen och dess styrning stödja samarbete och samordning mellan olika sektorer 

och politikområden för att minimera risk för motstridiga beslut i olika instanser. 

Organisationsförändringen ska skapa förutsättningar för bättre styrning och ökad 

effektivitet, och därmed stärka kommunens förmåga att möta ökade åtaganden med 

befintliga resurser.  

Vitalisering av kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige behöver stärkas i sin roll och kan vitaliseras genom ökat fokus på 

kommunövergripande frågor av övergripande och principiell karaktär, så som exempelvis 
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målstyrning, övergripande utvecklingsfrågor, budget- och resursfördelning mellan 

politikområden. För detta krävs bland annat ökad insyn i den bedrivna politiken, 

utvecklingsfrågor och resursfördelning i verksamheterna. 

En begriplig och logisk organisation för medborgaren 

Kommunens nuvarande organisering är otydlig för medborgaren vilket försvårar 

delaktighet, insyn och ansvarsutkrävande för den enskilde. För medborgaren är det viktigt 

att veta vilken instans som har kompetens och är beslutande. Styrelseutskotten som 

hanterar frågor riktade mot medborgaren som framstår idag som anonyma vilket försvårar 

möjlighet till påverkan, insyn och ansvarsutkrävande. Förutsättningarna för medborgarnas 

engagemang försämras med bristande tydlighet kring ansvaren. Invånare, näringsliv och 

andra aktörer förväntar sig att kommunen ska uppträda samordnat, varför det är viktigt att 

renodla och ha gemensamma principer för att skapa tydlighet i organisationen. 
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Förändringsförslag 

Baserat på den politiska viljan och de definierade utmaningarna med nuvarande politiska 

organisation presenteras nedan (figur 2) ett förslag till ny politisk organisering på 

övergripande nivå. Förslaget innebär att två nya nämnder inrättas, en teknisk nämnd och en 

kultur- och fritidsnämnd. De nya nämnderna föreslås i huvudsak behålla de ansvars och 

verksamhetsområden som idag bereds av utskotten. Tillkommande fråga för tekniska 

nämnden blir måltidsorganisationen som i nuläget är ett ansvarsområde under 

kommunstyrelsen, samt underhåll av anläggningar så som camping, badplatser, 

idrottsplatser exempelvis. Kultur och fritidsnämndens uppdrag blir då att ansvara för 

innehåll i verksamheterna och vid anläggningarna. Ytterligare ansvar för båda nämnderna 

blir sådana uppgifter som åligger en nämnd att hantera. 

 

Arbetsmarknad och etablering föreslås bli ett ansvarsområde för Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har ett samordnande uppdrag mellan nämnder och arbetsmarknad och 

etablering är ett politikområde som berör flera nämnder och som därmed skulle kunna 

koordineras av styrelsen med stöd i sin kommunledningsförvaltning, där även 

näringslivssamordnare finns. Därmed skulle de två nya nämnderna få mer renodlade och 

tydliga politikområden och uppdrag. 

 

Förändringsförslaget tar sin utgångspunkt i målbilden att varje nämnd ska organiseras efter 

tydliga och logiska politikområden, men också att nämndernas roll är betydelsefull, då det 

inom politikområdet innebär att nämnden har rätt att fatta självständiga beslut och initiera 

ärenden. De föreslagna nämnderna ska i likhet med andra nämnder i Uppvidinge kommun 

vara ansvariga för både styrning och verksamhet.  

 

Figur 2 

Förslag till ny politisk organisation. 
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Ett beslut om förändring av antal nämnder och dess ansvarsstruktur får som konsekvens att 

revidering av reglementet för kommunstyrelsen och de nya nämnderna är nödvändig. För 

att få en uppfattning om de politiska uppdragens omfattning och de ekonomiska 

konsekvenserna föreslås följande övergripande ramar (figur 3). 

 

Figur 3 

Översikt de nya facknämnderna. 

 

Ny nämnd Tillkommande 

ansvar* 

Antal 

ledamöter 

Sammanträden Ordförande Vice 

ordförande 

Teknisk 

nämnd 

Arbetsmiljöansvar 

Intern kontroll 

Budget 

Verksamhetsplan 

Målstyrning 

Presidieberedningar 

 

7 ordinarie 

7 ersättare 

Månadsvis  

10 ggr/år 

Halvdagar 

10 % 6 % 

Kultur- och 

fritidsnämnd 

Arbetsmiljöansvar 

Intern kontroll 

Budget 

Verksamhetsplan 

Målstyrning 

Presidieberedningar 

 

5 ordinarie 

5 ersättare 

Varannan 

månad 

6 ggr/år 

Halvdagar 

10 % 6 % 

* Ansvar som tillkommer i och med att verksamhetsområdet organiseras i nämnd istället för 

styrelseutskott. 
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Figur 4 

Årliga kostnader för att genomföra förslaget, summering per nämnd och utskott  

 

Kostnader innevarande år, 2019 

Utskott Fasta arvoden Sammanträdesarvoden Summa 

Kultur och 

föreningsutskott 

0 22 350 22 350 

Tekniska utskottet 0 17 880 17 880 

Summa arvoden 0 40 230 40 230 

PO 39,15 % 0 15 750 15 750 

Totalt 0 55 980 55 980 

 

Årliga kostnader för ny politisk organisation, 2020 

Nämnd Fasta arvoden Sammanträdesarvoden Summa 

Kultur och 

fritidsnämnd 

115 603,2 37 548,0 153 151,2 

Teknisk nämnd 115 603,2 79 566,0 195 169,2 

Summa arvoden 231 206,4 117 114,0 348 320,4 

PO 39,15 % 90 517,3 45 850,1 136 367,8 

Totalt 321 723,7 162 964,1 484 687,8 

 

Årliga merkostnader för införande av den nya politiska organisationen beräknas därmed till 

ca 429 Tkr. Tillkommer gör engångskostnad för upprättande av två nya diarier för 

nämnderna. Prisuppgiften från leverantören för detta är inte exakt, men uppskattas till max 

12 Tkr för båda diarierna.  

 

Utöver kostnaderna ovan tillkommer administrativ tid för personal inom förvaltningen att 

revidera reglementen, delegationsordningar, upprätta diarier samt rutiner och processer för 

de tillkommande nämnderna. Denna del är svår att uppskatta, både i tid och i resurser. 

Tidsplanen för införande den 1 januari 2020 bedöms som mycket snäv, men genomförbar. 

Förändringen av den politiska organisationen kommer att kräva mycket av 

Kommunledningsförvaltningens ledning och personalresurser vid ett genomförande. Med 

risk för att andra processer och ärenden kommer behöva stå tillbaka eller nedprioriteras 

under en period exempelvis koordinering och genomförande av ”Projekt 20 miljoner”. 

 

Vad kostar den politiska verksamheten? 

2017 kostade den politiska nämnd- och styrelseverksamheten i Uppvidinge kommun 

kostade 490 kronor per invånare vilket gav en total kostnad om ca 4,7 Mkr.6 

Kostnadsökningen om 429 Tkr utgör således ca 10 % av den politiska nämnd och 

styrelseverksamheten. 

                                                      

6 Uppgifter hämtade från Kolada.se. Data inte registrerad för 2018 ännu, därmed används uppgifter 

för 2018.  
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Tabellen nedan visar kostnad för nämnds- och styrelseverksamhet i jämförelse med riket, 

liknande kommuner samt länets kommuner över en femårsperiod. 

 

Uppvidinge har i likhet med de flesta kommuner i Sverige sänkt sina kostnader de senaste 

åren, men även om kommunen sänkt sina kostnader är man bland de 30 % av kommunerna 

med högst kostnad för politisk verksamhet i landet, vilket den röda markeringen indikerar.  

 

I jämförelse med liknande kommuner och med länet har Uppvidinge högre kostnader per 

invånare för politisk verksamhet än medelvärdet. I länet har Uppvidinge den högsta 

kostnaden för politisk verksamhet och Lessebo den lägsta kostnaden för politisk verksamhet 

per invånare räknat.  

 

Kommunen ligger över medelvärdet för riket vilket är att vänta givet att storstäder och 

residensstäder exempelvis har betydligt färre politiker per invånare och därmed också lägre 

kostnader för den politiska verksamheten. 

 

Figur 5 

Jämförelse kostnad för nämnd- och styrelseverksamhet 

 

Kostnad för nämnd- och 

styrelseverksamhet (kr/inv.) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Kronoberg 

Liknande kommuner 

Uppvidinge 

Riket 

441 421 485 455 435 

522 484 488 490 490 

518 514 609 528 499 

301 311 335 325 329 
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Risk- och konsekvensbeskrivning 

Faktor Positivt 

 

Negativt Förslag på åtgärder 

Ekonomi Förslaget kan 

innebära 

minskade 

kostnader genom 

att ansvars-

förhållanden 

tydliggörs, 

ärenden hamnar 

på rätt ställe och 

verkställigheten 

blir tydlig och 

effektiv. 

Förslaget innebär 

ökade kostnader. 

Merkostnaden för 

arvoden och 

andra ersättningar 

beräknas till ca 

429 Tkr.  

 

Kommunicera förändringen 

och värdet av den, särskilt i 

ljuset av ”Projekt 20 

miljoner”. 

 

Säkerställ en god kontroll så 

kostnaderna för föreslagen 

förändringen inte överskrids. 

 

Se över arvodesreglemente. 

Arvodesreglementet bör ses 

över om den nya 

styrmodellen ska 

implementeras. Detta 

eftersom det tillkommer 

nämndsordföranden och 

ytterligare förtroendevalda. 

Det är dock inget som säger 

att ersättningsnivåerna 

måste minska, men en 

översyn är rimlig vid en 

förändring av 

organisationen. 

 

Dokumenthantering Genom att se över 

dokument-

hanteringen, 

flöden och 

processer kan 

rutiner säkras och 

förbättras.  

Upprätta två nya 

diarier för de nya 

myndigheterna 

medför en extra 

kostnad 

(engångskostnad 

samt drift och 

administration). 

Max 12 Tkr, plus 

tillkommande 

administration. 

 

Vid bifall för förlaget 

upprätta diarier och 

processer och flöden för 

respektive nämnd. 

Teknisk nämnd 

Kultur- & 

fritidsnämnd 

Förslaget innebär 

utökat mandat 

och ansvar för 

politiker som väljs 

som ledamot i ny 

nämnd t.ex. 

initiativ- och 

beslutanderätt, 

ansvars-

utkrävande, 

medborgardialog 

och tillkommande 

obligatoriska 

nämnds-

uppgifter. 

Politiker-

rekrytering i 

framtiden. Fler 

nämnder och 

ledamöter kräver 

fler som är 

intresserade att 

delta i politiskt 

nämndarbete. Det 

finns en risk i att 

inte kunna 

rekrytera nya 

politiker och 

besätta platserna. 

 

Stärka 

förvaltningsorganisationen 

att stödja politiker i sin roll 

och verkställa fattade 

politikernas beslut effektivt. 

 

Upprätta tydliga strukturer 

och processer för hur arbetet 

ska bedrivas. 

 

Revidera reglementen och 

delegationsordningar. 

 

Aktivt arbete i partier för att 

säkerställa inflöde av nya 
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Fler nämnder kan 

sänka tröskeln för 

personer att vilja 

engagera sig 

politiskt, då detta 

ofta är ett första 

steg in i politiken.  

 

Initiativrätten 

flyttas till 

facknämnden i 

jämförelse mot 

idag där utskotten 

ligger direkt 

under styrelsen 

som arbetar på 

uppdrag av 

fullmäktige. 

 

Facknämnder är i 

praktiken 

politiska styrelser 

för grenar av 

verksamheten. Att 

tillskapa flera kan 

utgör en risk för 

detaljstyrning och 

minskad insyn för 

fullmäktige. 

 

 

politiker.  

 

Arbeta för att öppna upp 

nämndsammanträden 

och/eller för 

medborgardialoger. 

Kommunstyrelsen Förslaget innebär 

att 

kommunstyrelsen 

i högre 

utsträckning 

inriktar sig på 

frågor av 

övergripande och 

strategisk 

karaktär, sin 

nämnds-

koordinerande 

roll och andra 

styrelseuppgifter. 

 

Innebär sannolikt 

mindre 

ekonomiska 

resurser för 

styrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen bör 

utveckla sin 

nämndkoordinerande roll 

och hitta samarbetsformer 

mellan nämnder för att 

stärka kommunhelheten. 

 

Med delegering av ansvar 

till facknämnder skulle 

kommunstyrelsen kunna ha 

färre ledamöter. Det är dock 

inte att anse som rimligt att 

kommunstyrelsen har färre 

ledamöter än Barn- och 

utbildningsnämnd och 

Socialnämnd. 

 

Kommunfullmäktige Förslaget innebär 

att fullmäktige i 

högre 

utsträckning kan 

inrikta sig på 

frågor av 

övergripande, 

strukturell och 

principiell 

karaktär. Vilket 

kan vitalisera 

fullmäktige. 

 

Genom att 

särskild budget 

tilldeas de nya 

nämnderna ges 

fullmäktige bättre 

Med flera 

nämnder kommer 

besluten att fattas 

längre från 

fullmäktige. 
Facknämnder är i 

praktiken 

politiska styrelser 

för grenar av 

verksamheten. Att 

tillskapa flera kan 

utgör en risk för 

detaljstyrning och 

minskad därmed 

insyn för 

fullmäktige. 

 
Nämndernas 

Kommunfullmäktige bör 

stärkas utvecklas i sin nya 

roll. 

 

Hitta former för att ge 

fullmäktige insyn i politiska 

processer och initiativ som 

drivs i nämnder.  

 

Med delegering av ansvar 

till nämnd skulle 

kommunfullmäktige kunna 

ha färre ledamöter framöver. 
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insyn i 

politikområdenas 

utvecklings-

områden och dess 

resursfördelning. 

 

Stärker 

fullmäktige som 

uppdragsgivare 

och 

ansvarsprövare. 

 

verksamhet är 

mer sluten i 

förhållande till 

medborgarna än 

fullmäktiges. 

Budget & 

budgetprocess 

Kommun-

fullmäktige får 

fördjupad insyn i 

budget och 

politikområdenas 

utvecklings-

områden och 

utmaningar. 

 

Kan stärka 

fullmäktiges 

helhetssyn på 

verksamheter och 

ekonomi. 

 

Budgetprocessen 

kan bli mer 

utdragen genom 

att de nya 

nämnderna i 

dialog med andra 

nämnder ska 

komma överens 

och ha samsyn om 

en enhetlig 

budget för 

kommunen, 

risken är att 

diskussionen 

sektoriseras 

istället för att 

politiseras. 

 

Kan utmana 

målsättningen i 

”Projekt 20 

miljoner”. 

 

Krävs mer 

personalresurser 

för att driva och 

genomföra aktiv 

politik inom 

politikområden. 

Ett politikområde 

utan budget eller 

personalresurser 

att genomföra 

beslut riskerar 

nämnderna att 

framstå som 

kraftlösa. 

 

Hitta former för en smidig 

och hanterbar budget och 

målstyrningsprocess. 

Målstyrning Kommun-

fullmäktige får 

fördjupad insyn i 

målstyrningen 

vilket kan stärka 

Det kan finnas en 

risk att 

underordnade 

mål får företräde 

framför kommun-

Hitta former för en smidig 

och hanterbar budget och 

målstyrningsprocess. 
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helhetssynen på 

utvecklingsområd

en och 

utmaningar inom 

hela 

verksamheten.   

övergripande mål 

och ambitioner för 

hela 

verksamheten, 

vilket kan 

försvåra 

målstyrningen 

som styrmodell. 

 

Effektivitet & 

kvalitet 

Tydliga uppdrag 

och 

ansvarsområden 

kan innebära ökad 

effektivitet och 

kvalitet i 

verkställigheten. 

 

Beslutsvägarna 

från att ett ärende 

väcks till 

slutgiltigt beslut 

blir betydligt 

snabbare. Med 

utskottsmodellen 

behöver ärenden 

passera 

kommunstyrelsen 

innan det blir 

slutgiltigt 

beslutat. 

 

Ställer höga krav 

på samverkan 

mellan nämnder 

och förvaltningar 

då en fråga ofta 

behandlas eller får 

konsekvenser på 

mer än ett 

politikområde. 

 

Kan finnas risker 

för ökad 

administration, 

dubbelarbete och 

stuprör vilket kan 

inverka på 

effektivitet och 

kvalitet. 

 

 

Tydlighet avseende 

uppdrag, kompetensområde, 

och delegation.  

 

Upprätta strukturer för att 

stärka samsyn och 

samverkan i olika frågor t.ex. 

presidieberedningar och 

gemensamma 

beredningar/samtal mellan 

tjänstemän och politiker för 

att minska risk för 

motstridiga beslut i olika 

instanser och dubbelarbete. 

Ledning och styrning Ställer krav på 

styrelsens 

styrning, ledning 

och samordning 

för att kommunen 

skall framstå som 

en helhet. 

 

Förändringen ska 

skapa 

förutsättningar för 

bättre styrning 

och ökad 

effektivitet, och 

därmed 

kommunens 

förmåga att möta 

ökade åtaganden 

med befintliga 

resurser.  

 

 Kommunstyrelsen 

säkerställer fortlöpande 

dialog med nämnder för att 

säkerställa att verksamheten 

drivs i enlighet med 

fullmäktiges prioriteringar.  

Exempel på frågor för denna 

dialog kan vara mål, strategi 

och andra frågor av 

principiell beskaffenhet, 

verksamhetens resultat, hur 

de levt upp till 

styrdokumentens krav och 

om frågor rörande roller 

med mera. Det 

förändringsarbete som 

initieras ställer krav på 

löpande uppföljning för att 

säkerställa att organisationen 

utvecklas mot målbilderna.  

 

Insyn & demokrati Dedikerade och 

kompetenta 

politiker inom 

Facknämnder kan 

medföra ett fokus 

på den egna 

Kommunicera och informera 

om fattade beslut och 

politiska processer. 
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politikområdena. 

En princip för 

omorganisationen 

har varit 

fullmäktiges 

inriktning en 

nämnd med 

tillhörande 

förvaltning. Detta 

skapar tydlighet i 

dialog med 

omvärlden. 

verksamheten och 

minskat fokus på 

helheten, 

resurseffektivitet 

och bästa 

medborgarnytta. 

Ur medborgarens 

perspektiv ligger 

effektiviteten i att 

det samlade 

utfallet blir bra.  

 

 

Öppna upp nämndsmöten 

eller engagera i 

medborgardialoger. 

Medborgare & 

förtroende 

Tillgång till fler 

politiker eller 

politiker som är 

mer insatta i 

specifika frågor 

och ärenden ökar, 

vilket tydliggör 

ansvar och också 

kan öka 

förtroendet. 

 

Nya/andra krav 

på 

förtroendevalda i 

nämnd t.ex. 

dialog, aktiviteter, 

beslut. 

Politikområdena 

som föreslås bli 

nya nämnder 

kommer att 

behandla frågor 

som är 

utåtriktade, berör 

och engagerar 

medborgaren.  

Medborgar-

kontakter bedöms 

ta mer tid i 

anspråk genom 

att 

politikområdena 

synliggörs på 

annat sätt. 

 

Säkerställa att ordförande 

och vice ordförande har 

tillräckligt med tid för att 

möta medborgarnas 

förväntningar och frågor. 

 

Informera och kommunicera. 
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Frågor kopplade till uppdraget 

 

 Undersöka förutsättningar för och konsekvenser av bildande av nya nämnder 

exempelvis ekonomiska, förvaltningsorganisatoriska och politiska. 

 

Förutsättningarna för att bygga en politisk organisation enligt förslaget som bättre 

kan stödja den politiska målbilden och styrningen bedöms som goda.  

 

Den ekonomiska merkostnaden om ca 429 Tkr årligen kan motiveras av att den 

politiska genomslagskraften inom politikområdena som är i fokus förväntas öka, att 

organisationen kan bli tydlig och begriplig för medborgaren, att effektivitet och 

kvalitet kan förbättras samt ett tydligare politiskt uppdrag och ansvar samt snabbare 

beslutsvägar. Kommunens nuvarande organisering leder till en ineffektiv hantering 

av resurser och risk för att ärenden och uppdrag faller mellan stolarna. Organisation, 

styrning och arbetsformer i kommunen måste vara sådana att de stödjer samarbete 

och samordning.  

 

De politiska rollerna och ansvaret i organisationen förändras i och med bildandet av 

de nya nämnderna. Nämnderna blir självständiga myndigheter inom sitt 

ansvarsområde vilket kan öka den politiska genomslagskraften. Modellen stärker 

också fullmäktige som uppdragsgivare och ansvarsprövare. Både kommunstyrelse 

och kommunfullmäktige får en mer strategisk och kommunövergripande roll. 

 

Förvaltningsorganisatoriskt får förslaget konsekvenser om man väljer att följa 

grundprincipen ”en nämnd, en förvaltning”.  

 

 Grundprincipen en nämnd - en förvaltning består i möjligaste utsträckning.  

 

I översynen har fokus varit den politiska organisationen. Vid beslut om 

omorganisering tas frågan om förvaltningsorganisation vidare för översyn och 

utredning. Förslaget till ny nämndorganisation tar sin utgångspunkt i att varje 

nämnd ska organiseras i tydliga och logiska politikområden. Utifrån det 

perspektivet och grundprincipen förefaller det naturligt att i utredningen om 

förvaltningsorganisationen se över organisationsgrundande principer. 

 

 Konsekvensbeskrivning och eventuella kostnader i genomförandet av ny 

nämndsorganisation.  

 

Ekonomiska konsekvenser av genomförandet blir en merkostnad om ca 429 Tkr per 

år, samt en engångskostnad om max 12 Tkr för upprättande av två nya diarier.  

Se kronsekvensbeskrivning s. 12. 
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 Hur utvecklas förtroendet för kommunen i en ny organisation?  

 

I bilden av kommunen väger medborgare, företag och andra aktörer som 

kommunen samarbetar med ofta in möjlighet att komma i kontakt, tillgång till tydlig 

information om verksamheter, gehör för synpunkter, möjlighet till påverkan och 

förtroende för politiker och tjänstemän samt ekonomi in i helhetsbilden.  

Därmed är förtroende en komplex fråga som delvis kan mötas genom den föreslagna 

förändringen med skapande av två nya nämnder. Exempelvis blir ansvarsfrågan 

tydligare, dedikerade politiker som kan sitt politikområde förväntas kunna möta 

medborgarna och deras frågor med mer kunskap i sakfrågor och tydligare 

information, beslutsvägarna blir i de flesta fall snabbare. Det är viktigt att de nya 

nämnderna fungerar smidigt och med öppenhet för att förtroendet skall öka, lika 

viktigt är det att nämnd och förvaltning går i takt för att få genomslag för den förda 

politiken. Att säkerställa resurser för att bedriva politik inom politikområdena är 

också viktigt för att medborgare i kommunen skall få ökat förtroende för 

verksamheten.  

Flera frågor och processer löper på tvärs i organisationen och berör flera nämnder. 

Facknämnder kan medföra ett ensidigt fokus på den egna verksamheten eller egna 

rollen och därmed minskat fokus på helheten. Tydligt ledarskap och en god 

samarbetskultur kan minska risk för t.ex. motstridiga beslut och i förlängningen 

minskad tilltro till kommunen.   

 

 Hur bibehålls och skapas förutsättningar för ekonomi, effektivitet och kvalitet i 

det kommunala uppdraget i en ny organisation? 

 

Effektivitet och kvalitet bedöms kunna öka med en ny organisation, i kombination 

med delvis förändrat arbetssätt (ledning och styrning) med fokus på 

presidieberedningar för att skapa samsyn och minimera risk för detaljstyrning och 

sektorisering, vilket ställer höga krav på samverkan mellan nämnder och 

förvaltningar. Beslutsvägarna från att ett ärende väcks till slutgiltigt beslut blir 

betydligt snabbare. Det kommer dock sannolikt att krävas mer resurser för att driva 

och genomföra aktiv politik inom de aktuella politikområdena. En nämnd utan 

budget eller personalresurser att genomföra beslut riskerar att framstå som kraftlös. 

 

 På vilket sätt skapar en ny nämnd- och förvaltningsorganisation bättre 

förutsättningar för förtroendevalda, medarbetare och medborgare? 

 

Denna översyn hanterar endast den politiska organisationen, 

förvaltningsorganisationen och medarbetarperspektivet kommer att utredas vidare i 

nästa steg. En tydlig och enhetlig organisation skapar överskådlighet internt och 

externt och kan ge förutsättningar för politisk genomslagskraft och effektivitet i 

verkställigheten genom att ärenden hanteras på rätt plats i rätt tid av personer med 

rätt kompetens. Detta leder väg för bättre insyn och dialog mellan medborgare och 

förtroendevalda.  
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Linjeorganisation eller processinriktad organisation? 

Det viktigaste är att veta vad syftet med förändringen är, vilka utmaningar och 

förväntningar som finns och vilka effekter eller målbild som önskas. Annars kan vi aldrig 

veta om förändringen uppfyllt förväntningarna eller inte. 

 

De senaste tio åren har det inom svenska kommuner pågått en debatt om fördelar och 

nackdelar med linjeorganisation och processinriktad organisation. För att översätta det till 

den politiska organisationen kan man säga att facknämnderna i debatten utgjort 

linjeorganisationen och fullmäktigeberedningar, sektorsövergripande nämnder eller en 

kommunstyrelse med flera utskott utgjort den processinriktade organisationen.  

 

Trenden har de senaste åren varit att avveckla facknämnder till förmån för 

fullmäktigeberedningar och styrelseutskott, något som mot bakgrund av nämndernas starka 

ställning i den lokala demokratin kan tolkas som en avvikelse från det som varit ett 

rättesnöre. Den nya inriktningen kan ses i ljuset av den utveckling som skett i kommuner 

där antalet förtroendevalda och politiskt engagerade minskat i nästan alla kommuner.  

 

I debatter och forskning om hur en politisk organisation ska utformas diskuteras 

lämpligheten med avgränsade verksamhetsområden eller breda verksamhetsområden där 

olika delar av organisationen samverkar med varandra. I den senare är en 

nämndorganisation med färre och sektorsövergripande nämnder en naturlig följd. Att dela 

verksamheten i avgränsade ansvarsområden har, liksom de sektorsövergripande, sina 

möjligheter och sina utmaningar och beror mycket på förutsättningar i den egna 

kommunen. Nedan görs ett försök att sammanfatta fördelar och nackdelar med de olika 

organisationsformerna. 

 

Linjeorganisation 

Genom att dela upp verksamhetsområden får man ofta tydliga ansvarsförhållanden och en hög 

grad av specialisering (kunskap) med kärnverksamheten i centrum, politisk initiativförmåga och 

handlingskraft. De utmaningar som kan uppstå i samband med mer uppdelade 

verksamhetsområden kan exempelvis vara: risk för dubbelarbete, sinsemellan motverkande 

insatser, att uppgifter faller mellan stolarna, suboptimering, underliggande mål ges företräde för 

övergripande mål, slå vakt om sin egen existens och framtida expansionsmöjligheter7. I 

kommuner med traditionella facknämnder har nämnderna en tyngre roll i den politiska 

diskussionen, det ges större möjlighet för den enskilde politikern att utveckla 

specialintressen, utveckla ny politik och föra dialog med medborgare. 

 

                                                      

7 Parkinsons lag: organisationer har en tendens att växa och fylla ut den tid som finns tillgänglig, slå 

vakt om sin egen existens och framtida expansionsmöjligheter. 
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Processinriktad organisation 

Genom att samordna verksamhetsområden i sektorsövergripande nämnder, 

fullmäktigeberedningar eller styrelseutskott förväntas en god koordinering och processledning 

av frågor som berör flera verksamhetsområden och därmed kan minska dubbelarbete och/eller 

motverkande insatser och suboptimering. I fokus för denna typ av organisering ligger ofta det 

kommungemensamma och övergripande vilket ställer högre krav på generalistkunskap och 

förståelse för processer och flöden. I teorin skall inga ärenden falla mellan stolarna, men 

risken finns ändå om ansvarsförhållandena är otydliga. Risk finns att inte ge utrymme för 

förtroendevalda och tjänstepersoner att specialisera sig och fördjupa sina kunskaper inom 

ett område. Arbetssättet ställer också stora krav på medarbetare och politiker. Med den 

nyare modellen med sektorsövergripande nämnder och styrelseutskott är syftet i högre 

utsträckning att kontrollera förvaltningen, medan fullmäktige har kontakt med medborgare 

och föreslår ny politik. 
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Slutsats 

Det finns fördelar och nackdelar med olika former av organisering, många gånger kan också 

samma argument och motiv användas för att skapa helt olika organisationer. Den slutsats 

som kan dras av detta är att det handlar lika mycket om organisationens förutsättningar, 

dess struktur och ledning som om arbetsformer och arbetskultur. 

 

Den politiska målsättningen är att genom förslaget: 

 

 Skapa en tydlig och begriplig organisation. 

 Stärka demokratin, tydliggöra ansvarsutkrävande och öka insynen för medborgaren. 

 Öka den politiska genomslagskraften genom att främja och lyfta två politikområden. 

 Säkerställa en effektiv styrning. 

 Möta växande krav på kommunen. 

 

Översynen av nämndorganisationen kan konstatera att det finns möjlighet att bygga en 

politisk organisation som stödjer politikens målbild bättre än idag.  

 

Konsekvensanalysen har emellertid föranlett utredningen att pröva om det finns alternativa 

handlingsvägar då förslaget till ny politisk organisation har en snäv tidsram, innebär 

merkostnader som kommer att ställa stora krav på förvaltningarna mot bakgrund av 

”Projekt 20 miljoner” exempelvis. Konsekvensen kommer sannolikt att bli att pågående och 

planerade insatser behöver nedprioriteras eller helt uteblir. Alternativa handlingsvägar 

redovisas nedan. 

 

Alternativa handlingsvägar 

Med motiven att det uppstår en merkostnad som minskar det ekonomiska 

handlingsutrymmet, samt att införandet av en ny politisk organisation kommer att innebära 

att planerat och pågående arbete får stå tillbaka eller nedprioriteras vill utredningen föreslå 

alternativa handlingsvägar. 

 

1. Tillkommande kostnader finansieras inom nuvarande ramar för den politiska verksamheten.  

 

Det förslag som utretts innebär ökade kostnader för den politiska verksamheten med ca 10 

%. Genom färre sammanträden och presidiemöten kan det vara möjligt att delvis sänka de 

politiska kostnaderna. För att få verklig effekt kan man politiskt också behöva överväga att 

se över antal ledamöter i fullmäktige, nämnder och i styrelsen. 

 

Detta är inget som låter sig göras med enkelhet. Tvärtom innebär det att föreslå fullmäktige 

att göra en genomlysning av hela den politiska organisationen för att innan 

mandatperiodens slut återkomma med förslag till ny politisk organisation som kan införas 

den 1 januari 2022. 
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2. Tydliggöra utskottens ansvarsområden  

 

Ett av de politiska motiven för att genomföra organisationsförändringen har varit att 

tydliggöra ansvar, kompetensområde, initiativrätt för att få bättre politisk genomslagskraft. 

Detta är möjligt att göra genom att se över kommunstyrelsens och utskottens 

ansvarsområden och arbetssätt idag, genom en enklare revidering av delegationsordning 

och former för arbetet. 

  

Utskotten har under det första halvåret in i den nya mandatperioden, tillsammans med 

styrelsen och ordförandena, visat att det finns handlingskraft och kapacitet att agera i 

kommungemensamma och övergripande frågor som dragit ut på tiden eller hamnat mellan 

stolarna. Att tydliggöra utskottens roll, besluts- och initiativrätt kan stimulera utskotten, 

stärka politikområdena och i förlängningen medföra att den politiska genomslagskraften 

ökar. 

 

Dessa båda förslag till alternativa handlingsvägar kan genomföras paralellt. 
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§ 44 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn med 

tillhörande konsekvensbeskrivning av intentionen att inrätta två nya 

nämnder, samt att återkomma till kommunfullmäktige senast i juni 

2019 med förslag till förändringar av nämndernas organisering och 

ansvar från 1 januari 2020. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en utredning av 

Uppvidinge kommuns kommunala bolag och återkomma senast höst 

2019 med förslag till förändringar av bolagens organisering och ansvar.      

Protokollsanteckning 

Centerpartiet motiverar avslagsyrkandet med hänvisning till reservationen i 

kommunstyrelsen beslut den 9 april 2019, § 55: 

Då kommunen behöver prioritera sitt stora sparbeting bör vi inte öka våra 

kostnader genom att inrätta två nya politiska nämnder.   

Sammanfattning av ärendet 

Behov av översyn 

Kommunstyrelsen ser ett behov av att utreda sin politiska organisation 

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

föreningsutskottet) till nämnder. 

Strävan är att utredning av en organisationsförändring ska skapa 

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

att därmed kommunens förmåga att möta ökade åtaganden med befintliga 

resurser. 

Vid årsskiftet 2016/2017 genomfördes en förändring av den kommunala 

organisationen i syfte att utveckla och effektivisera densamma. 

Erfarenheterna från omorganisationen, ett fortsatt utvecklingsbehov och 

kommunstyrelsens ambition talar för att bolag, nämnds- och 

förvaltningsorganisation behöver ses över. 

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

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

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

kommunala organisationen genom att tydliggöra politiskt 

ansvarsutkrävande. 

* Det finns ett behov av att säkerställa en kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig verksamhet med rätt kompetens på rätt plats. 

* Det finns ett behov av att förstärka det koncerngemensamma perspektivet, 

att bolag, nämnder och förvaltningar tillsammans utgör Uppvidinge 

kommun. 

Trender i det kommunala uppdraget 

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

organisationen och förvaltningen. En snabb förändringstakt i samhället, i 

kombination med ökad komplexitet och utökade ansvarsområden ställer 

delvis nya eller andra krav på Uppvidinge kommun, dess förtroendevalda 

och tjänstemän. Exempelvis ökar den statliga styrningen, utan 

resurstillskott, vilket kan ge minskat handlingsutrymme. Samtidigt ställer 

medborgarna högre krav på offentlig service och välfärdstjänster. 

Kommuner konkurrerar om kompetens samtidigt som det ekonomiska 

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

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

organisation. 

Inriktning för översynen 

Inriktningen för utredningen ska vara att utifrån den politiska intentionen 

att inrätta två nya nämnder (Teknisk nämnd samt Kultur och 

föreningsnämnd) föreslå en tydlig, sammanhängande, kostnadseffektiv 

modell för politisk styrning och en därtill anpassad förvaltnings- och 

tjänstemannaorganisation.  

Det är viktigt att organiseringen passar för en kommun av Uppvidinges 

storlek samt säkerställer bästa möjliga politiska representation och 

demokrati, samt att den är ekonomiskt hållbar. 

För att skapa goda förutsättningar för den politiska styrningen föreslås 

kommunstyrelsen få i uppdrag att se över nämndernas och bolagens 

organisation och återkomma till kommunstyrelsen med sina förslag senast i 

juni 2019 respektive höst 2019. 

Följande inriktning och frågor ska prövas och belysas i översynen 

Nämnder & förvaltning 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(4) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-23 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

* Undersöka förutsättningar för och konsekvenser av bildande av nya 

nämnder exempelvis ekonomiska, förvaltningsorganisatoriska och 

politiska. 

* Grundprincipen en nämnd - en förvaltning består i möjligaste 

utsträckning. 

* Ny förvaltningsorganisation skapas och bemannas med kompetens för att 

stödja och utföra de politiska uppdragen. 

* Konsekvensbeskrivning och eventuella kostnader i genomförandet av ny 

nämnds- och förvaltningsorganisation. 

* Hur utvecklas förtroendet för kommunen i en ny organisation? 

* Hur bibehålls och skapas förutsättningar för ekonomi, effektivitet och 

kvalitet i det kommunala uppdraget i en ny organisation? 

* På vilket sätt skapar en ny nämnd- och förvaltningsorganisation bättre 

förutsättningar för förtroendevalda, medarbetare och medborgare? 

Kommunala bolag 

* Alternativ bolagsstruktur, ansvarsområden och organisering med 

konsekvensbeskrivning och eventuella kostnader i genomförandet. 

* Hur får vi samordningsvinster mellan kommunala bolag och övrig 

förvaltning? 

* Hur stärker en ny bolagsstruktur ägarens (Kommunfullmäktiges) ledning 

och styrning av bolagen? 

Ekonomiska konsekvenser 

Översynen finansieras inom kommunstyrelsens ram. 

Organisationsförändringen ska skapa förutsättningar för bättre ledning, 

styrning och ökad effektivitet, och därmed kommunens förmåga att möta 

ökade åtaganden med befintliga resurser.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Robert Fredriksson (SD) yrkar återremiss med motivering: Då utredningen 

kräver resurser av egen personal yrkas en återremiss där utredningen är 

kostnadsberäknad. 

Margareta Schlee (M), Anders Ljungqvist (SD), Åke Axelsson (S), Mattias 

Sjöberg (V), Niklas Jonsson (S) och Marie Hammarström Linnér (S) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Christina Lindqvist (KD) och Kent Helgesson (LPo) yrkar bifall till 

Centerpartiets yrkande. 

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Robert Fredrikssons 

(SD) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan avslå Robert Fredrikssons 

(SD) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Robert Fredrikssons (SD) 

yrkande. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Patrik Davidssons (C) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Margareta Schlee (M), Anders Ljungqvist (SD), Åke Axelsson (S), Mattias 

Sjöberg (V), Niklas Jonsson (S) och Marie Hammarström Linnér (S) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

Margareta Schlee (M), Anders Ljungqvist (SD), Åke Axelsson (S), Mattias 

Sjöberg (V), Niklas Jonsson (S) och Marie Hammarström Linnér (S) yrkande.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelens protokollsutdrag 2019-04-09, § 55     

Beslutet skickas till 

Chef för samhällsserviceförvaltningen  

Utvecklingsstrateg 

UppCom AB 

Uppvidingehus AB 

Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen och 

samhällsserviceförvaltningen  
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§ 116 Dnr 2019-000181  

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglementet och att 

förslag till förändringar i väsentliga dokument ska särskilt markeras för 

kommunstyrelsen och fullmäktige.              

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen anser att miljö- och byggnadsnämndens nuvarande 

reglemente inte är uppdaterat med arbetsuppgifternas nuvarande lagrum. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 april år 2019 § 41 att 

överlämna förslag på reviderat reglemente till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anta 

reglementet och att förslag till förändringar i väsentliga dokument ska 

särskilt markeras för kommunstyrelsen och fullmäktige.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Tony 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-25 § 41 

Förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

Beslutet skickas till 

Fullmäktige 
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§ 130 Dnr 2019-000115  

Fastställande av reglemente för förbundsdirektionen i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 

förbundsdirektionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg.               

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutade den 6 mars år 2019 att 

översända reglementet till respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige för fastställande.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunalförbundets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag RÖK 2019-03-06 

Reglemente för förbundsdirektionen i kommunalförbundet RÖK     
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§ 147 Dnr 2019-000199  

Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera 

kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente i enlighet med 

nedanstående förslag från den 1 januari 2020 och därmed överflytta 

ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till 

socialnämnden.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att flytta över 

budgetmedel för färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till 

socialnämnden från och med den 1 januari 2020.              

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 2017, § 63, att överlåta 

kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om rikstjänst till 

Region Kronoberg. Lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst är 

trafiklagar som reglerar resande för medborgare med särskilds behov. Rätt 

till färdtjänst har den som på grund av varaktig funktionsnedsättning har 

väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna 

kommunikationer. Funktionsnedsättningen ska beräknas bestå i minst tre 

månader, annars räknas den som tillfällig och berättigar inte till färdtjänst. 

Ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst i kommunen borde ligga på den 

nämnd/styrelse som har rätt kompetens inom området. Insatserna är 

individuellt behovsprövande och borde ligga hos socialnämnden där 

kännedom finns. 

Trots att kommunen överlåtit uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om 

riksfärdtjänst till Region Kronoberg är det fortfarande kommunen som är 

ytterst ansvarig för att tjänsterna tillhandahålls för kommunmedborgarna. 

Kommunfullmäktige måste därför fördela ansvaret för denna fråga trots att 

det är Region Kronoberg som utför det. 

År 2018 flyttades kostnad och budget från socialnämnden till 

kommunstyrelsen avseende färdtjänst (KS 2017-000406). Det som kallades 

omsorgsresor blev kvar på socialnämnden och avvecklades successivt 

under 2018, vilket har inneburit kraftigt ökade kostnader för färdtjänst. 

För att överflytta ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst krävs ändringar i 

både socialnämndens och kommunstyrelsens reglementen. 
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Kommunkansliet föreslår att: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera 

kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente i enlighet med 

nedanstående förslag från den 1 januari 2020 och därmed överflytta 

ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till 

socialnämnden.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att flytta över 

budgetmedel för färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till 

socialnämnden från och med den 1 januari 2020.   

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsen har redovisat de ekonomiska konsekvenserna i 

Kostnads- och budgetutveckling, bifogad till denna tjänsteskrivelse.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunkansliets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat 

så.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, av planerare 2019-05-21 

Kostnads- och budgetutveckling, av ekonom 2019   

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

    



Kostnader för färdtjänst och omsorgsresor 2017
Antal Summa Budget

2017 Färdtjänstresor Omsorgsresor Sjukresor Tillst.avg. Fast Adm Rörlig Adm Totalt Färdtj Omsresor Färdtj + omsorg KS Soc Totalt

Januari 80 244 124 150 3 106 33 950 241 450 204 394 0 209250 209250
Februari 76 132 111 659 52 3 106 39 870 230 819 187 791 0 209250 209250
Mars 76 649 141 362 3 106 37 390 258 507 218 011 0 209250 209250
April 99 837 99 631 3 106 39 930 242 504 199 468 0 209250 209250
Maj 79 028 99 415 3 106 39 220 220 769 178 443 0 209250 209250
Juni 79 932 85 375 989 30 394 3 106 34 590 234 386 165 307 0 209250 209250
Juli 91 657 43 454 1 225 3 106 35 230 174 672 135 111 0 209250 209250
Augusti 81 507 79 155 804 18 113 3 106 31 620 214 305 160 662 0 209250 209250
September 80 244 82 718 144 18 113 3 106 34 520 218 845 162 962 0 209250 209250
Oktober 77 433 100 109 20 557 3 106 37 364 238 569 177 542 0 209250 209250
November 98 661 110 595 16 664 3 106 22 621 251 647 209 256 0 209250 209250
December 109 952 74 392 554 16 455 3 106 38 910 243 369 184 344 0 209250 209250

TOTALT 1 031 276 1 152 015 3 768 120 296 37 272 425 215 2 769 842 2 183 291 0 2511000 2511000

I % av totalen 37,2% 41,6% 0,1% 4,3% 1,3% 15,4%

85939,667 96001,25

Kostnader för färdtjänst och omsorgsresor 2018
Antal Summa Budget

2018 Färdtjänstresor Omsorgsresor Sjukresor Tillst.avg. Fast Adm Rörlig Adm Totalt Färdtj Omsresor Färdtj + omsorg KS Soc Totalt

Januari 74 146 100 797 361 26 775 3 169 33 860 239 108 174 943 150417 79500 229917
Februari 89 780 92 866 870 17 064 3 169 34 090 237 839 182 646 150417 79500 229917
Mars 123 614 78 492 418 16 916 3 169 36 960 259 569 421 202 106 150417 79500 229917
April 138 572 74 675 464 19 591 3 169 36 460 272 931 338 213 247 150417 79500 229917
Maj 140 571 70 506 19 851 3 169 37 880 271 977 331 211 077 150417 79500 229917
Juni 165 115 66 345 18 713 3 169 36 590 289 932 410 297 231 460 150417 79500 229917
Juli 127 180 30 597 364 18 602 3 169 40 120 220 032 361 154 157 777 150417 79500 229917
Augusti 143 377 62 694 794 18 526 3 169 35 950 264 510 420 316 206 071 150417 79500 229917
September 171 782 58 825 818 18 576 3 169 41 080 294 250 477 301 230 607 150417 79500 229917
Oktober 182 748 52 413 982 18 925 3 169 40 710 298 947 525 296 235 161 150417 79500 229917
November 149 951 53 981 1 093 23 872 3 169 63 690 295 756 454 307 203 932 150417 79500 229917
December 172 827 46 689 19 698 3 169 44 900 287 283 474 278 219 516 150417 79500 229917

TOTALT 1 679 663 788 880 6 164 237 109 38 028 482 290 3 232 134 2 468 543 1805000 954000 2759000

I % av totalen 52,0% 24,4% 0,2% 7,3% 1,2% 14,9%

139971,92 65740

Kostnader för färdtjänst och omsorgsresor 2019
Antal Summa Budget

2019 Färdtjänstresor Omsorgsresor Sjukresor Tillst.avg. Fast Adm Rörlig Adm Totalt Färdtj Omsresor Färdtj + omsorg KS Soc Totalt

Januari 235 056 0 508 17 222 3 169 40 220 296 175 872 235 056 150417 0 150417
Februari 206 780 0 1 828 13 090 3 194 41 490 266 382 770 206 780 150417 0 150417
Mars 0 0 150417 0 150417
April 0 0 150417 0 150417
Maj 0 0 150417 0 150417
Juni 0 0 150417 0 150417
Juli 0 0 150417 0 150417
Augusti 0 0 150417 0 150417
September 0 0 150417 0 150417
Oktober 0 0 150417 0 150417
November 0 0 150417 0 150417
December 0 0 150417 0 150417

TOTALT 441 836 0 2 336 30 312 6 363 81 710 562 557 441 836 1805000 0 1805000

I % av totalen 78,5% 0,0% 0,4% 5,4% 1,1% 14,5%

220918 0
















