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KALLELSE

1(4)

Datum

2019-06-04
Kommunledningsförvaltningen
Alexander Arbman,
alexander.arbman@uppvidinge.se

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 11 juni 2019 klockan 08:30 i
Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden:


Upprop



Val av justerare

Ärende

Anteckningar

1.

Val av justerare
Dnr 2019-000065

2.

Godkännande av dagordning
Dnr 2019-000001

3.

Medborgarförslag Uppvidinge kommun bör
./.
stärka sitt engagemang i klimatomställningen
Dnr

4.

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens
reglemente
Dnr 2019-000181

5.

Motion gällande torghandel eller annan mobil ./.
försäljning
Dnr 2018-000261

6.

Medfinansiering Samordning Swedish Glass
Net 2019
Dnr 2019-000121

./.

7.

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019
Idé och kunskapscentrum
Dnr 2019-000128

./.

8.

Anställning av förvaltningschef till
samhällsserviceförvaltningen
Dnr 2019-000198

./.

9.

Anställning av kommunchef
Dnr 2019-000049

./.

./.

Uppvidinge kommun

Datum

Sida

2019-06-04

2(4)

Ärende

Anteckningar

10. Revidering av Riktlinjer för lönepolitik och
lönesättning i Uppvidinge kommun
Dnr 2019-000197

./.

11. Information om ökade kostnader Uppjobb
Dnr 2019-000157

./.

12. Inrättande av fixartjänst
Dnr 2016-000373

./.

13. Projektering för ombyggnation av Smedjan i
Lenhovda
Dnr 2017-000409

./.

14. Fastighetsreglering
Dnr 2019-000208

./.

15. Försäljning av industrimark
Dnr 2019-000207

./.

16. Utredning av Kostverksamheten 2018
Dnr 2018-000397

./.

17. Översyn av bolag och kommunstyrelsens
organisation
Dnr 2019-000122

./.

18. Fastställande av reglemente för
förbundsdirektionen i kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Dnr 2019-000115

./.

19. Medborgarförslag placering av polis i gamla
banklokalen vid Lenhovda centralort
Dnr

./.

20. Medborgarförslag placering av polisiär
verksamhet i gamla banklokalen vid
Lenhovda Centralort
Dnr

./.

21. Medborgarförslag etablera polisiär och annan
av samma art närliggande verksamhet i
Swedbanks tidigare lokaler på Storgatan
Lenhovda
Dnr

./.

Uppvidinge kommun

Datum

Sida

2019-06-04

3(4)

Ärende

Anteckningar

22. Medborgarförslag bjuda in Föreningen Vi till
kommunfullmäktige
Dnr

./.

23. Ansökan om stöd till grannsamverkan år 2019- ./.
2020
Dnr 2018-000400
24. Information från länsstyrelsen om
kommunens roll och ansvar i det nya
totalförsvaret
Dnr 2019-000193

13:30
Länsstyrelsen informerar på
sammanträdet.

25. Medborgarlöften i Uppvidinge kommun 2019- 15:00
2020 i samverkan med Nybro
./.
lokalpolisområde
Dnr 2019-000195
26. Överenskommelse om samverkan mellan
Uppvidinge kommun och Lokalpolisområde
Nybro
Dnr 2019-000194

./.

27. Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022
Dnr 2019-000150

15:30
./.

28. Ekonomisk rapport 2019
Dnr 2019-000041

Ekonomichef informerar på
sammanträdet.

29. Barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan
för budget i balans 2019
Dnr 2019-000155

16:00
./.

30. Socialnämndens åtgärdsplan för budget i
balans 2019
Dnr 2019-000153

16:15
./.

31. Socialnämndens redovisning av ökade
kostnader för försörjningsstöd
Dnr 2019-000154

./.

32. Årsredovisning och revisionsberättelse VoB
Kronoberg år 2018
Dnr 2019-000179

./.

33. Årsredovisning 2018 för Asta och Balduin
Hansens stiftelse
Dnr 2019-000142

./.

Uppvidinge kommun

Datum

Sida

2019-06-04

4(4)

Ärende

Anteckningar

34. Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Augusta
Johanssons och Aina Holmers fond
Dnr 2019-000143

./.

35. Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst
Dnr 2019-000199

./.

36. Avtal om dataskyddsombud
Dnr 2019-000200

./.

37. Medfinansiering av Tuffo
Dnr 2019-000201

./.

38. Återrapportering av delegationsbeslut
kommunstyrelsen 2019
Dnr 2019-000043
39. Meddelande till Kommunstyrelsen 2019
Dnr 2019-000119

Niklas Jonsson
ordförande

Alexander Arbman
nämndsekreterare

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Kommunstyrelsen

§ 85

Dnr

Medborgarförslag Uppvidinge kommun bör stärka sitt
engagemang i klimatomställningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att utreda
medborgarförslaget och återkomma med svar till kommunstyrelsens
sammanträde i juni 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den 26 mars 2019, § 19, beslutade kommunfullmäktige att till
kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag
Uppvidinge kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i
uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma med svar till
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Uppvidinge kommun bör stärka sitt engagemang i
klimatomställningen
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-03-26 § 19 Medborgarförslag
Uppvidinge kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Kommunstyrelsen

§ 80

Dnr 2018-000261

Motion gällande torghandel eller annan mobil
försäljning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att utreda
motionen och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast oktober
2019.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 augusti 2018, § 95, beslutade kommunfullmäktige att till
kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion gällande torghandel
eller annan mobil försäljning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i
uppdrag att utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med
svar senast oktober 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Motion gällande torghandel eller annan mobil försäljning
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-08-28 § 95 Motion gällande
torghandel eller annan mobil försäljning

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-08-28
Kommunfullmäktige
§ 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2019-06-04

KS 2019-000121

Medfinansiering Samordning Swedish Glass Net 2019
Kultur- och fritidavdelningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att besluta
-

Att godkänna ansökan

Sammanfattning av ärendet
Swedish Glass Net är ett närverk som syftar till att bevara och tillgängligöra
glasets kulturarv mot publik och mot forskarsamhället, både nationellt och
internationellt. Projektet är tre-årigt och denna ansökan omfattar år två.
Bidrag för projektet har beviljats under 2018 av glasriketskommunerna,
samt Kalmar kommun om 50,000kr vardera. Tillväxtverket finansierar också
projektet. Denna ansökan omfattar 10.000kr för Uppvidinges del.
Avdelningens bedömning är att detta projekt ligger i linje med vår satsning
på Glasriket som destination och att vi tidigare deltagit i projektet medför
att vi vill godkänna även denna ansökan för vår fortsatta medfinansiering.

Ekonomiska konsekvenser
Föreslås belasta turismbudgeten med 10,000kr vilket ryms inom ram.

Beslutsunderlag
Ansökan
Rapport
Tjänsteskrivelse 2019-06-04

Beslutet skickas till
Swedish Glass Net
Kultur- och fritidsavdelningen

Kultur- och fritidschef
Per Gjörloff

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
alexander.arbman@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Alexander Arbman ALAR

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2019-05-21

KS 2019-000198

Anställning av förvaltningschef till
samhällsserviceförvaltningen
Personalavdelningens förslag till beslut
Anställa Patrik Ivarsson som förvaltningschef för
samhällsserviceförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Rekryteringsprocess av förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen
har slutförts. Patrik Ivarsson har varit tillförordnad förvaltningschef för
samhällsserviceförvaltningen sedan 2018-12-10 och föreslås nu bli ordinarie
förvaltningschef.
Förslaget har MBL-förhandlats i enlighet med 11 § MBL.
Anställningen är en tillsvidareanställning på samhällsserviceförvaltningen
som kvalificerad handläggare samt ett tidsbegränsat förordnande som
förvaltningschef under tre år.
Kommunstyrelsen fattar beslut om förlängning och fastställer villkor för
sådan. Senast sex månader innan visstidsförordnandets upphörande ska
arbetstagaren meddelas huruvida visstidsförordnandet önskas avslutas
eller förlängas vid tidpunkten för visstidsförordnandets upphörande.

Ekonomiska konsekvenser
-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-05-21
MBL-protokoll, 2019-05-29

Beslutet skickas till
Kommunchef
Personalchef
Kommunens ledningsgrupp

Personalchef
Cecilia Bülow

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
cecilia.bulow@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Cecilia Bülow CABW
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Referens

2019-05-21

KS 2019-000049

Anställning av kommunchef
Personalavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna
anställningsavtal med den kommunchef som föreslås av kommunstyrelsens
presidium.

Sammanfattning av ärendet
Rekryteringsprocessen av kommunchef har slutförts och förslag till
kommunchef har tagits fram.
Processen har sett ut enligt följande:
Kravprofil arbetades fram under hösten 2018. Kommunens ledningsgrupp,
personal från kansliavdelningen, fackliga organisationer deltog i
framtagandet av kravprofil och Kommunstyrelsen fastställde kravprofilen
2018-12-11. En direktupphandling av rekryteringsföretag genomfördes
under december och januari och val av rekryteringsföretag föll på Intend
AB. I februari utannonserades tjänsten som kommunchef och i mars
presenterade Intend AB ett antal kandidater. Tre kandidater intervjuades av
personalutskottets ledamöter, kommunens ledningsgrupp, fackliga
organisationer samt representanter från kansliavdelningen. Med
utgångspunkt i intervjuerna togs beslut om att gå vidare med två av
kandidaterna. Intend AB genomförde personlighetstester och tog referenser
på kandidaterna, därefter hölls ytterligare intervjuer med kandidaterna.
Förslaget till kommunchef har MBL-förhandlats.
Kommunchefen föreslås börja sitt uppdrag i Uppvidinge kommun den 1
september 2019.

Ekonomiska konsekvenser
-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-05-21
MBL-protokoll, 2019-05-29

Beslutet skickas till
Kommunens ledningsgrupp
Kommunfullmäktige

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
cecilia.bulow@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Cecilia Bülow CABW

Datum

Uppvidinge kommun

Personalchef
Cecilia Bülow

2019-05-21

Sida

KS 2019-000049
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-28
Kommunstyrelsens personalutskott

§ 18

Dnr 2019-000197

Revidering av Riktlinjer för lönepolitik och lönesättning
i Uppvidinge kommun
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
Personalutskottet överlämnar förslag på revidering av riktlinjer för
lönepolitik och lönesättning till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinje för lönepolitik och lönesättning föreslås revideras. Ändringen
innebär att beslut om temporära lönetillägg fastställs av personalchef och att
beslut ska finnas i personakten.
MBL-förhandling sker efter personalutskottets sammanträde.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar på att personalutskottet överlämnar förslag på
revidering av riktlinjer för lönepolitik och lönesättning till
kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med Niklas
Jonssons (S) yrkande och finner att personalutskottet beslutat så.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-05-16
Förslag Riktlinje för lönepolitik och lönesättning, 2019-05-16

Beslutet skickas till
Personalchef
Kommunens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Antagen av Kommunstyrelsen 2019-xx-xx

Riktlinjer för lönepolitik och lönesättning i
Uppvidinge kommun
Lönebildning och lönesättning är ett av de styrmedel som bidrar till att Uppvidinge kommun
når målen för sin verksamhet. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens
effektivitet, produktivitet och kvalitet.
En förutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet är att Uppvidinge kommun kan
rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare med den kompetens som
verksamheten kräver. Lönen ska därför vara individuell och differentierad och avspegla
uppnådda mål och resultat. Lönepolitiken ska stimulera medarbetare till goda arbetsinsatser,
engagemang och utveckling av verksamheten. Lönespridning ska eftersträvas inom
respektive yrkesgrupp.
Lönepolitiken ska vara känd av alla. Samma principer för lönesättning gäller alla
medarbetare.

Ansvar i arbetet med lönepolitik och lönesättning
Personalutskottet
Kommunstyrelsens personalutskott (PU) ansvarar för att lönepolitiken genomförs på ett
konsekvent och systematiskt sätt i hela kommunen och bestämmer inriktningen på
arbetsgivarens lönepolitik i det årliga löneöversynsarbetet.

Personalavdelningen
Personalavdelningen ansvarar för avtalsinformation och samordning av löneöversynsarbetet,
tar fram förhandlingsunderlag samt analys av lönestruktur, lönestatistik, omvärldsanalys,
uppföljning och utvärdering av löneöversynsprocessen samt ska tillse att den av
personalutskottet uttalade kommunövergripande viljeinriktningen för lönepolitiken efterföljs.

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen ansvar, tillsammans med personalavdelningen, för en tydlig koppling
mellan löneöversynsprocessen och budgetprocessen utifrån mål.

Förvaltningschefer
Förvaltningschef har det övergripande ansvaret för lönebildningen inom den egna
förvaltningen utifrån kommunens övergripande lönepolitik och viljeinriktning.
Förvaltningens samlade bedömning av löneökningsbehov, med utgångspunkt i
arbetstagarnas bidrag till verksamhetsförbättringar, behov av nyrekrytering, möjlighet att
1

behålla personal, grad av måluppfyllelse och behov av lönerelationsförändringar, rapporteras
till personalavdelningen.

Chefer
Lönesättning av medarbetarna görs av närmaste chef utifrån beslutade lönekriterier samt
angivna riktlinjer. Närmaste chef svarar också för att lönepolitiken och lönekriterier görs känd
hos medarbetarna.

Lönesättning
Lönen för medarbetare i Uppvidinge kommun ska grundas på:
 befattningens svårighetsgrad
 bedömning utifrån lönekriterier
 marknaden.
Lönesättningen ska inte påverkas av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.
Befattningens svårighetsgrad
Befattningens svårighetsgrad bestäms bl a utifrån arbetsuppgifternas krav på kunskap och
utbildning, ansvar och arbetsförhållanden.
Bedömning utifrån lönekriterier
Utgångspunkten i bedömning utifrån lönekriterier är medarbetarens prestation, dvs hur
arbetet utförs i förhållande till verksamhetens mål och krav. Chef och medarbetare på olika
nivåer ska i dialog tydliggöra mål och uppdrag i verksamheten och på så sätt förtydliga och
anpassa de kommunövergripande lönekriterierna till den lokala arbetsplatsens verksamhet.
Marknaden
Marknaden, dvs tillgång till och efterfrågan på erforderlig kompetens, påverkar lönenivån.
Osakliga löneskillnader
Om det föreligger löneskillnader mellan kvinnor och män som inte kan förklaras med
könsneutrala argument ska lönepolitiken aktivt användas för att utjämna sådana
löneskillnader. Lönepolitiken ska i övrigt användas så att diskrimineringslagstiftningens
intentioner efterlevs.

När sker lönesättning?
Lönesättning kan ske vid tre olika tidpunkter:




vid nyanställning
vid löneöversyn
vid förändring av tjänst så att befattningens svårighetsgrad förändras

All lönesättning ska dokumenteras.
Nyanställning
Vid nyanställning utgår lönesättningen från befattningens svårighetsgrad och den nivå som
befattningen enligt statistik, arbetsvärdering och intern lönenivå har. Hänsyn tas också till hur
2

väl den som ska anställas bedöms uppfylla kraven i befattningen och ev andra individuella
aspekter t ex bidrag till verksamhetsförbättringar. Hänsyn tas också till marknadsaspekterna.
Löneöversyn
Löneöversynen utgår från de centrala Löneavtalen (HÖK). Det är personalutskottet som inför
löneöversynen anger arbetsgivarens övergripande viljeinriktning och prioritering utifrån
kommunens lönepolitik.
Lönesättning vid löneöversyn sker utifrån de kommunövergripande lönekriterierna.
Individuell lönesättning förutsätter lönesamtal där chef och medarbetare fokuserar mål,
förväntningar, krav, resultat och dess koppling till lön. Se bilaga 1 Kommunövergripande
lönekriterier.
Förändring av tjänst
Om svårighetsgraden för en befattning förändras vid organisationsförändring kan lönen
behöva ses över. Lönesättningen sker då på samma sätt som vid nyanställning. Ny
lönesättning vid förändring av tjänst fastställs av förvaltningschef efter samråd med
personalavdelningen.

Övriga principer vid lönesättning
Kombinationstjänst
Om en medarbetare har en tjänst som kombinerar två eller flera befattningar ska
bedömningen för lönesättning gälla alla delar. Den anställande chefen svarar för detta i
samråd med ev övriga berörda chefer.
Vikarier/visstidsanställda mer än 12 månader
Vikarier/visstidsanställda lönesätts för hela visstidsanställningens längd i samband med att
anställningen påbörjas. Om en medarbetare har en tidsbegränsad anställning mer än 12
månader ska dock lönen ses över efter 12 månader om anställningen fortfarande pågår. Detta
hanteras av resp chef och kan ske i samband med det årliga löneöversynstillfället. Lönesättningen sker enligt samma principer som för tillsvidareanställda.
Tjänstlediga
Kommunens lönesättningsprinciper gäller i samma utsträckning för tjänstlediga medarbetare
som är frånvarande p g a t ex sjuk- eller föräldraledighet. Det innebär att dessa medarbetare
ska erbjudas lönesamtal, och ha en individuell lönesättning med utgångpunkt i de
kommunövergripande lönekriterierna.
Temporära lönetillägg
I de fall en medarbetare får ett definierat och avgränsat uppdrag utöver de ordinarie
arbetsuppgifterna finns möjlighet till ett temporärt lönetillägg. Det temporära lönetillägget
gäller för en avgränsad period och för specifikt uppdrag/arbetsuppgift. Temporärt lönetillägg
fastställs av personalchef. Beslut ska läggas i personakten.

3

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2019-05-16

KS 2019-000197

Revidering av Riktlinjer för lönepolitik och lönesättning
i Uppvidinge kommun
Personalavdelningens förslag till beslut
Notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinje för lönepolitik och lönesättning föreslås revideras. Ändringen
innebär att beslut om temporära lönetillägg fastställs av personalchef och att
beslut ska finnas i personakten.

Ekonomiska konsekvenser
-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-05-16
Förslag Riktlinje för lönepolitik och lönesättning, 2019-05-16

Beslutet skickas till
Personalchef
Kommunens ledningsgrupp

Personalchef
Cecilia Bülow

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
cecilia.bulow@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Cecilia Bülow CABW
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Datum

Referens

2019-06-04

KS 2019-000157

Information om ökade kostnader Uppjobb
Arbetsmarknads- och etableringsavdelningens förslag
till beslut
Samhällsserviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta:
1. fastställa budgetförslaget enligt bilaga,
2. interndebitering inte ska göras för arbetstiden som Uppjobb utför åt
kommunens förvaltningar samt
3. debitering ska göras för både materiel och arbetstid för arbete som
utförs åt Uppvidingehus och Uppcom.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut på kommunstyrelsens möte den 7 maj 2019 ska
Samhällsserviceförvaltningen återkomma med kostnadsförslag för
Uppjobbs verksamhet utifrån risk för ökade kostnader då
arbetsförmedlingen drar ner anställningsstöd.
Samhällsserviceförvaltningen kostnadsanalys visar dels en budgetskiss för
2020 utifrån nuvarande bemanning, om inga förändringar görs, samt ett
förslag på förändringar för att ligga inom samma budgetram som 2019 (se
bilaga 1). Förändringen går ut på att minska de anställningar som ger minst
inkomst från Arbetsförmedlingen – nystartsjobb och introduktionsjobb –
och istället öka dem som ger en inkomst – arbetsträning och förstärkt
arbetsträning.
Hittills har dessa former knappast utnyttjats alls, trots att organisationen
med två arbetsledare ger tillräckliga förutsättningar för att utföra ett
kvalitativt fullgott arbete. Uppjobbs utveckling det senaste året (se bilaga 2)
måste dock fortsätta för att både ge den progression som krävs för varje
individ och för att Uppjobb ska kunna fullfölja de åtaganden enheten har.
Ytterligare en förändring som har gjorts det senaste året är att
Arbetsmarknadsenheten inte längre interndebiterar förvaltningarna för den
arbetstid som läggs på arbetet (dock för material). Anledningar till detta är
dels den administration som krävs för detta och dels att Uppjobb är
beroende av arbetsuppgifterna för att ge en kvalitet i individens
progression. Dock dokumenteras arbetstiden för att kommunledningen ska
kunna få en bild av vilket arbete som utförs för vilka förvaltningar.
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Ekonomiska konsekvenser
Om föreslagna förändringar görs överensstämmer den föreslagna
budgetnivån med dagens budgetram för verksamheten och innebär ingen
utökning.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Nulägesanalys
Bilaga 2 Arbetsmarknadsenheten
Tjänsteskrivelse 2019-06-04

Beslutet skickas till
Förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen

Tf Arbetsmarknadschef
Henrik Le Cleach

2(2)

Bilaga 1, sid 1

Nulägesanalys
Intäkter och kostnader 2020 om inga förändringar görs i anställningsformer jämfört med idag

Ersättningar AF lön 19 223:-/mån
per mån
Per år
Max Nystartsjobb/lönebidrag
15 100,0
181 200,0
Min Nystartsjobb
6 040,0
72 480,0
Max Introduktionsjobb
20 210,0
242 520,0
Arbetsträning 150:-/dag, 225 dgr
33 750,0
Förstärkt arbetsträning 300:-/dag, 225 dgr
67 500,0
Legotillverkning antagande 2019
710 000,0
Ek bistånd
0,0
Migrationsverket
1 300 000,0
Övriga kostnader
1 000 000,0

Intäkter
Antal
AF Nystartsjobb
AF Nystartsjobb min
AF Introduktonsjobb
AF Arbetsträning
AF F Arbetsträning
Legotillverkning
Migrationsverket
Summa intäkter

9,0
10,0
8,0
0,0
0,0
1,0
1,0

Ersättning
Summa ersättningar AF
1 630,8
724,8
1 940,2
0,0
0,0
4 295,8
710,0
1 300,0
6 305,8

Kostnader
Antal åa
Nystarts/Introduktion
Enhetschef
Arbetsledare
Övriga kostnader
Summa kostnader

Netto kostnad

27,0
0,5
2,0
1,0
30,5

Lönekostn
8 839,9
356,8
1 046,4
1 000,0
11 243,1

4 937,4

Summa lönekostnad

0,5 åa finansieras av socialen
10 243,1

Bilaga 1, sid 2

Förslag budget 2020
Ersättningar AF lön 19 223:-/mån
per mån
Per år
Max Nystartsjobb/lönebidrag
15 100,0
181 200,0
Min Nystartsjobb
6 040,0
72 480,0
Max Introduktionsjobb
20 210,0
242 520,0
Arbetsträning 150:-/dag, 225 dgr
33 750,0
Förstärkt arbetsträning 300:-/dag, 225 dgr
67 500,0
Legotillverkning antagande 2019
710 000,0
Ek bistånd
0,0
Migrationsverket
1 300 000,0
Övriga kostnader
1 000 000,0

Intäkter
Antal
AF Nystartsjobb
AF Nystartsjobb min
AF Introduktonsjobb
AF Arbetsträning
AF F Arbetsträning
Legotillverkning
Migrationsverket
Summa intäkter

0,0
9,0
10,0
10,0
10,0
1,0
1,0

Ersättning
Summa ersättningar AF
0,0
652,3
2 425,2
337,5
675,0
4 090,0
710,0
1 300,0
6 100,0

Kostnader
Antal åa
Nystarts/Introduktion
Enhetschef
Arbetsledare
Övriga kostnader
Summa kostnader

Netto kostnad

19,0
0,5
2,0
1,0
22,5

Lönekostn
6 220,7
356,8
1 046,4
1 000,0
8 623,9

2 523,9

Summa lönekostnad

0,5 åa finansieras av socialen
7 623,9

Bilaga 2

Arbetsmarknadsenheten (AME)
Sedan sommaren 2018 har Arbetsmarknadsenheten (AME) mer känd som Uppjobb omstrukturerats
på följande sätt:
Antal deltagare reducerades då sysselsättningsgraden var låg. För tillfället under 40 personer med
extratjänsterna inräknade.
Uppjobb sköter idag 3 kärnverksamheter:
-

Uppdrag åt kommunens alla förvaltningar och Uppvidingehus.
Fixartjänst för personer över 67 år.
Legotillverkning åt lokala företag. Ger intäkt.

Individuell plan:
Deltagaren måste göra en progression under sin tid på Uppjobb som vanligtvis är max 12-13
månader. Denne ska lära sig olika arbetsuppgifter och under utvecklingsfredagar arbetar man på det
som bestämts med chef/arbetsledare som för personens utveckling framåt, närmare ett arbete eller
vidare studier. Konkret betyder detta att AME´s personal på fredag em uppmuntrar och hjälper till
med dessa individuella utvecklingsområden som kan vara: hjälp med teori för körkort, svenska, skriva
cv / personligt brev. Det kan också vara gruppinformation med studievägledare eller studiebesök på
företag. 7 personer har gått en röjarutbildning.
En del av deltagarna har varit på Uppjobb i flera år och tappat både motivation och självförtroende
men även det språkliga som är så viktigt för att komma vidare. Därför blandas de olika
nationaliteterna för att det svenska språket ska bli naturligt.
Mycket fokus läggs på motivation och egenansvar vilket resulterat i färre sjukdagar.
Mindre fordonspark och fokus på miljö:
Med en kartläggning för att minska körningarna i kommunen, fokus på kärnverksamheten och att
deltagarna löser transport till och från arbetet själva har antalet mil och fordon i verksamheten
kunnat reduceras.
Arbetstid:
Har förlängts och anpassats till lokaltrafiken
Måndag – torsdag 07.30 – 16.00
Fredag 07.30 – 15.00, Utvecklingstid 12.30 – 15.00
Antal deltagare:
Med dagens uppdrag, kvalitet ska kunna bibehållas och för att fokus ska kunna läggas på ett
individuellt plan anser Arbetsmarknadschefen att antalet deltagare bör ligga runt 40 st. För tillfället
är det lägre men deltagare är på väg in från Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Framtida kostnad:

Det är svårt att prognosera vad deltagarna kommer att kosta då mycket är osäkert kring vilka insatser
som Arbetsförmedlingen kommer att ha kvar. Som de flesta känner till så blir det ingen fortsättning
på tidigare extratjänster så dessa kommer att fasas ut under 2019. (för tillfället ca 10 st kvar på bla
skola, kost och vård.)
Istället för 12 månader som tidigare tar Arbetsförmedlingen nu beslut på 6 månader i taget vilket
redan märks i ökad administration för Arbetsmarknadsenheten. De har också meddelat att det
kommer finnas begränsade möjligheter till de så kallade Introduktionsjobben.
De möjligheter som då finns kvar är praktik och nedanstående anställningsstöd:
Nystartsjobb (A-kassegrundande)
Lönebidrag (A-kassegrundande)
Förstärkt arbetsträning (ger en intäkt men kräver extra handledning)
Lönekostnad:
En indikation är att om alla 40 deltagare skulle vara anställda som nystartsjobb med samma lön som
tidigare 19223kr/mån skulle det på 1 år kosta kommunen 9,2 miljoner kronor. Detta är den maximala
lönekostnaden för deltagarna. Verkligheten blir under detta då en del av deltagarna kommer att vara
som nu, Lönebidragare och med andra anställningsstöd samt anvisningar från socialförvaltningen.
Nystartsjobben ger förutom tjänsterna i kommunen, Fixartjänst och legotillverkningen skatteintäkter
och är A-kasseberättigande, alltså inte en last för ekonomiskt bistånd år 2 om personen ej hittar en
sysselsättning.
Antal som gått till vidare studier eller arbete:
Sedan hösten 2018 har Arbetsmarknadsenheten fått ut flera i annan sysselsättning som innebär att
de är skattebetalare och inte belastar kommunens budget.

Övriga projekt och utbildningar som pågår och som ska leda till arbete:
10 st går Industrispåret Älghult – flera lokala industrier är involverade och har redan valt ut vem de
önskar anställa till hösten 2019.
8 st jobbresan vårdspår
5 st jobbresan städspår
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Information om ökade kostnader Uppjobb
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att till
kommunstyrelsen återkomma med förslag på organisation och kostnad
för verksamheten med ett tak på 45 personer.
2. Samhällsserviceförvaltningen ska återkomma med kostnadsförslag till
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2019.
3. Samhällsserviceförvaltningen ska återkomma med förslag på
organisation till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2019.

Jäv
Susanne Karlsson (S)

Sammanfattning av ärendet
Uppjobb har under den tid verksamheten funnits vuxit från politiskt
beslutade 13 platser via en peak förra våren på över 100 till nuvarande cirka
40. Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen (EoA) har sedan hösten
2018 haft mellan 40 och 50 som inriktning, dels för att hålla ner
personalkostnaderna och dels för att öka kvaliteten för individen.
Under våren har även ett samarbete påbörjats med socialförvaltningen (SF)
om att anvisningar även ska göras från ekonomiskt bistånd och inte bara via
statligt finansierade arbetsmarknadsåtgärder. Kostnaden på kort sikt för SF
påverkas positivt av denna åtgärd enbart i liten utsträckning, men vinsten
för kommunen på lång sikt är desto större.
På grund av pågående och förväntat fortsatt minskning av extern
finansiering – både gällande schablonersättning från Migrationsverket och
arbetsmarknadsstöd från Arbetsförmedlingen – krävs nu en tydlighet i
inriktning av verksamheten från politiken. Risk finns för ökad kommunal
kostnad jämfört med nuvarande nivå.
Det finns, enkelt formulerat, två vägar att gå.
1. Verksamheten arbetar helt och hållet utifrån fastställd budget och
anpassar antalet platser utifrån detta.
a. Fördelar: Stabilitet i budgetarbetet, lättare att se löpande
kostnader, lättare att öronmärka satsningar samt mindre
känslighet för långsiktiga förändringar i de statliga bidragen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(3)
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b. Nackdelar: Instabil organisation, mindre effektivitet, låg
möjlighet att planera och utföra stående tjänster internt och
externt, sämre progression för individen samt ökat slitage
och ökad sjukfrånvaro.
2. Verksamheten arbetar utifrån ett fastställt antal deltagare och viss
osäkerhet för variationer i budgeten accepteras.
a. Fördelar: Stabilitet i organisationen, möjlighet att planera och
utföra stående tjänster internt och externt, bättre progression
för individen, mindre slitage och lägre sjukfrånvaro
b. Nackdelar: Osäkerhet i budgetarbetet, högre beroende av
stabil tillförsel av statliga medel
För att fortsätta den utveckling som skett sedan hösten 2019, med en god
balans mellan kvalitet i utförda tjänster och ökad progression för individen,
bör alternativ 2 väljas, med ett fastslaget antal på 40-45 deltagare.
Naturligtvis krävs ändå tydliga ramar för finansieringen av verksamheten. I
denna tydlighet ingår till exempel huruvida interna tjänster (tjänster
gentemot Uppvidingehus inräknat) fortsatt ska utföras utan debitering.

Ekonomiska konsekvenser
Risk för ökade kostnader då arbetsförmedlingen drar ner anställningsstöd.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger
samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen
återkomma med förslag på organisation och kostnad för verksamheten med
ett tak på 45 personer. Samhällsserviceförvaltningen ska återkomma med
kostnadsförslag till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2019.
Samhällsserviceförvaltningen ska återkomma med förslag på organisation
till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av avdelningschef arbetsmarknad och etablering, 2019-0426

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska avdelningen
Ekonomikontoret
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Information om ökade kostnader Uppjobb
Sammanfattning av ärendet
Uppjobb har under den tid verksamheten funnits vuxit från politiskt
beslutade 13 platser via en peak förra våren på över 100 till nuvarande cirka
40. Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen (EoA) har sedan hösten
2018 haft mellan 40 och 50 som inriktning, dels för att hålla ner
personalkostnaderna och dels för att öka kvaliteten för individen.
Under våren har även ett samarbete påbörjats med socialförvaltningen (SF)
om att anvisningar även ska göras från ekonomiskt bistånd och inte bara via
statligt finansierade arbetsmarknadsåtgärder. Kostnaden på kort sikt för SF
påverkas positivt av denna åtgärd enbart i liten utsträckning, men vinsten
för kommunen på lång sikt är desto större.
På grund av pågående och förväntat fortsatt minskning av extern
finansiering – både gällande schablonersättning från Migrationsverket och
arbetsmarknadsstöd från Arbetsförmedlingen – krävs nu en tydlighet i
inriktning av verksamheten från politiken. Risk finns för ökad kommunal
kostnad jämfört med nuvarande nivå.
Det finns, enkelt formulerat, två vägar att gå.
1. Verksamheten arbetar helt och hållet utifrån fastställd budget och
anpassar antalet platser utifrån detta.
a. Fördelar: Stabilitet i budgetarbetet, lättare att se löpande
kostnader, lättare att öronmärka satsningar samt mindre
känslighet för långsiktiga förändringar i de statliga bidragen.
b. Nackdelar: Instabil organisation, mindre effektivitet, låg
möjlighet att planera och utföra stående tjänster internt och
externt, sämre progression för individen samt ökat slitage
och ökad sjukfrånvaro.
2. Verksamheten arbetar utifrån ett fastställt antal deltagare och viss
osäkerhet för variationer i budgeten accepteras.
a. Fördelar: Stabilitet i organisationen, möjlighet att planera och
utföra stående tjänster internt och externt, bättre progression
för individen, mindre slitage och lägre sjukfrånvaro
b. Nackdelar: Osäkerhet i budgetarbetet, högre beroende av
stabil tillförsel av statliga medel
För att fortsätta den utveckling som skett sedan hösten 2019, med en god
balans mellan kvalitet i utförda tjänster och ökad progression för individen,
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bör alternativ 2 väljas, med ett fastslaget antal på 40-45 deltagare.
Naturligtvis krävs ändå tydliga ramar för finansieringen av verksamheten. I
denna tydlighet ingår till exempel huruvida interna tjänster (tjänster
gentemot Uppvidingehus inräknat) fortsatt ska utföras utan debitering.

Ekonomiska konsekvenser
Risk för ökade kostnader då arbetsförmedlingen drar ner anställningsstöd.

Underlag
Tjänsteskrivelse av avdelningschef arbetsmarknad och etablering, 2019-04-26

Skickas till
Kultur- och fritidsavdelningen
Tekniska avdelningen
Ekonomikontoret

Avdelningschef arbetsmarknad och etablering
Tomas Blad Lindahl
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Inrättande av fixartjänst
Samhällsservice förvaltningen förslag till beslut
Samhällsserviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att verksamheten
Fixartjänst överflyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen, inom
Uppjobbs verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden inrättade fixartjänst i projektform från 2016-12-15 till
2018-03-31. Därefter har verksamheten fortsatt. Fixartjänsten har skötts av
Uppjobb, som både handlagt och utfört arbetet. De tjänster som
fixartjänsten utför är tydligt reglerade och kostnadsfria. Huvudtanken med
fixartjänsten var att den skulle minska fallolyckor, och på så sätt minska
samhällskostnader och personligt lidande.
Fixartjänsten kommer att fortsättningsvis vara kostnadsfri och reglerad

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom fixartjänsten redan är verksamhetsplacerad under
kommunstyrelsen, så blir det inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2019-04-04 § 65

Beslutet skickas till
Etablering- och arbetsmarknadsavdelningen
Socialnämnden

Tf förvaltningschef
Patrik Ivarsson

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
patrik.ivarsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Patrik Ivarsson PAIVUK
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Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda
Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen återremiterar projekteringen av Smedjan till
socialnämnden för besvarande av följande frågor
1 Vill nämnden gå vidare med nybyggnation enligt offerten?
2 Om ja, redovisa om och i så fall hur mycket nämndens driftskostnader
ökar till följd av nybyggnationen och i så fall hur den eventuella ökningen
finansieras
3 Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboende de närmaste fem åren?
Kommunstyrelsen önskar svar på frågorna under augusti månad 2019

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017, § 224, att påbörja
projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda.
Under maj månad 2019 inkom offerter angående rivning av befintlig lokal,
samt uppbyggnad av ny ändamålsenlig lokal.
På grund av att det gått några år sedan beslut fattades och att det
ekonomiska läget är mycket försämrat för Uppvidinge kommun, så är det
viktigt att socialnämnden ser över ärendet ”Smedjan ” igen och återkommer
till kommunstyrelsen med svar på de två ovanstående frågorna

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen vill få en genomlysning vilka merkostnader Smedjan ger
socialnämnden och hur socialnämnden kommer att finansiera dessa.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammaträdes protokoll 2017-12-05 § 224
Offert korttidsboende, Smedjan

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Patrik Ivarsson PAIVUK
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Nybyggnation korttidsboende, Lenhovda
Anbudsgivare
Företag
Organisationsnummer

Anbuds form och innehåll, AFB.31
Anbudssumma
Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten
Prissatta reservationer
Registerutdrag från skatteverket
Blankett SKV 4820
Kvalitetsledningssystem
Miljöledningssystem
Projektorganisation
Referenser
Anbud avgivet på svenska

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok, eget
Ok, eget

Ok
Ok
Ok
Ok
ISO9001
ISO14001

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok, eget
Ok, eget

Prövning av anbudsgivares lämplighet, AFB 52
Kopia på registreringsbevis
Inga oreglerade skatteskulder
Kreditvärdighet, UC el. motsvarande
Teknisk kompetens
Kvalitetssystem
Miljöledningssystem
Övrigt

Prövning av anbud, AFB.53
Anudssumma
Timpris Bygg 40%
Timpris VS 20%
Timpris Vent 20%
Timpris El 20%
Timpris medel

16 850 000
450
480
480
480
468

17 287 000
470
480
480
480
476

20 000 000
220
220
220
220
220

90,0
0,0

87,7
0,0

75,8
10,0

90,0

87,7

85,8

Summering
Poäng Anbudssumma
Poäng Timpriser

Totalpoäng
Tilldelas upphandlingen

2019-05-03
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Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja projektering av ombyggnation av
Smedjan. Ärendet ska återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde i
februari.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har låtit genomföra en boendeutredning som innehåller en
plan för särskilt boende, gruppbostäder samt övriga lokaler för
socialnämndens verksamheter. Med planen som grund äskade
socialnämnden medel från Kommunstyrelsen om totalt 7,575 miljoner
kronor inklusive ombyggnad av Smedjan till en uppskattad kostnad av 6,5
miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade äskandet
om anpassning av lokalerna på socialkontoret och ombyggnation av
Smedjan till kommunstyrelsens beredning den 7 augusti. På denna
beredning beslöts att uppdra till tf förvaltningschef för
Kommunledningsförvaltningen att se över möjligheten att köpa fastigheten
där Socialförvaltningen sitter idag och se över hur det totala lokalbehovet
för Socialförvaltningens verksamheter i Lenhovda kan lösas på bästa sätt.
Uppvidingehus VD har förhandlat fram ett pris för köp av fastigheten
Uppvidinge Lenhovda 72:1 och tagit fram ett förslag till överlåtelseavtal.
Samtidigt har Socialförvaltningen tillsammans med Uppvidingehus
studerat alternativen för Smedjan och gjort en mer detaljerad utredning
kring ombyggnationen av Smedjan med en ny kostnadsberäkning.
Ombyggnad av Smedjan
Utredningarna kring Smedjan har resulterat i att föreslå att Smedjan byggs
om till korttidsboende och lokaler för vaktmästargruppen. Idag finns
korttidsboende på Långgatan 26 i Lenhovda på en yta av ca 200 m2.
Vaktmästargruppen är idag i det gamla centralköket på Ekängen i
Lenhovda. Att bygga om Smedjan till korttidsboende och lokaler för
vaktmästargruppen innebär att korttidsboendet får en yta på ca 420 m2 och
vaktmästargruppen ca 155 m2. Ombyggnaden innebär att byggnaden får ett
nytt yttertak sadeltak, ytterväggar tilläggsisoleras. Invändigt måste allt
byggas om och en helt ny ventilationsanläggning monteras. Troligtvis
måste byggnaden sprinklas. Kostnaden uppskattas till ca 10 miljoner
kronor.
Alternativet nybyggnation har studerats men blir betydligt dyrare samt
svårt att hitta lämplig tomt i Lenhovda.
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Kommunstyrelsen
Ombyggnad av Smedjan till en kostnad av ca 10 miljoner kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Ymer (S) och Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg att ärendet
redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i februari.
Åke Carlson (C) yrkar på ajournering av punkten för att återuppta den
senare i eftermiddag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Åke
Carlsons (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Åke Carlsons (C) yrkande och ärendet ajourneras mellan
11:50–13:15.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Camilla
Ymer (S) med fleras yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Camilla Ymer (S) med fleras yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse för projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda,
2017-11-24
Planritning för vaktmästargruppen, 2017-11-06

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomichefen
Uppvidingehus AB
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Fastighetsreglering
Samhällsservice förvaltningens förslag till beslut
Samhällsserviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att reglera över
fastigheten

Sammanfattning av ärendet
Köparna vill köpa till
och lägga till den till sin egen tomt
Köparna vill bygga ett större garage på tomten.

Ekonomiska konsekvenser
De inkomster regleringen ger.

Beslutsunderlag
Överenskommelse om fastighetsreglering

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Miljö- och byggförvaltningen

Tf förvaltningschef
Patrik Ivarsson

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
patrik.ivarsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Patrik Ivarsson PAIVUK
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Försäljning av industrimark
Samhällsservice förvaltningens förslag till beslut
Samhällsservice förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att sälja
fastigheten

Sammanfattning av ärendet
vill köpa
för att använda denna tomt, för
att mellanlagra rengjord sand. Lodestål Bygg AB vill i förlängningen även
bygga en verksstadslokal på

Ekonomiska konsekvenser
Köpeskillingen på 75 165 kronor

Beslutsunderlag
Köpebrev
Fastighetskarta
Tjänsteskrivelse 2019-05-28

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Miljö- och byggförvaltningen

Tf förvaltningschef
Patrik Ivarsson

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
patrik.ivarsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Patrik Ivarsson PAIVUK
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Utredning av Kostverksamheten 2018
Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt chef för Samhällsserviceförvaltningen att
påbörja avveckling av tillagningsköken i Norrhult och Älghult och ombilda
dessa till mottagningskök samt att påbörja projektering och genomföra
utbyggnad vid tillagningsköken i Lenhovda och Åseda.
Kommunstyrelsen avsätter 2 800 Tkr för genomförandet.

Sammanfattning av ärendet
Uppvidinge kommun står inför stora utmaningar framöver. Kommunen
skall leverera service och tjänster till kommuninvånarna enligt kravet om
likställighet men också med ändamålsenlighet och kvalitet. Samtidigt måste
kommunen säkerställa ett effektivt användande av de ekonomiska resurser
som man förfogar över. För att säkerställa detta måste kommunen
kontinuerligt se över och utveckla sina verksamheter.
Kostavdelningen har sedan några år tillbaka ett ekonomiskt underskott
vilket påverkat portionskostnaderna och som i sin tur går ut över
Kostavdelningens kunder, det vill säga andra förvaltningar i den
kommunala organisationen. Kostnadsutvecklingen har föranlett en
utredning av kostverksamheten som påbörjades i september 2018 och har
avslutats under våren 2019.
Syftet med utredningen har varit att undersöka nuvarande kostorganisation
utifrån ett resurs- och utvecklingsperspektiv och utifrån resultatet föreslå
förändringar eller rekommendationer som kan leda till en mer
resurseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.
Utredningens förslag är att ombilda två tillagningskök i kommunal regi till
mottagningskök. Med konsekvens att kommunen då har sju mottagningskök
och två tillagningskök. Förslaget innebär en strukturell förändring av
kostorganisationen som kan stödja en god ekonomi med bibehållen och
potentiellt också högre produktion och kvalitet.
De enheter som föreslås omvandlas till mottagningskök är Norrhult och
Älghult, därmed skulle all tillagning av måltider huvudsakligen ske i
Lenhovda och Åseda. Mottagningsköken i Norrhult och Älghult är
nödvändiga länkar för att Kostavdelningen skall kunna säkerställa
livsmedelsverkets regler för varmhållningstider.

Box 59, 36421 Åseda
therese.magnusson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Therese Magnusson THMA
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Ekonomiska konsekvenser
Bifall av förslaget kan leda till en positiv kostnadseffekt på sikt, men kräver
investeringar för att kunna genomföras.
Den totala effekten av förslaget innebär att Kostavdelningen skulle få ett
positivt resultat om 1 692 Tkr i förhållande till utfallet 2018. Det skulle i
praktiken innebära en minskning av portionspriset med 2,90 kr per portion.
Ledtiden för omorganisationen beräknas till 2019-12-31. Det vill säga att
kostnadseffekten inte uppnås förrän år 2020.
Beräknad kostnad för ombyggnation vid köken i Lenhovda och Åseda
uppskattas till 1400 Tkr (exkl. avskrivningar) och tillkommande inventarier
uppskattas till 1 200 Tkr (exkl. avskrivningar).
I den totala resultateffekten har medräknats lokalkostnader om 615 Tkr för
de stängda lokalerna, dessa kostnader försvinner när alternativa
användningsområden finns.
Bifall av förslaget leder till förändringar i Kostavdelningens verksamhet
exempelvis avseende omorganisering och förändrat arbetssätt för personal
och chefer samt transport och distribution av måltider.

Beslutsunderlag
Kostutredning
190426 MBL 11 Protokoll kostutredning

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar, Uppvidingehus AB, Kommunchef,
Ekonomichef, Personalchef, Utvecklingsstrateg.

Tf. Chef Samhälsserviceförvaltningen
Patrik Ivarsson
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KOSTUTREDNING
Utredning av nuvarande kostorganisation utifrån ett resursoch utvecklingsperspektiv samt förslag & rekommendationer
som kan leda till en mer resurseffektiv och verksamhet.
Genomförd av:
Kommunledningsförvaltningen
Mottagare:
Chef för samhällsserviceförvaltningen
Beslutsinstans:
Kommunstyrelsen

Diarienummer:
2018–000397
Version: Slutlig
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Bakgrund
Uppvidinge kommun står inför stora utmaningar framöver. Kommunen skall leverera service och
tjänster till kommuninvånarna enligt kravet om likställighet men också med ändamålsenlighet och
kvalitet. Samtidigt måste kommunen säkerställa ett effektivt användande av de ekonomiska
resurser som man förfogar över. För att säkerställa detta måste kommunen kontinuerligt se över
och utveckla sina verksamheter.
Denna utredning är en del i utvecklingsarbetet i kommunen och ett underlag till förvaltningschefen
för Samhällsserviceförvaltningen samt beslutsfattare i den kommunala organisationen.
Uppdragsgivaren är Samhällsserviceförvaltningens chef.

Syfte
Syftet har varit att utreda nuvarande kostorganisation utifrån ett resurs- och utvecklingsperspektiv
och utifrån resultatet föreslå förändringar eller rekommendationer som kan leda till en mer
resurseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Genomförande av utredningen
Utredningen har genomförts med interna kompetenser från Kommunledningsförvaltningen,
Uppvidingehus AB och Samhällsserviceförvaltningen, på uppdrag av förvaltningschefen för
Samhällsserviceförvaltningen.
Arbetsgrupp
Utredningsuppdraget påbörjades i september 2018 av dåvarande chef för
Samhällsserviceförvaltningen som tillsatte en arbetsgrupp bestående av ekonom, chefer för
kostavdelningen, chef för samhällsserviceförvaltningen. I oktober 2018 engagerades
utvecklingsstrategen att leda det interna utredningsarbetet tillsammans med chefen för
samhällsserviceförvaltningen som mottagare av utredningen. Vid behov har arbetsgruppen tagit
stöd av andra interna och externa resurser som har erfarenhet av att bedriva kostverksamhet eller är
kunder i Uppvidinge kommuns kostverksamhet.
Kontorsremiss
Utredningen har varit på kontorsremiss vid de kommunala förvaltningarna och AB
Uppvidingehus. Syftet har varit att komplettera utredningen, inhämta synpunkter och
kommentarer för att få ett koncernövergripande perspektiv på utredningens förslag. Inga remissvar
har inkommit från förvalningarna.
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Kostavdelningen
Kostavdelningen är en avdelning inom Samhällsserviceförvaltningen som svarar inför
Kommunstyrelsen. Verksamheten består idag av fyra tillagningskök placerade på kommunala
äldreboenden samt fem mottagningskök placerade vid skolor i kommunen.
I verksamheten finns två kostavdelningschefer med övergripande ansvar för vardera två
tillagningskök. Kostavdelningscheferna är tillika enhetschefer vid vardera ett kök, vid övriga två
kök finns särskilda enhetschefer. Inom verksamheten är ca 33 årsarbetare anställda.
Kostavdelningen tillagar och levererar måltider och råvaror/livsmedel till kommunens interna
enheter, samt till en del externa kunder (friskolor och föräldrakooperativ).

Styrning och planering
Kostpolicy
Verksamheten styrs av mål i kommunens målstyrning, samt av en kostpolicy som är utarbetad i
samarbete med representanter från kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Policyn ska ”fungera som ett styrande dokument och som ett stöd för att
kvalitetssäkra kostverksamheten”.
I policyn finns övergripande mål som berör kvalitet och näringsinnehåll, ekonomi, arbetsmodell,
samt övergripande mål för äldreomsorg samt förskola och skola som förvaltningarna kommit
överens om. Policyn tar också upp ett antal arbetsområden för att nå de överenskomna målen.
Policyn ska revideras under innevarande mandatperiod.
Målstyrning
I kommunens målstyrning finns mål som styr kostverksamheten. Målen är från 2019 inriktade på
inköp av närproducerade och ekologiska livsmedel samt en minskning av matsvinn. Det finns även
mål som inkluderar nöjdhet med måltider och måltidsmiljö (brukarundersökningar) inom särskilda
boenden, som berör både Kostavdelningen och Socialförvaltningen.
Kostavdelningen har under flera år haft en positiv måluppfyllelse, och möter de
kommunövergripande målen på gott sätt. Endast i ett avseende har man inte mött
kommunfullmäktiges ambition och målsättning, och det avser kostnaden per tillagad portion i
verksamheten. Kostnad per portion har stigit de senaste åren. En kostnad som uppmärksammats av
och påverkar de interna kunderna, framförallt Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen.
Planering och planeringsförutsättningar
Kostavdelningen är en intern serviceavdelning som är beroende av andra aktörer för att
verksamheten skall fungera tillfredsställande utifrån ett planeringsperspektiv. Det är också en
strategisk och viktig funktion som ålagts ett uppdrag från ansvariga förvaltningar.
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De båda största förvaltningarna ska enligt skollag och socialtjänstlag (SoL, biståndsprövning)
säkerställa att skolelever och äldre får näringsrik och varierad kost med kvalitet i trivsam
måltidsmiljö.
Kostavdelningen har utföraruppdraget som innebär att de tillagar och levererar måltider till
förvaltningarna, som är beställare av tjänsten. Således finns ett ömsesidigt beroende mellan
Kostavdelningen och övriga förvaltningar för att på bästa sätt kunna tillgodose lagkrav samt
planera sina respektive verksamheter och ekonomi.
För att Kostavdelningen ska kunna planera verksamheten på bästa sätt under året utgår
avdelningscheferna från en grundbeställning från respektive förvaltning. Utifrån
grundbeställningen varierar antalet portioner från dag till dag, så också behov av specialkost
exempelvis. Dessa mindre variationer finns det en beredskap för vid enheterna. Det finns också
rutiner för avbeställning eller tilläggsbeställning hos de större förvaltningarna/kunderna. Inom
skolan hanteras avbeställningar med kort varsel av skoladministratör och ett avdrag görs för
råvarukostnaden. Inom äldreomsorgen sköter personal (särskilt boende), alternativt den enskilde
(ordinärt boende) avbeställning eller tilläggsbeställning direkt i kontakt med Kostavdelningen, inga
avdrag görs.
Planeringsförutsättningarna upplevs i vissa delar som oklara, då kostavdelningen inte alltid eller
sent i en beslutsprocess informeras om beslut som får direkta konsekvenser i dess verksamhet.
Några exempel på beslut som inte meddelats eller delgivits kostavdelningen förrän avdelningen
stått inför faktum, och som lett till att Kostavdelningen med kort varsel fått ställa om sin produktion
och transportrutter är: byte av serveringsorter, nedläggningar inom särskilda boenden,
testverksamhet egen tillagning av mat vid förskola och att all beställning av konferensfika
tillhandahålls av kostavdelningen.
Korta avbeställningstider för personer i ordinärt boende medför att Kostavdelningen ofta redan
hunnit påbörja tillagning måltiden när avbeställningen kommer in. Inga avdrag för exempelvis
råvaror görs vilket medfört att Kostavdelningen haft en extra kostnad och mer matsvinn. Personer i
ordinärt boende kan avbeställa mat samma dag, tre timmar innan leverans. I detta fall har
Kostavdelningen direkt kontakt med Socialförvaltningens biståndsmottagare. I många kommuner
sköts detta av Socialförvaltning eller motsvarande, men då har personer i ordinärt boende också
längre avbeställningstid. Utredningen lägger ingen värdering i detta, utan ser att det är upp till
förvaltningarna att överenskomma om vad som är rimligt att ingå i respektive parts ansvar och hur
generös man vill vara med avbeställningstider.
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Ledning och personal
Personal & bemanning
Personalens ansvar är att planera, köpa in livsmedel, tillaga och servera måltider enligt beställning
från, framför allt, Socialförvaltning och Barn- och utbildningsförvaltning. Till Socialförvaltningen
gäller det tillagning av måltider, service i samband med måltider på särskilda boenden alla dagar
hela året. För Barn- och utbildningsförvaltningen gäller tillagning av måltider och service i samband
med måltider i skolor under veckodagar, detta gäller även för friskolor och föräldrakooperativ.
I varje kök finns anställd personal, totalt ca 33 årsarbetare. Huvuddelen av dessa är utbildade
köksbiträden eller motsvarande och har varierande tjänstgöringsgrad. Enligt avtal (Kommunal) har
anställda inom kostavdelningen rätt till heltid.
Det finns svårigheter att bemanna och kompetensförsörja verksamheten på ett tillfredsställande
sätt. Rätten till heltid medför bemanningsutmaningar på mindre enheter då flexibiliteten minskar.
Kostavdelningen har störst behov av bemanning mellan kl. 09.00 och 14.00 då förberedelser,
tillagning, efterarbete sker. Övrig tid är behovet lägre, vilket innebär att det delar av dagen finns ett
resursöverskott. Detta ställer stora krav på ledningen och även på ekonomin inom avdelningen.
Ledningsorganisation
Ledningsorganisationen förändrades 2015 och ser ut enligt bilden (sida 8). Kostcheferna är chefer
över hela Kostavdelningen på vardera 50 % av sin anställning (beslut i Personalutskottet 2015-02-11,
började gälla 2015-03-01) med totalt ansvar för 33 årsarbetare. Övrig tjänstgöringstid är kostcheferna
tillika enhetschefer i Åseda respektive Lenhovda. I Älghult och Norrhult finns enhetschefer i
tillagningsköken med tjänstgöringsgrad 100 %.
Den förändring av antalet tjänster som genomfördes 2015 innebar ingen förändring av antalet
tjänster i ledningsorganisationen. Titeln kostchef ersattes med avdelningschef och titeln
köksföreståndare ersattes med enhetschef. Tjänsterna förtydligades dock inte med den i
tjänsteskrivelsen utlovade befattningsbeskrivningen.
I praktiken är chefskapet på Kostavdelningen delat, där cheferna har övergripande ansvar för två
enheter vardera, och tillika är enhetschefer på vardera en enhet, vilket kan föra med sig otydlighet i
helhetsansvar för avdelningen samt gentemot medarbetare och kunder.
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Figur 1. Översikt av nuvarande organisation
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Genomförande av verksamheten
Kostavdelningens arbetsmodell
För Kostavdelningen tillämpas arbetsmodellen ”Köp- och sälj”. Principer för modellen är att
kostnaderna för service och tjänster står kunden för och därmed ska Kostavdelningen vara
självfinansierad. Modellen har inte tillämpats fullt ut. Konsekvensen har blivit att kostnader som
borde tagits av en specifik kund istället lagts på portionspris för att balansera inkomster mot
utgifter. Därmed har portionspriset ökat efter hand och påverkat förvaltningarna på så vis att man
kan betala mer eller mindre än vad man ”borde” utifrån den service som tillhandahålls.
I Kostavdelningens uppdrag ingår utöver tillagning av måltider också att hantera inköp av
livsmedel och annat material till de interna kunderna det vill säga samtliga förvaltningar.
Beställningar läggs av förvaltningarnas avdelningar och enheter, varvid Kostavdelningen hanterar
inköpen enligt ramavtal. Varorna kan avse kaffe, te, mjölk till personal, viss städmaterial samt
livsmedel till särskilda boenden (för att Socialförvaltningen skall kunna säkerställa att dygnsfastan
inte överskrider 11 timmar).
Kostavdelningen tar emot, packar om och distribuerar beställningarna till den interna kunden.
Detta är en service som växt i omfattning och det är för kunden lite oklart om och hur mycket man
betalar för servicen. I vissa fall debiteras inte varorna, utan detta belastar kostavdelningens
ekonomi.
Detta tillvägagångssätt är inte förenligt med den arbetsmodell ”köp- och sälj ”som tillämpas och som
innebär att kostnaden skall ligga där den uppstår och att kostavdelningen skall vara
självfinansierad. I detta fall bär kostavdelningen kostnaderna, vilket i sin tur får inverkan på
portionspriserna.
Modellen och genomförandet av densamma kräver således en översyn och säkrad implementering
för att kunna vara en relevant arbetsmodell. Utredningens bedömning är att detta är fullt möjligt att
genomföra exempelvis genom att säkra avtal mellan kund och leverantör, säkra rutiner, se över
taxa, schablon för serviceavgift och former för interndebitering.
Transport och distribution av måltider
Kostavdelningen äger två fordon, leasar ett fordon från privat aktör och samnyttjar ett fordon
tillsammans med Uppvidingehus AB. Som ägare av två fordon är det Kostavdelningens ansvar att
se till att fordonen är i brukbart skick, det vill säga att underhåll, besiktning och service sköts. De
bilar som kostavdelningen äger idag är från 2001 och i dåligt skick.
Uppvidingehus AB sköter mattransporter till skolor på vardagar mot ersättning för personaltid.
Under helger ansvarar Kostavdelningen själv för leverans av måltider till särskilda boenden.
Socialförvaltningens personal genomför matdistribution till enskilda i ordinärt boende alla dagar.
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Kostavdelningens bilar används i genomsnitt cirka två timmar per dag. Övrig tid används fordonen
av Uppvidingehus AB för olika leveranser inom bolagets verksamhet. Uppvidingehus AB står för
tankning av fordonen, men debiteras inte i övrigt för servicen.
En möjlig väg framåt skulle i utredningens mening vara att se över Kostavdelningens behov av
egna fordon och undersöka möjlighet att leasa fler fordon genom det kommunala bolaget
alternativt genom annan aktör.
Egenkontroll
Enligt gällande regler är det Kostavdelningen som är ansvarig för att identifiera faktorer i
verksamheten som utgör riskmoment för livsmedlens säkerhet och ser till att riskfaktorer är under
kontroll. Tillsynsmyndighet är i första hand kommunens Miljö- och byggnadsnämnd.
I varje kök ska det finnas ett program som styr upp rutiner för den egna kontrollen, och ansvarig för
köket ska se till att programmet efterföljs. Kostavdelningen har anlitat ett externt företag för att ta
fram rutiner för egenkontrollerna. Respektive kök genomför och dokumenterar sedan dessa
kontroller.
Andra mätningar som Kostavdelningen genomför årligen är kvalitetsmätningar bland äldre och
elever, samt mätning av matsvinn i skolan.
Näringsvärde
Livsmedelsverkats rekommendationer när det gäller näringsvärde tillämpas. Det finns inget
datorbaserat system för beräkning av, eller dokumenterad uppföljning av näringsvärden.
Portionernas storlek och kvalitet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare uppgett att de köpt fler portioner än antal ätande
då man uppskattat att portionerna har varit för små. Socialförvaltningen uppfattar att likvärdighet,
samma regler för alla, brister. Som exempel nämner man att en person som får mat ifrån ett kök
kunde välja att få 12 biffar och inga potatis, medan en annan person som får mat från ett annat kök
som ville välja bort soppa inte fick det.
Generellt är elever och äldre nöjda med måltiderna, över 80 % uppger att så är fallet i den senaste
kvalitetsmätningen som gjordes 2018. Vid särskilt boende är de äldre lite mindre nöjda med
måltidsmiljön och det kan handla om ljus, ljud, obehöriga/okända personer i lokalen m.m. Det är
lite oklart vem som ansvarar för måltidsmiljön som helhet. För lokalvård och underhåll svarar
Uppvidingehus AB, men för allmän trivsel varierar ansvaret mellan Kostavdelning och
Socialförvaltning vid olika boendena.
Inflytande
Det finns ett önskemål från Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen om
gemensamma kostmöten för alla verksamheterna. Idag finns exempelvis inom äldreomsorgen
kostmöten för särskilt boende i Åseda och Älghult, men inte för Norrhult och Lenhovda.
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Avtal
Det finns idag inte en formaliserad eller uppdaterad avtalsrelation mellan kostavdelningen och dess
kunder, i huvudsak Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen men även andra
förvaltningar som tar del av service och tjänster som kostavdelningen tillhandahåller. Barn- och
utbildningsförvaltningen har avtal från 2008 och det finns också ett specifikt avtal från 2008 mellan
Kostavdelningen och Socialförvaltningen. Det avtalet reglerar tillgång till vissa livsmedel på
särskilda boenden för att Socialförvaltningen ska säkerställa att dygnsfastan inte överskrider 11
timmar.
Socialförvaltningen har i utredningen lyft behov av avtal och likvärdighet. Förvaltningen önskar att
roll- och ansvarsfördelningen mellan parterna ska bli tydligare och kommunikationen bättre för att
undvika missförstånd exempelvis vid förändringar i verksamheterna. Med likvärdighet menar
förvaltningen att samma regler för beställningar bör gälla i hela kommunen, oavsett enhet.
Det har under utredningens gång inkommit önskemål från Socialförvaltningen om att
Kostavdelningen ska sköta all matdistribution det vill säga även till personer i ordinärt boende.
Kostavdelningen använder idag det kommunala fastighetsbolaget för matdistribution (utom på
helger) och en utökning av tjänsten kräver överenskommelse mellan alla inblandade parter. Är
matdistribution inget som någon av parterna kan säkra kan alternativet eventuellt vara att
upphandla tjänsten. I Lessebo och Emmaboda kommuner köps den tjänsten in av taxibolag
exempelvis.
För att skapa goda förutsättningar, tydligare ansvarsfördelning och därmed också högre nöjdhet
hos respektive part rekommenderar utredningen att avtal som reglerar parternas åtaganden
gentemot varandra tas fram. Områden som kan vara relevant att diskutera inför ett sådant avtal
gäller exempelvis ansvarsområden så som matdistribution, servering och måltidsmiljö men även
priser, serviceavgift, beställningsförfarande, avbeställning, tilläggsbeställning. Avtal som reglerar
ansvaret på olika områden mellan Kostavdelningen och privata aktörer är också viktiga att trygga
och uppdatera regelbundet.
Upphandling och inköp
Uppvidinge kommun upphandlar livsmedel genom de centrala upphandlingar som görs i länet.
Ekologiska varor ingår i upphandlingen och kommunen avgör själv hur mycket ekologiska varor
som ska köpas in.
Restaurangverksamhet
Flera av köken driver restauranger för allmänhet och/eller personal. En del av kostenheterna har
utskänkningstillstånd i restaurangerna. Det kan ifrågasättas om restaurangerna är en del i det
kommunala kärnuppdraget och/eller marknadskompletterande. Det står dock klart att det är en
service till de boende och deras vänner och anhöriga samt till det omgivande samhället att
tillhandahålla tjänsten.
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Restaurangverksamheten ställer dock andra krav än vad en renodlad kostavdelning har att förhålla
sig till. Det innebär bl.a. att kostavdelningen har ansvar för måltidsmiljö, skall tillhandahålla viss
service och bemanna kök och kassa. Däremot har man inte direkt ansvar för lokalerna, som är en
del i äldreboendenas gemensamhetsutrymmen.
I de fall restaurangerna har utskänkningstillstånd innebär detta dels att tillstånden kostar, men även
att särskilt utbildad personal skall servera. I vissa fall har tillgången till alkohol lett till en otrygg
miljö för boende och personal vid de särskilda boendena, enligt Socialförvaltningen. Vidare gör
utskänkningstillstånden att de boende som vill vistas i restaurangen, som utgör en del av de
särskilda boendena, inte har möjlighet att förtära egen alkohol i gemensamhetsutrymmet.
Krisberedskap och civilt försvar
Livsmedel är ett av sju prioriterade områden i planeringen av totalförsvaret det vill säga både civilt
och militärt försvar. Livsmedelsverket är den bevakningsansvariga myndighet som ansvarar bland
annat för nationell samordning av kris- och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden
efter primärproduktion. För krisberedskap i Sverige gäller ansvarsprincipen, likhetsprincipen och
närhetsprincipen.


Med ansvarsprincipen menas att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden
har motsvarande ansvar även i kris.



Med likhetsprincipen menas att verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på
samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.



Med närhetsprincipen menas att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.
Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och
kommunerna har det lokala ansvaret.

För kommunen och Kostavdelningen, som är klassad som en samhällsviktig verksamhet, gäller här
att ensamt eller med stöd av andra samhällsaktörer kunna säkerställa tillgång till mat och vatten vid
en extraordinär händelse eller större samhällsstörning för att värna de mest utsatta människornas
liv och hälsa. Det skulle kunna handla om brister i elförsörjning, bränder i samlingslokaler och
bebyggelse, skogsbränder, störningar i IT/dataverksamhet, olyckor inom industrin, pandemier,
snöoväder med mera.
Kommunen ska enligt lag se över risker, sårbarheter, beroenden och acceptabel avbrottstid inom
samhällsviktig verksamhet, både inom och utanför kommunens geografiska område och göra en
åtgärds- och krisledningsplan för hur dessa risker ska kunna hanteras. Regelbunden översyn är
nödvändig då förutsättningar i verksamheterna förändras, men också för att öka medvetande,
kunskap och samordning, vilket kan bidra till en god säkerhetskultur och ökad robusthet.
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Tillagningsköken i Uppvidinge kommun
Tillagningskök är de kommunala kök som tillagar mat till kommunala kunder efter beställning och
avtal. De största kunderna är Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.
Utöver att tillaga mat sköter tillagningsköken också inköp enligt kommunens avtal, förvarar
livsmedel samt tar emot, packar om och levererar livsmedel och andra inköp till kommunala
förvaltningar. Från köken finns möjlighet att boka fika och annan förtäring i samband med möten
inom kommunen.
Kostnadsberäkning per tillagningskök
Tabellen nedan visar respektive enhets/tillagningsköks resultat baserat på uppgifter från 2018.
Personalkostnaden är beräknad enligt en schablon på 22 000 portioner per år och anställd, med en
genomsnittslön om 455 Tkr per år och årsanställd. I posten ”Övriga kostnader” ingår
förvaltningsersättning, arbetskläder, reparation och underhåll, tillsynsavgift, kemisk tekniska
produkter och transporter med mera.
Kostnadsberäkning - nuläge
Per 20181231

Åseda
Antal portioner (st)
Intäkter

% av
% av
% av
intäkter Lenhovda intäkter Norrhult intäkter Älghult

% av
intäkter Administration

Totalt

222172

121963

92900

132463

0

569498

-9998

-6436

-4345

-5847

-105

-26731

% av
total
kostnad

Personalkostnad

4683

46,8%

3522

54,7%

3172

73,0%

4130

70,6%

995

16502

61,7%

Livsmedel

3085

30,9%

2141

33,3%

1377

31,7%

2262

38,7%

0

8865

33,2%

Övriga kostnader
Resultat

840
1390

8,4%

761
12

11,8%

516
-720

11,9%

667
-1212

11,4%

165
-1055

2949
-1585

11,0%

Inventarier 20181231
Avskrivningar per år
Avskrivning tillkommande
Återstående avskrivningstid
från jan 2019
Internränta tillkommande

88607
11847
50000

2173806
104621
50000

83652
17906

90 mån
15000

249 mån
15000

56 mån

192379
46774

27 mån
32 mån byggn.

Åseda
Köket i Åseda har idag den största kapaciteten och är den enhet som producerar flest antal
portioner och även flest antal portioner per anställd. Åseda är det kök med störst intäkter och bäst
ekonomiskt resultat och marginaler i förhållande till övriga kök i kommunen. Köket håller god
standard och inga omedelbara investeringar krävs för att verksamheten skall kunna bedrivas enligt
nuvarande organisering och uppdrag. Köket i Åseda driver en restaurang för allmänheten. I Åseda
finns idag delvis outnyttjad kapacitet, vilket innebär att köket har utrymme att tillaga ytterligare
måltider med vissa investeringar.
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Lenhovda
Köket i Lenhovda har den tredje största produktionen av de kommunala köken. Det ekonomiska
resultatet är svagt positivt för 2018. Även om marginalerna idag är mindre än i Åseda finns här en
potential att med vissa investeringar utöka produktionen i köket och på så vis också öka de
ekonomiska marginalerna. Personalkostnaderna står för en stor del av kostnaderna, mer än 50 %. I
Lenhovda driver köket en personalmatsal med gott ekonomiskt resultat. Köket i Lenhovda har god
status och renoverades i sin helhet år 2014. Köket är förvaringsplats för gasbehållare (avsett för krisoch beredskap).
Norrhult
Köket i Norrhult är det kök med lägst produktion och med ett stort negativt resultat.
Personalkostnaderna är till stor del orsak till detta, då de ligger över 70 % av intäkterna. En
bidragande orsak till detta är löner. I Norrhult finns inga möjligheter till utökad produktion utan
stora investeringar i kökets kapacitet och utrustning. I Norrhult driver köket en restaurang för
allmänheten.
Älghult
Köket i Älghult är det kök med näst högsta produktion och sämst ekonomiskt resultat. En stor del
av kostnaderna är personalkostnader, som liksom i Norrhult ligger Älghult över 70 % av intäkterna.
De högre livsmedelskostnaderna för tillagningsköket i Älghult beror på att kylkapaciteten är låg,
vilket får som följd att köket köper halvfabrikat i större utsträckning än övriga kök. Den generella
statusen på köket är fungerande men låg. För utökad produktion skulle stora investeringar i form
av tillbyggnad och renoveringar behöva genomföras.
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Förslag och rekommendationer till Samhällsserviceförvaltningen
Det är viktigt att framhäva är att samtliga kostenheter idag fungerar och serverar måltider enligt
kommunens kostpolicy, mål samt livsmedelsverkets lagar och riktlinjer. Elever och äldre fick 2018
fylla i kostavdelningens enkät som visar på över 80 % nöjdhet med maten som serveras.
Således är det inte i huvudsak kvaliteten på maten, servicenivån, bemötande eller liknande som
varit i fokus för utredningen. Syftet har varit att se över det ekonomiska underskott som
avdelningen har och har haft sedan en tid tillbaka, och som för Kostavdelningens kunder inneburit
stigande portionspriser.
Utifrån kostnadsberäkningen ovan kan utredningen notera att samtliga kök ligger på en rimlig
nivå, runt 30 % av intäkterna, när det gäller livsmedelsinköp. Älghult avviker med en högre
kostnad som grundar sig i mer inköp av halvfabrikat än övriga kök. Personalkostnaderna som
andel av intäkterna ökar ju mindre köket är. Faktorer som inverkar på detta är chefslöner, antal
portioner som tillagas, tjänstgöringsgrad, sjukskrivningar exempelvis.
Det krävs flera olika och kompletterande åtgärder för ökad kostnadseffektivitet i kostavdelningens
verksamhet, utan att dra ned på kvalitet och kundnöjdhet. Detta kan huvudsakligen ske genom att
minska kostnaderna med bibehållen produktion, eller genom att öka produktionen med bibehållna
kostnader.

Utredningens förslag # 1
Utredningens förslag är att ombilda två tillagningskök i kommunal regi till mottagningskök. Med
konsekvens att kommunen då har sju mottagningskök och två tillagningskök. Förslaget innebär en
strukturell förändring av kostorganisationen som kan stödja en god ekonomi med bibehållen och
potentiellt också högre produktion och kvalitet.
De enheter som föreslås omvandlas till mottagningskök är Norrhult och Älghult, därmed skulle all
tillagning av måltider huvudsakligen ske i Lenhovda och Åseda. Mottagningsköken i Norrhult och
Älghult är nödvändiga länkar för att Kostavdelningen skall kunna säkerställa livsmedelsverkets
riktlinjer för varmhållningstider för exempelvis potatis och ris.

Utredningens motivering
Ekonomi
Motiven till förslaget är huvudsakligen ekonomiska, men det kan också finnas andra fördelar med
större enheter. Större enheter kan i högre utsträckning styra och använda resurser – både personella
och ekonomiska, mer effektivt och ändamålsenligt för verksamheten. Detta inverkar också på
prissättningen och den kostnad som uppstår på kundsidan det vill säga hos övriga förvaltningar.
Färre och större enheter innebär minskade reinvesterings- och ombyggnadskostnader i längden,
vilket utredningen anser kostnadseffektivt.
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Tabellen nedan visar den ekonomiska effekten av färre och utökade tillagningskök. Den totala
effekten av förslaget skulle innebära att Kostavdelningen skulle ha ett positivt resultat om 1 692 Tkr
i förhållande till utfallet 2018. Det skulle innebära en minskning av portionspriset med 2,90 kr per
portion.
Förändringsberäkningen är baserad på samma produktion som 2018 med något färre anställda som
idag fördelad på två tillagningskök, samt på de tillkommande två mottagningsköken. Idag är
antalet årsanställda 32,6, med naturliga avgångångar och minskat behov av nyanställningar är
personalbesättnigen beräknad till 29,4 årsanställda. Andelen livsmedel i procent av intäkterna
beräknas minska från 2018 års snitt på 33,2 % till 31 %. Personalkostnaden är beräknad med samma
schablon som i tidigare beräkning och baseras på 22 000 portioner per år och årsanställd, med en
genomsnittslön om 455 Tkr per år och årsanställd. Beräkningen bygger på samma intäkter som
under 2018, då ingen höjning beslutades för 2019. Posten ” Övriga kostnader” belastas med ökade
transportkostnader (för att säkerställa varmhållningstider och leverans), avskrivningar på
tillkommande investeringar samt tillkommande internräntor. I den totala resultateffekten har
medräknats lokalkostnader för de stängda lokalerna (615 Tkr), dessa kostnader försvinner när
alternativa användningsområden finns.
Genom att intäkterna ökar, blir också personalkostnaderna en lägre del av intäkterna medan
livsmedelskostnaderna bevaras på den nuvarande nivån, vilken anses fullt rimlig i sammanhanget1.
Detta ger ökade marginaler i förhållande till det förväntade ekonomiska resultatet och därmed
också möjlighet att se över portionspriser för den interna kunden.
I kombination med en utredningens rekommendationer (sida 20) så som översyn av arbetsmodellen,
säkring av avtal, taxor och interndebitering för varor och tjänster ger detta en positiv effekt på
portionspris för kommunala kunder. Medan de kunder som gör varubeställningar debiteras en
kostnad som de idag inte har.
Ledtiden för omorganisationen beräknas till 2019-12-31. Det vill säga att kostnadseffekten inte uppnås
förrän år 2020.

1

Temporärt kan livsmedelskostnaderna öka framöver, men detta beror till stor del på förra sommarens torka
och är därmed kostnader som verksamheten behöver anpassa sig till oavsett omorganisering eller ej.
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Beräkningsmodell utredningens förslag

92900

132463

65
72
615

478

Kostnader som finns kvar i kommunen tills alternativ användning finns
% av
% av
Norrhult intäkter Älghult intäkter

569498

Totalt
0

% av
% av
intäkter Lenhovda intäkter Admin
254426

Åseda
315072

Efter omorganisation per år
Antal portioner

70,6%

-5847
4130

-4345
73,0%

-26731

3172

-105

55,4%

-12283

14821

-14343
995

Intäkter
55,5%

38,7%

6819

2262

48,9%

31,7%

7007

1377

Personalkostn

30,9%

3808

8254

31,0%

0

4446

11,4%

31,0%

Livsmedel

11,9%

11,0%

11,2%

14

151
-1055

667
201
140
50
84
12
31
20
14
47
68
-1212

165

9,7%

1379
474
81
40
96
13
20
344
25
169
117
277

192
47

516
277
82
20
75
10
6
13
11
18
4
-720

1391
616
69
0
136
12
82
247
25
124
80
1499

10 års avskr
25 års avskr

84
18

2935
1090
150
40
246
25
102
591
50
293
348
721

Övriga kostn
Förvaltningsers
Vaktmästeri
Kem tekniska prod
Övr förbrukn mat
Arbetskläder
Rep/undehåll
Transporter
Tillsynsavgift
Avskrivningar
Övrigt
inkl internränta
Resultat

2174
105
64
25
400
600
-1586
721
615

ca 2,90 kr per portion

89
12
112
40
800
800

Resultat 20181231
Resultat efter omorganisation
Kvarstående kostnader för kommunen

1692 I förhållande till utfall 2018

Inventarier UB 20181231
Avskrivningar per år
Avskrivning tillk byggn o invent
Internränta tillkommande
Tillkommandce inventarier
Beräknad kostnad tillbyggnad

Total effekt per år efter omorganisation
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Kvalitet & utbud
Förslaget med färre och större produktionsenheter kan ha andra positiva effekter inom
kostorganisationen och kostavdelningens kunder, både ur ekonomiskt perspektiv och gällande
kvalitet och utbud. Det kan exempelvis finnas utrymme att erbjuda fler rätter, exempelvis två rätter
per dag och/eller vegetariskt, vilket också ger utökade valmöjligheter för elever och äldre.
Personal, bemanning & kompetensförsörjning
Större enheter kan också generera fördel genom att det ökar möjligheten till fler kostkompetenser
exempelvis kock med samordningsansvar, dietkock och måltidsbiträden. Personal med olika
kompetenser ger en kvalitetssäkring av verksamheten för våra elever och äldre med allergier eller
andra särskilda behov. Möjligheten att anställa andra kompetenser innebär också fler karriärvägar
för kökspersonalen, vilket kan vara gynnande ur både ett arbetsgivarperspektiv och
kompetensförsörjningsperspektiv.
Större enheter ger förbättrade förutsättningar att erbjuda personal heltidstjänst och eventuellt bygga
in pooltjänster för att hantera det svåra vikarieläget och också öka attraktiviteten för yrket och
kommunen som arbetsgivare. Typen av kök påverkar möjligheten att erbjuda heltider. En hög andel
små enheter och mottagningskök motverkar kommunens intentioner att ge möjlighet till heltid. I ett
mottagningskök behövs färre timmar eftersom det inte är samma moment att arbeta med som i ett
tillagningskök.
Det kan förenkla hantering av korttidsfrånvaro då kompetensförsörjningen av vikarier är svår,
vilket medför stress och ökad arbetsbörda för både chefer och personal.
Miljö
Färre enheter att transportera varor till förenklar för leverantörer att leverera till kommunen och
särskilt till kostavdelningen som är kommunens största beställare. Vidare minskar antalet tunga
transporter, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Det kan också finnas möjligheter att minska
svinnet i tillagningen genom exempelvis bättre översikt, inköpskontroll och möjlighet att använda
mer av beställt livsmedel effektivt. Å andra sidan kommer fler transporter att genomföras för att
distribuera måltider till äldreboenden och skolor. För att få reell miljöeffekt är det därmed av
betydelse hur rutter planeras och drivmedel i kommunens och Uppvidingehus AB:s bilpark.
Inköp och distribution
Idag är Uppvidinge med i Kronobergs länsgemensamma upphandlings- och inköpsarbete.
Utredning av eventuell medverkan i länsgemensam distributionscentral pågår. I nuläget vill denna
utredning inte föregå slutsatsen i den eller olika konsekvenser därav.
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Utredningens förslag # 2
Detta förslag riktas till förvaltningsledningen som har det övergripande ansvaret för förvaltningens
organisering och ledning. Därmed är det inget politiskt beslut. Förslaget kan dock ha positiv
ekonomisk inverkan, likväl som positiv inverkan på ledning och styrning på avdelningen.
Större enheter med bibehållen personalstyrka både minska behovet av antal chefer, däremot kan
strategiskt ansvar för avdelningen samt ansvar för medarbetare öka. Idag finns motsvarande 100 %
avdelningschef (fördelat på två personer) samt 300 % enhetschefer, med enhetschefer på heltid i
Norrhult och Älghult och enhetschefer på deltid (50 %) i de båda största köken.
Förslagsvis skulle framtida kostorganisation ledas av en avdelningschef med strategiskt och
övergripande ansvar direkt underställd förvaltningschef, med två enhetschefer med vid vartdera
tillagningskök.
Utredningens motivering
Det finns flera argument som talar för att det är bra att anpassa ledningsansvaret på avdelningsnivå
för kostavdelningen:


En samlad ledning blir tydlig för personal, interna kunder och andra beställare.



Möjlighet att arbeta strategiskt och övergripande med en känslig verksamhet som bör ledas
och utvecklas professionellt.



Det blir lättare att styra och följa verksamheten både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.



En sammanhållen ledning och organisation underlättar utveckling och innebär ett
erkännande av att Kostavdelningens service är en prioriterad och viktig verksamhet.



Samordningsvinster vid kompetensutveckling, vikarieanställning m.m.



I en sammanhållen organisation blir det lättare att fokusera på den egna kärnverksamheten.



Kommunekonomiskt perspektiv – finna goda samordningslösningar med
kärnverksamheterna inom förvaltningen och övriga förvaltningar.

Figur 2. Förslag till organisationsförändring

Förvaltning

Förvaltningschef

Avdelning

Avdelningschef

Enhet

SSF

100 %

Lenhovda

Åseda

Enhetschef

Enhetschef

100 %

100 %
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Utredningens övergripande rekommendationer till förvaltningen


Säkerställa arbetsmodellens (köp- och sälj) implementering, samt ansvarsfördelning mellan
beställare och leverantör. Detta sker exempelvis genom att debitering sker enligt
arbetsmodellens intention och principer, samt att en serviceavgift debiteras kund för den
service som kostavdelningen bistår med i hantering och beställningsleverans. Lämpligen
hanteras detta inom ramen för formella avtal mellan kostavdelningen och dess kunder.



Gör en översyn av taxor och avgifter.



Upprätta avtal mellan Kostavdelningen och dess kunder.



Revidera kostpolicy.



Se över Kostavdelningens behov av egna fordon och undersöka möjligheten att leasa eller
samnyttja fler fordon genom det kommunala bolaget alternativt genom annan aktör.



Avveckla utskänkningstillstånden och ansöka om tillfälliga tillstånd vid högtider och andra
tillfällen då boendena vill tillhandahålla alkohol.



Säkerställa kommunikation och delaktighet i beslut som får konsekvenser för
Kostavdelningens förutsättningar att bedriva en ändamålsenlig verksamhet gentemot
kunder och för att ge goda arbetsförutsättningar för personal inom Kostavdelningen.



Om förslag #1 styrks, säkerställa att god krisberedskap kan upprätthållas samt aktualisera
krisberedskapsplan för avdelningen.



Om förslag #1 styrks, säkerställa att livsmedelsverkets lagar och riktlinjer fortsatt
upprätthålls. Särskilt fokus på varmhållningstider för livsmedel.



Om förslag # 1 styrks arbeta aktivt för att trygga personalens säkerhet och en god
arbetsmiljö vid ensamarbete (särskilt vid mottagningskök). Detta kan göras genom att
upprätta planer tillsammans med barn- och utbildningsförvaltning och Socialförvaltning,
men även genom larm eller andra tekniska lösningar.
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Risk- och konsekvensbedömning
Nedan finns en risk- och konsekvensbedömning för verksamheten om förslagen skulle genomföras.
Den är en sammanfattning av de viktigaste riskfaktorerna på övergripande nivå. För varje riskfaktor
finns bedömda positiva och negativa effekter, samt dess bedömda sannolikhet och konsekvens.
Graden av sannolikhet multiplicerat med konsekvensbedömningen ger ett riskklassvärde. En låg
riskklass indikerar låg risk, och en hög det omvända. Högsta riskklassvärde är 25 och lägsta är 1. Ett
riskvärde som innebär att riskfaktorn hamnar i den röda eller gul/röda zonen i tabellen nedan bör
det finnas en aktiv åtgärdsplan för vid förvaltningen.

Bedömning av sannolikhet och konsekvens:
Sannolikhet:
Beskrivning

Värde

Bedömningsgrund

Mycket hög sannolikhet

5

Kan inträffa flera gånger per år

Hög sannolikhet

4

Kan inträffa under året

Måttlig sannolikhet

3

Kan inträffa inom 2-5 år

Låg sannolikhet

2

Kan inträffa inom 5-10 år

Mycket låg sannolikhet

1

Inträffar troligen inte inom 10 år

Konsekvens:
Beskrivning

Värde

Bedömningsgrund (på verksamheten, människor, miljö, trovärdighet)

Katastrofal

5

Mycket stor påverkan

Allvarlig

4

Stor påverkan

Betydande

3

Påverkan

Måttlig

2

Liten påverkan

Försumbar

1

Saknar betydelse
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Riskfaktorer
Ensamarbete för
anställda i
mottagningskök

Miljö/transport

Positiva
Har närhet till
andra
avdelningar
t.ex. särskilt
boende eller
skolor där
annan
personal
finns.

Negativa
Risk vid
olyckor/skada i
köken
Upplevd känsla av
ensamhet.

Färre
leveransställen.

Längre och fler
transporter.

Sannolikhet
5

Konsekvens
3

Riskklass
15

Möjliga åtgärder
Upprätta
förvaltningsövergripande
planer för att säkerställa
arbetsmiljö.
Undersöka tekniska
lösningar så som larm
exempelvis.

3

3

9

Fordons- och/eller
drivmedelskrav på aktör
som transporterar.
Arbeta aktivt med
ruttoptimering

Distribution av
måltider

Med längre
transporter finns
risk för längre
varmhållningstider.

3

4

12

Arbeta aktivt med
ruttplanering och
ruttoptimering.
Följ utvecklingen noga.
Utbilda personal som
distribuerar måltider.

Kris- och beredskap

Central
organisering
kan medföra
större
kapacitet att
strategiskt
planera och
hantera kris.

Större utmaning
att lagra livsmedel
för att möta en
krissituation.

2

5

10

Upprätta ny Kris- och
beredskapsplan som
möter de nya
förutsättningarna.

Länkarna ut i
kommunens
tätorter
(mottagningskök) finns
kvar men inte
som
tillagningskök.

22

Kostutredning 2018/2019
Dnr: 2018 – 000397
Koppling dnr: 2017 – 000386

Förvaltningsersättning
& avskrivningar m.m.

Om alternativ
användning
finns innebär
det sänkta
kostnader för
förvaltningen.

Om ingen
alternativ
användning finns,
blir kostnader kvar
i förvaltningen.

3

3

9

Söka alternativa
användningsområden

Utbyggnad av kök i
Lenhovda och Åseda

Förbättrad
kapacitet.

Medför
investeringskostnad.

3

3

9

Noga planera
verksamheten inför
byggnation.

Finns
möjlighet att
bygga ut
enligt
detaljplan.

Möjliga
förseningar som
kan påverka
ekonomin.

Dra nytta av erfarenhet
och kunskap från
ombyggnation i
Lenhovda 2014.

Innebär att man
under en period
får stänga kök för
byggnation.
Omorganisering av
personal och
förändrat arbetssätt

Oro bland
medarbetare.

3

3

9

Noga planera
omorganisering och
upprätta projektplan.
Upprätta informationoch
kommunikationsplan.
Skapa delaktighet och
insyn i processen.

Omgivande samhället

Oro bland
kommunens
invånare

3

3

9

Upprätta informationoch
kommunikationsplan.
Skapa insyn i processen.
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Datum

Referens

2019-05-27

2019–000122

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet och uppdrar åt
kommunstyrelsen att utreda hela den politiska organisationen för att
återkomma med förslag till ny politisk organisation som kan införas den 1
januari 2023.

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.

Ekonomiska konsekvenser
Utredningen genomförs med befintliga resurser.

Beslutsunderlag
Översyn av politisk organisation 150527

Box 59, 36421 Åseda
therese.magnusson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Therese Magnusson THMA

Datum

Uppvidinge kommun

2019-05-27

Sida

KS

Beslutet skickas till
Kommunstyrelse, Tekniskt utskott, Kultur- och föreningsutskott, samtliga
chefer inom Samhällsserviceförvaltningen, Kommunchef, Ekonomichef,
Utvecklingsstrateg.

Utvecklingsstrateg
Therese Magnusson
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2019-05-21

Översyn - Politisk organisation

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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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.

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.
1
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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.

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.
3
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Nuvarande politiska organisation i Uppvidinge
Kommunens politiska organisation är idag en organisation bestående av
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd, Miljöoch 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

Barnoch 11
utbildningsnämnd

11

Miljöoch 7
byggnadsnämnd

7

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

5

5

Personalutskott

3

-

Kulturoch 5
föreningsutskott

-

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

Lessebo 106, Markaryd 106, Tingsryd 144, Älmhult 154, Alvesta 192, Ljungby 204, Växjö 356,
Vetlanda 197.
5
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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%

Kulturoch
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
Kultur
och 0
föreningsutskott
Tekniska utskottet
0
Summa arvoden
0
PO 39,15 %
0
Totalt
0

Sammanträdesarvoden Summa
22 350
22 350
17 880
40 230
15 750
55 980

Årliga kostnader för ny politisk organisation, 2020
Nämnd
Fasta arvoden
Sammanträdesarvoden
Kultur
och 115 603,2
37 548,0
fritidsnämnd
Teknisk nämnd
115 603,2
79 566,0
Summa arvoden
231 206,4
117 114,0
PO 39,15 %
90 517,3
45 850,1
Totalt
321 723,7
162 964,1

17 880
40 230
15 750
55 980

Summa
153 151,2
195 169,2
348 320,4
136 367,8
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.

Uppgifter hämtade från Kolada.se. Data inte registrerad för 2018 ännu, därmed används uppgifter
för 2018.
6
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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.)
Kronoberg
Liknande kommuner
Uppvidinge
Riket

2013

2014

2015

2016

2017

441
522
518
301

421
484
514
311

485
488
609
335

455
490
528
325

435
490
499
329
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Risk- och konsekvensbeskrivning
Faktor

Positivt

Negativt

Förslag på åtgärder

Ekonomi

Förslaget
kan
innebära
minskade
kostnader genom
att
ansvarsförhållanden
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”.

Dokumenthantering

Genom att se över
dokumenthanteringen,
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
Kulturfritidsnämnd

Förslaget innebär
utökat
mandat
och ansvar för
politiker som väljs
som ledamot i ny
nämnd
t.ex.
initiativoch
beslutanderätt,
ansvarsutkrävande,
medborgardialog
och tillkommande
obligatoriska
nämndsuppgifter.

Politikerrekrytering
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.

&

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.

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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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.

Förslaget innebär
att
kommunstyrelsen
i
högre
utsträckning
inriktar sig på
frågor
av
övergripande och
strategisk
karaktär,
sin
nämndskoordinerande
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.

Förslaget innebär
att fullmäktige i
högre
utsträckning kan
inrikta sig på
frågor
av
övergripande,
strukturell
och
principiell
karaktär.
Vilket
kan
vitalisera
fullmäktige.

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.

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.
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Genom
att
särskild
budget
tilldeas de nya
nämnderna
ges
fullmäktige bättre

Arbeta för att öppna upp
nämndsammanträden
och/eller
för
medborgardialoger.

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
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.

Nämndernas
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insyn
i
politikområdenas
utvecklingsområden och dess
resursfördelning.

verksamhet
är
mer
sluten
i
förhållande
till
medborgarna än
fullmäktiges.

Stärker
fullmäktige som
uppdragsgivare
och
ansvarsprövare.
Budget
budgetprocess

&

Kommunfullmäktige
får
fördjupad insyn i
budget
och
politikområdenas
utvecklingsområden
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.

Hitta former för en smidig
och hanterbar budget och
målstyrningsprocess.

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.
Målstyrning

Kommunfullmäktige
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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Effektivitet
kvalitet

&

helhetssynen på
utvecklingsområd
en
och
utmaningar inom
hela
verksamheten.

övergripande mål
och ambitioner för
hela
verksamheten,
vilket
kan
försvåra
målstyrningen
som styrmodell.

Tydliga uppdrag
och
ansvarsområden
kan innebära ökad
effektivitet
och
kvalitet
i
verkställigheten.

Ställer höga krav
på
samverkan
mellan nämnder
och förvaltningar
då en fråga ofta
behandlas eller får
konsekvenser på
mer
än
ett
politikområde.

Beslutsvägarna
från att ett ärende
väcks
till
slutgiltigt beslut
blir
betydligt
snabbare.
Med
utskottsmodellen
behöver ärenden
passera
kommunstyrelsen
innan det blir
slutgiltigt
beslutat.
Ledning och styrning

Kan finnas risker
för
ökad
administration,
dubbelarbete och
stuprör vilket kan
inverka
på
effektivitet
och
kvalitet.

Ställer krav på
styrelsens
styrning, ledning
och samordning
för att kommunen
skall framstå som
en helhet.

Dedikerade
och
kompetenta
politiker
inom

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.

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.

Förändringen ska
skapa
förutsättningar för
bättre
styrning
och
ökad
effektivitet,
och
därmed
kommunens
förmåga att möta
ökade åtaganden
med
befintliga
resurser.
Insyn & demokrati

Tydlighet
avseende
uppdrag, kompetensområde,
och delegation.

Facknämnder kan
medföra ett fokus
på
den
egna

Kommunicera och informera
om fattade beslut och
politiska processer.

Kommunledningsförvaltningen · Kansliavdelningen

17

Medborgare &
förtroende

politikområdena.
En princip för
omorganisationen
har
varit
fullmäktiges
inriktning
en
nämnd
med
tillhörande
förvaltning. Detta
skapar tydlighet i
dialog
med
omvärlden.
Tillgång till fler
politiker
eller
politiker som är
mer
insatta
i
specifika
frågor
och ärenden ökar,
vilket
tydliggör
ansvar och också
kan
öka
förtroendet.

verksamheten och
minskat fokus på
helheten,
resurseffektivitet
och
bästa
medborgarnytta.
Ur medborgarens
perspektiv ligger
effektiviteten i att
det
samlade
utfallet blir bra.
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.
Medborgarkontakter bedöms
ta mer tid i
anspråk
genom
att
politikområdena
synliggörs
på
annat sätt.

Öppna upp nämndsmöten
eller
engagera
i
medborgardialoger.

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 expansionsmöjligheter 7. 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.

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.
7
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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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Ansökan om stöd till grannsamverkan år 2019-2020
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Uppvidinge kommun bidrar ekonomiskt till Nationell Grannsamverkan,
Samverkan mot brott, under 2019 och 2020

Sammanfattning av ärendet
Uppvidinge kommun bidrar ekonomiskt för att främja det lokala arbetet
som utförs av Grannsamverkansgrupperna i Norrhult och Åseda. En
förutsättning för att trygghetsskapande arbete inom
Grannsamverkansgrupperna ska fungera är tillgång till material, t.ex.
skyltar. Beställningar av anpassat förbrukningsmaterial görs hos
organisationen Samverkan mot brott, SAMBO, vars huvudman är SSF
Stöldskyddsföreningen/Nationell Grannsamverkan. Bakom SAMBO står
bl.a. Polisen och Sveriges Kommuner och Landsting. Organisationen har
hittills tillhandahållit allt material utan kostnad för lokala
Grannsamverkansgrupper. För att finansiera sin verksamhet och för att
kunna fortsätta leverera till grupper, som de i Uppvidinge, är Nationell
Grannsamverkan beroende av ekonomiska bidrag från kommuner.
Ekonomiskt stöd till den nationella organisationen möjliggör alltså vidare
utveckling och förstärkning av det lokala arbetet som Grannsamverkan står
för, vilket Uppvidinge kommun gynnas av och även stöttar genom bidrag
och samverkan.

Ekonomiska konsekvenser
5 000 kronor under 2019 respektive 2020

Beslutsunderlag
Bidragsansökan från Samverkan mot brott, 2018-10-18
Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-05-03

Beslutet skickas till
Samverkan mot brott
Beredskapssamordnare

Beredskapssamordnare
Charlott Åberg

Box 59, 36421 Åseda

PÅMINNELSE
Stockholm 3 maj 2019
Stöd till Grannsamverkan
Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av
Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den brottsförebyggande metoden
Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. En
sådan minskning av brott kommer alla i en kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad
trygghet. (Se bifogad sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på
Malmö Högskola, 2019.)
Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg
Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen,
Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen,
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av
ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.
I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att
medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att bli utsatta för brott, inte ska
behöva bekosta start och drift av Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Samverkan mot brott
har utgifter på drygt 2 miljoner kronor per år, där huvuddelen går till skyltar för lokal
Grannsamverkanverksamhet. Efterfrågan på skyltar har ökat markant sedan 2017 varpå
verksamheten är i behov av ett ekonomiskt tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i
Sveriges kommuner skyltar och annat material utan kostnad. Detta gäller både befintliga
Grannsamverkansområden och nya som vill starta upp.
Utifrån denna korta beskrivning hoppas vi att ni ser vilket värde Grannsamverkan tillför er kommun
och att ni därför vill vara med och stödja och utveckla denna verksamhet. Det skulle betyda mycket
för verksamheten om er kommun är med och bidrar med 5 000 kr de kommande åren, för att täcka
en del av det material som kommer era Grannsamverkansområden till godo. Utan detta stöd riskerar
vi behöva begränsa skylt- och materialbeställningar ytterligare, alternativt börja ta betalt, vilket vore
olyckligt. Ert stöd till verksamheten är av stor betydelse, vi önskar därför att ni fyller i bifogad
blankett och skickar/mailar tillbaka den till oss senast den 30 juni 2018.
80 kommuner är redan med och stödjer verksamheten 2019, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni
på startsidan på vår hemsida. Som stödjande kommun är er kommun med på SAMBOS hemsida, ni
får även en bild på Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer verksamheten som ni kan
lägga upp på kommunens hemsida eller liknande, samt förslag på pressmeddelande som kan gå ut till
lokal press.
För mer information om Samverkan mot brott och Grannsamverkan, läs gärna på hemsidan
www.samverkanmotbrott.se eller kontakta mig på SSF. Frågor kan även ställas till Greta Berg,
Sveriges Kommuner & Landsting på telefon 08-452 79 58.
Med vänliga hälsningar;
Lina Nilsson
Expertrådgivare/Projektledare på SSF Stöldskyddsföreningen
Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott
Telefon 08-783 74 56 E-post lina.nilsson@stoldskyddsforeningen.se

Stöd till Grannsamverkan år 2019–2020

Fakturaunderlag

KOMMUN

Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2019.

Vi önskar en faktura om 10 000 kr för båda åren 2019–2020.

Nej tack, vår kommun/stadsdel önskar inte stödja denna verksamhet.

Fakturaadress

Referens

Kontaktuppgifter (e-post och telefon)
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Medborgarlöften i Uppvidinge kommun 2019-2020 i
samverkan med Nybro lokalpolisområde
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslagna medborgarlöften.

Sammanfattning av ärendet
Lokalpolisområde Nybro och Uppvidinge kommun tydliggör i sina
medborgarlöften hur man tillsammans avser att arbeta brottsförebyggande
och trygghetsskapande under 2019 och 2020.
Medborgarlöftena innebär ett åtagande om samverkan mellan Polisen och
kommunen i dialog med medborgarna, vilka därmed ges möjlighet till ökat
engagemang för trygghet i sin närmiljö.
Löftena bygger på de problem som har identifierats i dialog med invånarna,
på den lokala lägesbilden i Uppvidinge och på övrigt tillgängligt underlag.
Samverkansprocessens överenskommelse och medborgarlöften
konkretiseras i en åtgärdsplan, som tydliggör arbete och ansvarsfördelning.
En förutsättning för arbetet med medborgarlöftena är att kommunen och
Polisen arbetar långsiktigt och strukturerat i det brottsförebyggande arbetet.
De båda dokumenten har därför förankrats i det lokala brottsförebyggande
rådet, där Polisen och kommunala verksamheter möts för strategiskt arbete.

Ekonomiska konsekvenser
Det brottsförebyggande arbetet ingår i verksamheternas övriga arbete.

Beslutsunderlag
Förslag till medborgarlöften
Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-05-20

Beslutet skickas till
Kommunpolisen
Samtliga förvaltningar

Beredskapssamordnare
Charlott Åberg

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda

Medborgarlöften i Uppvidinge kommun 2019-2020
Under 2018 har Uppvidinge kommun i samverkan med lokalpolisområde Nybro
arbetat fram en lokal lägesbild för gemensamma medborgarlöften. Lägesbilden
baseras på dialog med medborgare, medarbetare och verksamheter samt
trygghetsundersökning och trygghetsvandringar.
Situationen idag
Den årliga trygghetsmätningen har över tid i Uppvidinge kommun visat på ett
lågt problemindex. Slutsatserna vid sammanställd lokal lägesbild för Uppvidinge
kommun är att det är en relativt låg risk för invånarna att utsättas för brott. I
Uppvidinge kommun är det fem problem som återkommande utmärker sig:
 Bilister kör för fort
 Buskörning med moped
 Oro för inbrott
 Upplevd låg polisnärvaro
 Oro över ANDTS-situationen1 bland ungdomar
Det här ska vi prioritera
Lokalpolisområde Nybro och Uppvidinge kommun prioriterar följande
utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete:
 Invånarnas trygghet och säkerhet med fokus på offentliga miljöer
 ANDTS-situationen bland högstadie- och gymnasieelever samt unga vuxna
Det här ska vi åstadkomma tillsammans
 Öka invånarnas trygghetskänsla genom aktiv närvaro på platser som
upplevs otrygga.
 Kartlägga och agera mot oro över ANDTS-situationen bland elever.
 Kommunicera trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.
En separat åtgärdsplan kommer att precisera kommunens och polisens roller och
ansvar samt projekt som ska genomföras.
Uppföljning
Medborgarlöftet är ett åtagande om kontinuerlig samverkan för tryggare och
säkrare offentlig miljö. Uppföljning sker vid det lokala brottsförebyggande
rådets avslutande möten 2019 och 2020.
2019-06-11

___________________________________
Tillförordnad chef,
Lokalpolisområde Nybro

1

___________________________________
Niklas Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande,
Uppvidinge kommun

Förkortningen används av myndigheter som arbetar folkhälsofrämjande och förebyggande vad
gäller alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.
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Överenskommelse om samverkan mellan Uppvidinge
kommun och Lokalpolisområde Nybro
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar samverkansöverenskommelse för 2019-2023.

Sammanfattning av ärendet
Överenskommelsen om samverkan är Lokalpolisområde Nybros och
Uppvidinge kommuns gemensamma dokument. Där beskrivs de problem
som kommunen och polisen ska samverka om från 2019 till och med 2023.
Överenskommelsen ger ett helhetsperspektiv och skapar samsyn på lokala
brotts- och otrygghetsproblem. Samverkansöverenskommelsen visar
prioriteringar och parternas förväntade arbete utifrån lägesbild och
orsaksanalys. Även resursåtgång och uppföljning av samverkansarbetet
beskrivs i överenskommelsen, som kompletteras av medborgarlöften. En
åtgärdsplan för det konkreta arbetet har tagits fram.
Den gemensamma överenskommelsen underlättar ett hållbart, effektivt,
kunskapsbaserat och strukturerat arbete. Överenskommelsen har förankrats
i det lokala brottsförebyggande rådet, där Polisen och kommunala
verksamheter möts för strategiskt arbete.
Avsikten med överenskommelsen är också att skapa engagemang och
intresse för de brottsförebyggande frågorna.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Förslag till samverkansöverenskommelse
Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-05-20

Beslutet skickas till
Kommunpolisen
Samtliga förvaltningar

Beredskapssamordnare
Charlott Åberg

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda

Överenskommelse om samverkan mellan Uppvidinge
kommun och Lokalpolisområde Nybro
Samverkansöverenskommelsen gäller mellan Uppvidinge kommun och Lokalpolisområde
Nybro från 2019-07-01 till 2023-12-31.

Lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Uppvidinge kommun och Lokalpolisområde Nybro är överens om att samarbeta för att
minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Målet är ett långsiktigt, hållbart och
kunskapsbaserat arbete. Parterna identifierar gemensamt aktuella problem, dess orsaker
och lämpliga åtgärder samt strukturerar och följer upp insatser. Samarbetet säkerställer
även att tid och resurser avsätts, så att mål kan uppnås. Avsikten med överenskommelsen
är också att skapa intresse och engagemang för det brottsförebyggande arbetet.

Prioriterade områden
Prioriterade områden för samverkan är:
 Invånarnas trygghet och säkerhet i offentliga miljöer
 ANDTS-situationen1 för ungdomar och unga vuxna

Resurser
Polisen och kommunen arbetar med sina respektive uppgifter och samverkar om
prioriterade områden. För det gemensamma arbetet ska tid och resurser avsättas för att

delta i det lokala brottsförebyggande rådet

ta fram en lägesbild med orsaksanalys

förankra ovanstående i en konkret åtgärdsplan

arbeta praktiskt enligt åtgärdsplanen.
Polisen och kommunen ska även ha resurser för kommunikation med anledning av
samverkansöverenskommelsen, medborgarlöftena, lägesbilden och åtgärdsplanen.

Dokumentation
Respektive part tar fram följande dokument för sin gemensamma samverkan:
 Lägesbild med tillhörande orsaksanalys
 Åtgärdsplan
 Kommunikationsplan

Lägesbild med tillhörande orsaksanalys
Polisen och kommunen ska gemensamt och årligen göra en lägesbild med tillhörande
orsaksanalys. Lägesbilden ska bygga på lokal information som hämtas från olika källor.
Vilket material som används kan variera, men källor som alltid ska ingå är statistik över
brottsutveckling, trygghetsmätning, medborgardialog, medarbetardialog samt information
som lyfts i det brottsförebyggande rådet och dess arbetsgrupp. Även en mängd andra

Förkortningen används av myndigheter som arbetar folkhälsofrämjande och förebyggande vad gäller alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.
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källor kan användas för att ta fram en lägesbild. Respektive part gör egna förberedelser för
lägesbildsarbetet i enlighet med beskrivningen i Handbok för samverkan i Brottsförebyggande
arbete och Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete.

Åtgärdsplan
I åtgärdsplanen anges gemensamma eller kompletterande konkreta åtgärder. Dessa är
specifika, mätbara, accepterade (etiskt och politiskt), realistiska och tidssatta.

Kommunikationsplan
Parterna kommunicerar överenskommelse, medborgarlöften, lägesbild med tillhörande
orsaksanalys samt åtgärdsplan internt. Extern information angående överenskommelsen
och insatser kopplade till denna görs gemensamt, men i respektive parts egna kanaler.

Uppföljning av samverkan
Vid minst ett tillfälle varje år, senast i samband med det lokala brottsförebyggande rådets
sista möte, följs genomförda brottsförebyggande åtgärder och samverkan inom det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet upp: Vad har genomförts? Vilka
effekter fick arbetet? Vilka åtgärder har vidtagits och vilket samband finns mellan åtgärder
och resultat?
2019-06-11
___________________________________
Tillförordnad chef,
Lokalpolisområde Nybro

___________________________________
Niklas Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande,
Uppvidinge kommun

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 2020 och VERKSAMHETSPLAN 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 budgetarbetet 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 bruttonationalprodukten, (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 bostadsbyggande, men även den svenska exportmarknaden ser ut att dämpas.
Fallet i den totala världshandelsvolymen under det senaste halvåret har historiskt sett endast överträffats av raset i samband med finanskrisen 2008. I de senaste månadernas rapporter från EUkommissionen, 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 eftersom 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 betydande restaurerings- och nybyggnationsbehov. I kombination med det stora mottagandet av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar detta till att de demografiskt betingade behoven och investeringsbehoven 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 arbetsför ålder ökar betydligt långsammare.
De senaste åren har osäkerheten i ekonomiska förutsättningar för kommunerna ökat kraftigt. Osäkerheten 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 verksamheten 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. Resultatprognosen för 2019 innebär ytterligare underskott. De budgeterade resultatnivåerna för perioden 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 invånare 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
2019
2020
2021

9 560 personer
9 665 personer
9 740 personer
9 815 personer

Finansiering
De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens budgetarbete 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 anledning 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 antal invånare i kommunerna. Ersättningen viktas så att de första åren fördelas en större del utifrån flyktingvariablerna, de kommande åren minskar viktningen successivt och från och med år 2021 sker fördelningen 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 innebära 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 räkning.
Uppvidingehus
UppCom
RÖK
HUL

Fastighetsförvaltning och lokalvård
Bredband, IT och telefoni
Räddningstjänsten i Östra Kronoberg
Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo

För dessa verksamheter samt kommunens kostorganisation, gäller grundprincipen att tjänsterna utförs till självkostnadspris. Undantag för denna regel är bredbandsverksamheten där hänsyn till kommersiella intressen beaktas. Avtalet med UppCom, avseende IT och telefoni är uppsagt, förhandlingar
om nytt avtal pågår. Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att utreda de kommunala 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 finansierar 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 beroende av den ekonomiska livslängden och internräntan på beslutad procentsats, 2,5 procent. Kapitalkostnaderna belastar driftbudgeten månaden efter färdigställande.
Taxor och avgifter
Förslaget till taxor och avgifter redovisas som en separat del av verksamhetsplanen. Viktigt är att intäkterna 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 resultat. Beslutade investeringsnivåer för 2019 – 2021 uppgår till närmare 120 miljoner kronor, vilket
innebär att ambitionsnivån inte uppnås. Inför budget- och planperioden 2020 - 2022 bedöms investeringsnivån 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 tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer 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. Kommunchefen har tillsammans med kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag på kostnadssänkande åtgärder 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. Intäktsuppräkning har beräknats med 1,5 procent och kostnadsuppräkning exklusive löneökningar med 2 procent. Löneökningarna budgeteras centralt och fördelas ut först efter genomförd lönerevision. Samtliga
nämnder får en generell neddragning av budgetramen med 1 procent 2020. Utöver den neddragningen 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
Ingångsvärde
Intäktsuppräkning
Uppräkning övriga kostnade r
Tillskott/avdrag i ram, budge tbe slut 2018-2021

2 019

2020

2021

2022

94 746

97 016

99 414

99 397

-598

-75

-1 440

-1282

2 068

868

2 223

2180

800

-200

Tillskott i ram, ramförslag 2020-2022
Ne ddragning i ram, ramförslag 2020-2022

4 775

1 000

1500

-2 970

-1 800

-800

Budgetram

97 016

99 414

99 397

100 995

Förändring

2 270

2 398

-17

1 598

Ingå ngsvä rde 2019 ä r besluta d 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
Ingångsvärde
Intäktsuppräkning

2 019

2020

2021

2022

228 564

236 264

234 941

236 180

-216

-174

-455

-511

Uppräkning övriga kostnade r

2 016

2 011

2 494

2433

Tillskott/avdrag i ram, budge tbe slut 2018-2021

5 900

Tillskott i ram, ramförslag 2020-2022
Ne ddragning i ram, ramförslag 2020-2022
Budgetram

200

200

1 000

1 500

500

-4 360

-2 500

-1500

236 264

234 941

236 180

237 102

7 700

-1 323

1 239

922

Ingå ngsvä rde 2019 ä r besluta d 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
Ingångsvärde

2 019

2020

2021

2022

230 036

239 237

228 025

214 630

Intäktsuppräkning

278

-259

-394

-476

Uppräkning övriga kostnade r

823

1 387

1 549

1 514

8 100

-3 600

-2 800

Tillskott/avdrag i ram, budge tbe slut 2018-2021
Tillskott i ram, budge tförslag 2020-2022

7 500

Ne ddragning 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

Ingå ngsvä rde 2019 ä r besluta d budget i november 2018 inkl lök för hela 2018

I socialnämndens budgetram för 2020 och 2021 finns sedan tidigare neddragning (budgetbeslut i november 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

-39

-39

-40

-39

24

24

24

21

-20

0

-500

Tillskott i ram, budge tförslag 2020-2022

100

-100

Ne ddragning i ram, förslag 2020-2022

-45

Intäktsuppräkning
Uppräkning övriga kostnade r
Tillskott/avdrag i ram, budge tbe slut 2018-2021

Budgetram

4 515

4 555

3 939

3 921

Förändring

-35

40

-616

-18

Ingå ngsvä rde 2019 ä r besluta d budget i november 2018 inkl lök för hela 2018

Miljö- och byggnadsnämnden tillförs medel för genomförande av inventering av mindre avlopp under 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, tidigare förstärkning i budget för åren 2018 - 2020 avvecklas 2021.

Lönenämnd
Ingångsvärde

2 019

2020

2021

2022

0

0

0

0

-71

-71

-71

-71

71

71

71

71

Budgetram

0

0

0

0

Förändring

0

0

0

0

Intäktsuppräkning
Uppräkning övriga kostnade r

Ingå ngsvä rde 2019 ä r besluta d budget i november 2018 inkl lök för hela 2018

Lönenämndens kostnader ska täckas av intäkter från de ingående kommunerna, nettoramen är därmed noll kronor.
Sammanställning, nämndernas budgetram
Nämnd/år
Kommunstyre lse n

2 019

2020

2021

2022

97 016

99 414

99 397

100 995

Barn- och utbildningsnämnde n

236 264

234 941

236 180

237 102

Socialnämnde n

239 237

228 025

214 630

214 668

4 515

4 555

3 939

3 921

0

0

0

0

577 032

566 935

554 146

556 686

22 261

-10 097

-12 789

2 540

4,0

-1,7

-2,3

0,5

Miljö- och byggnadsnämnde n
Löne nämnde n
Total
Förändring, tkr
Förändring, %

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

14 799

17 400

17 900

18 400

Digitalise ring

0

500

500

500

Omstrukture ring

0

3 650

6 050

4 250

1 000

1 000

1 000

800

1 000

1 000

Pe nsionskostnade r

Färdtjänst
Kompe te nsutv/Pe rsonalförs
Kvalite tshöjande insatse r

1 000
0

500

500

500

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

Kapitalkostnade r

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 motsvarande 1 miljon kronor. En utredning om organisatorisk tillhörighet för färdtjänsten pågår, förstärkningen 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 projekt/åtgärder inom respektive område. Personalutskottet fattar beslut om medlen för kompetensutveckling/personalförsörjning och kommunstyrelsen för de två övriga.
Medel för omstruktureringskostnader avsätts centralt för samtliga tre år. Under en strukturomvandling 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

RESULTATPLAN

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

10 000

10 000

10 000

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

200

-250

-1 000

-1 300

-7 000

6 000

14 300

11 600

6 000

14 300

Tillskott, statliga medel
Regleringspost

Finansnetto
RESULTAT EFTER FINANSNETTO
Återställning av balanskravet

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 årsredovisningen 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 ansvarstagande 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 kostnadssänkningarna 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
Oktober
November

Beslut om budgetförutsättningar i Kommunfullmäktige
Nämnderna beslutar om budget- och verksamhetsplan
Beslut om budget- och verksamhetsplan i Kommunfullmäktige

Budgetberedningen kommer den 3:e september att föra dialog med nämndernas presidier och förvaltningsledning för avstämning av pågående arbete. Budgetberedningen kommer utifrån underlagen
från nämnderna bereda förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021 – 2022 till kommunstyrelsens sammanträde i november

2019-06-03
Silja Savela
Ekonomichef

9

Sida
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1(1)

Datum

Referens

2019-06-03

KS 2019-000150

Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Anta budgetförutsättningarna för budget 2020 och verksamhetsplan 2021
och 2022 enligt upprättat förslag

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

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

Ekonomichef
Silja Savela

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
Silja.savela@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Silja Savela SASA

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2019-05-31

KS 2019-000179

Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg
år 2018
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige
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.

Ekonomiska konsekvenser
-

Beslutsunderlag
VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse för 2018

Beslutet skickas till
VoB Kronoberg, gun.hartman@vob.se

Ekonomichef
Silja Savela

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
Silja.savela@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Silja Savela SASA

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2019-05-28

KS 2019-000142

Årsredovisning 2018 för Asta och Balduin Hansens
stiftelse
Ekonomiavdelningens förslag till beslut
Godkänna årsredovisning 2018 för Asta och Balduin Hansens Stiftelse.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente, fastställt av kommunstyrelsen den 13 augusti 1996, §80,
skall avkastningen användas till trivselbefrämjande åtgärder för
omsorgstagare vid dagcenter och gruppboende i Lenhovda.
Stiftelsen har ingen anställd personal.

Ekonomiska konsekvenser
"[Skriv text här]"

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
Tjänsteskrivelse, ekonom 2019-05-28

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen

Therese Petersson

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
Therese.petersson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Therese Petersson TEPN
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Datum

Referens

2019-05-28

KS 2019-000143

Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Augusta
Johanssons och Aina Holmers fond
Ekonomiavdelningens förslag till beslut
1. Godkänna årsredovisning 2018 för Augusta Johansson och Aina
Holmers fond.
2. Överlämna årsredovisningen till kommunrevisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för stiftelsen ska stiftelsens medel användas för ett
långsiktigt och målinriktat arbete med att utveckla och förbättra kulturlivet
i Åseda. Alla personer boende i Åseda har rätt att lämna förslag
tillanvändningsområden för stiftelsen. Från den årliga avkastningen ska 10
% återföras kapitalet och resten fördelas till kulturprojekt och evenemang i
Åseda. Fondkommittén har haft som målsättning att avsätta en summa
varje år för större kulturella insatser såsom offentliga konstutsmyckningar
och dokumentation av Åseda och dess omgivningar. Resten har fördelats
till föreningar och institutioner i Åseda som förlustförteckningsbidrag för
kulturprogram med mera.

Ekonomiska konsekvenser
"[Skriv text här]"

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom 2019-05-28
Årsredovisning 2018

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen

Therese Petersson

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
Therese.petersson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Therese Petersson TEPN
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Datum

Referens

2019-05-21

KS 2019-000199

Överflytt av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst
Kommunkansliets förslag till 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.

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
annelie.martinsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Annelie Martinsson ANMA

Datum

Uppvidinge kommun

2019-05-21

Sida

KS 2019-000199

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, av planerare 2019-05-21
Kostnads- och budgetutveckling, av ekonom 2019

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Planerare
Annelie Martinsson

2(2)

Kostnader för färdtjänst och omsorgsresor 2017
2017
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
TOTALT
I % av totalen

Färdtjänstresor

Omsorgsresor Sjukresor

80 244
76 132
76 649
99 837
79 028
79 932
91 657
81 507
80 244
77 433
98 661
109 952

124 150
111 659
141 362
99 631
99 415
85 375
43 454
79 155
82 718
100 109
110 595
74 392

1 031 276

Tillst.avg.

Fast Adm

Rörlig Adm

Totalt

Antal
Färdtj

Summa
Omsresor Färdtj + omsorg

Budget
KS

Soc

Totalt

554

18 113
18 113
20 557
16 664
16 455

3 106
3 106
3 106
3 106
3 106
3 106
3 106
3 106
3 106
3 106
3 106
3 106

33 950
39 870
37 390
39 930
39 220
34 590
35 230
31 620
34 520
37 364
22 621
38 910

241 450
230 819
258 507
242 504
220 769
234 386
174 672
214 305
218 845
238 569
251 647
243 369

204 394
187 791
218 011
199 468
178 443
165 307
135 111
160 662
162 962
177 542
209 256
184 344

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

209250
209250
209250
209250
209250
209250
209250
209250
209250
209250
209250
209250

209250
209250
209250
209250
209250
209250
209250
209250
209250
209250
209250
209250

1 152 015

3 768

120 296

37 272

425 215

2 769 842

2 183 291

0

2511000

2511000

37,2%

41,6%

0,1%

4,3%

1,3%

15,4%

85939,667

96001,25

52

989
1 225
804
144

30 394

Kostnader för färdtjänst och omsorgsresor 2018
2018
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
TOTALT
I % av totalen

Färdtjänstresor

Omsorgsresor Sjukresor

74 146
89 780
123 614
138 572
140 571
165 115
127 180
143 377
171 782
182 748
149 951
172 827

100 797
92 866
78 492
74 675
70 506
66 345
30 597
62 694
58 825
52 413
53 981
46 689

1 679 663

788 880

52,0%

24,4%

139971,92

65740

361
870
418
464

Tillst.avg.

Fast Adm

Rörlig Adm

Totalt

26 775
17 064
16 916
19 591
19 851
18 713
18 602
18 526
18 576
18 925
23 872
19 698

3 169
3 169
3 169
3 169
3 169
3 169
3 169
3 169
3 169
3 169
3 169
3 169

33 860
34 090
36 960
36 460
37 880
36 590
40 120
35 950
41 080
40 710
63 690
44 900

239 108
237 839
259 569
272 931
271 977
289 932
220 032
264 510
294 250
298 947
295 756
287 283

6 164

237 109

38 028

482 290

3 232 134

0,2%

7,3%

1,2%

14,9%

364
794
818
982
1 093

Antal
Färdtj

Summa
Omsresor Färdtj + omsorg

410
361
420
477
525
454
474

421
338
331
297
154
316
301
296
307
278

Budget
KS

Soc

Totalt

174 943
182 646
202 106
213 247
211 077
231 460
157 777
206 071
230 607
235 161
203 932
219 516

150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417

79500
79500
79500
79500
79500
79500
79500
79500
79500
79500
79500
79500

229917
229917
229917
229917
229917
229917
229917
229917
229917
229917
229917
229917

2 468 543

1805000

954000

2759000

Kostnader för färdtjänst och omsorgsresor 2019
2019

Färdtjänstresor

Omsorgsresor Sjukresor

Tillst.avg.

Fast Adm

Rörlig Adm

Totalt

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

235 056
206 780

0
0

508
1 828

17 222
13 090

3 169
3 194

40 220
41 490

296 175
266 382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALT

441 836

0

2 336

30 312

6 363

81 710

562 557

78,5%

0,0%

0,4%

5,4%

1,1%

14,5%

220918

0

I % av totalen

Antal
Färdtj

Summa
Omsresor Färdtj + omsorg
872
770

Budget
KS

Soc

Totalt

235 056
206 780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417
150417

441 836

1805000

0

1805000
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Datum

Referens

2019-06-04

KS 2019-000200

Avtal om dataskyddsombud
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet om gemensamt
dataskyddsombud mellan kommunerna Nybro, Emmaboda, Torsås,
Mönsterås och Uppvidinge.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Dataskyddsförordningen, EU 2016/679, som trädde i kraft den 25 maj
2018 är det obligatoriskt för alla offentliga myndigheter att utse ett
dataskyddsombud.
Nybro kommun har sedan maj 2017 arbetat aktivt med dataskyddsfrågor
och har även sedan tidigare, varit representerade i Emmaboda och Torsås
kommuner.
Under hösten 2018 gjordes en överenskommelse mellan dessa tidigare
samarbetande kommuner och kommunerna Mönsterås och Uppvidinge om
att de fem kommunerna skulle ha ett gemensamt dataskyddsombud, som
skulle vara stationerat i Nybro.
Dataskyddsombudet Thina Rydell tillträdde sin tjänst den 15 oktober 2018.
Med hänsyn till att kommunerna enligt den nya dataskyddsförordningen är
skyldiga att utse ett dataskyddsombud beslutade Kommunstyrelsens
ordförande i Uppvidinge på delegation att inför Thina Rydells tillträde utse
henne till kommunens dataskyddsombud.
Avsikten var att överenskommelsen mellan de berörda kommunerna
snarast skulle tecknas i ett avtal, som skulle gälla från och med den 15
oktober till och med 31 december 2019. Av olika administrativa skäl har
utarbetandet och undertecknandet av avtalet försenats. Nu föreloigger
emellertid ett förslag till avtal.
I avtalet ingår:
Rådgivning; informera och ge råd till personuppgiftsansvarig och dess
anställda om skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning.
Informationsstöd; ta fram mallar och interna riktlinjer samt policydokument
för behandling av personuppgifter hos respektive kommun.
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Internutbildning; planera och genomföra utbildningar i
dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Detta sker
lokalt eller gemensamt i större grupp.
Kontroll av efterlevnad; följa rättsutvecklingen inom området för dataskydd
och delta i nätverk och projekt för att upprätthålla hög kompetens.
Kontaktyta mellan invånare och kommun; vara nåbar via kontaktuppgifter som
publiceras på respektive webbplats.
Kontaktyta mellan kommun och tillsynsmyndighet; samarbeta med och vara
kontaktperson för tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor.
Avgift
Kostnaden för varje kommun beräknas till 16 600 kr per månad, inklusive
personalomkostnader, kontorskostnader samt bilresor. Kostnaden avser
avtalstiden 2018-10-15 – 2019-12-31. Avgiften beräknas därefter årligen efter
utförd lönerevisionsförhandling och uppräknas med arbetskostnadsindex.
Fakturering sker kvartalsvis.
Uppsägning av avtal
Uppsägning av respektive part ska äga rum senast 6 månader före
avtalstidens utgång.
Sker inte uppsägning är avtalet förlängt med 1 år varje gång med 6
månaders uppsägningstid.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för innevarande budgetår uppgår till 199 200 SEK. Kostnaden
ska finansieras av Kommunstyrelsens disponibla medel.

Beslutsunderlag
Förslag till avtal mellan kommunerna Nybro, Emmaboda, Torsås,
Mönsterås och Uppvidinge om ett gemensamt dataskyddsombud.
Tjänsteskrivelse 2019-06-04

Beslutet skickas till
Kommunchef

Tf kommunchef
Lars Engqvist

2(2)

19 mars 2019 1 (3)

Samverkansavtal – dataskyddsombud i Nybro, Emmaboda,
Torsås, Mönsterås och Uppvidinge kommun
Enligt Dataskyddsförordningen, EU 2016/679, som trädde i kraft den 25 maj 2018 är det
obligatoriskt för alla offentliga myndigheter att utse ett dataskyddsombud. Varje
nämnd/bolag är personuppgiftsansvarig och ska säkerställa och kunna visa att utförda
behandlingar av personuppgifter är genomförda i enlighet med förordningens
bestämmelser. Dataskyddsombudet har inget ansvar för att personuppgiftsansvarig
myndighet följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den
personuppgiftsansvariga.
Nybro kommun har sedan maj 2017 arbetat aktivt med dataskyddsfrågor och har även
varit representerade i Emmaboda och Torsås kommuner sedan tidigare. Detta avtal
uppdateras på grund av att Mönsterås- och Uppvidinge kommun tillkommer samt att ett
nytt dataskyddsombud har tillträtt som kommer att vara stationerad i Nybro.
Deltagande kommuner förbinder sig att utse kontaktperson för dataskyddsfrågor och
som leder det lokala dataskyddsarbetet och är länken mot dataskyddsombudet.
Kontaktpersonen rapporterar till kommun- och förvaltningsledning i samråd med
dataskyddsombudet. Det ska finnas en lokalt anpassad grupp/organisation som ska med
hjälp av råd och stöd verkställa det lokala arbetet. Till exempel; inventera
personuppgiftsbehandlingar, utföra registerhantering, göra systeminventering, vid behov
process kartlägga sin organisation, ta fram lokalt anpassade mallar utifrån tillhandahållna
dokument och eventuella risk- och konsekvensanalyser. Verksamheten byggs upp i
samråd mellan dataskyddsombud och dataskyddsgrupp. Interna riktlinjer och
policydokument för behandling av personuppgifter bör fastställas lokalt.
Dataskyddsombudet ska vara behjälpligt i framtagandet av dessa samt ska kunna
övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.
Vid prejudicerande domar med påverkan på dataskyddsarbetet ska dataskyddsombudet
och den lokala organisationen i samråd skyndsamt se till att efterlevnad uppnås.
Dataskyddsombudet har inget ansvar för att personuppgiftsansvarig kommun följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga.
Detta avtal gäller samverkan om gemensamt Dataskyddsombud.
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I avtalet ingår:
 Rådgivning; informera och ge råd till personuppgiftsansvarig och dess anställda
om skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning.
 Informationsstöd; ta fram mallar och interna riktlinjer samt policydokument för
behandling av personuppgifter hos respektive kommun.
 Internutbildning; planera och genomföra utbildningar i dataskyddsförordningen
och annan dataskyddslagstiftning. Detta sker lokalt eller gemensamt i större
grupp.
 Kontroll av efterlevnad; följa rättsutvecklingen inom området för dataskydd och
delta i nätverk och projekt för att upprätthålla hög kompetens.
 Kontaktyta mellan invånare och kommun; vara nåbar via kontaktuppgifter som
publiceras på respektive webbplats.
 Kontaktyta mellan kommun och tillsynsmyndighet; samarbeta med och vara
kontaktperson för tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor.
Ledighet
Vid dataskyddsombudets frånvaro/ledighet ansvarar Nybro kommun för att samma
ansvar gällande detta avtal också kan tillgodoses.
Ändringar
Om förutsättningarna för de i detta avtal angivna samarbetande kommunerna ändras
som exempel fler kommuner som vill ansluta sig krävs 100% enighet mellan de i detta
avtal berörda kommuner.
Avgift
Kostnaden för varje kommun beräknas till 16 600 kr per månad, inklusive
personalomkostnader, kontorskostnader samt bilresor. Kostnaden avser avtalstiden
2018-10-15 – 2019-12-31. Avgiften beräknas därefter årligen efter utförd
lönerevisionsförhandling och uppräknas med arbetskostnadsindex. Fakturering sker
kvartalsvis.
Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2018-10-15 då ett nytt gemensamt dataskyddsombud
påbörjade sin anställning till 2019-12-31.
Uppsägning av avtal
Uppsägning av respektive part ska äga rum senast 6 månader före avtalstidens utgång.
Sker inte uppsägning är avtalet förlängt med 1 år varje gång med 6 månaders
uppsägningstid.
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Avtalsexemplar
Detta avtal har upprättats i 5 likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

2019-03-19
______________________________________________
Carina Åresved-Gustavsson, tf kommunchef Nybro
______________________________________________
Anette Strömblad, kommunchef Emmaboda
______________________________________________
Håkan Petersson, kommunchef Torsås
______________________________________________
Fredrik Johansson, kommunchef Mönsterås
______________________________________________
Lars Engqvist, tf kommunchef Uppvidinge
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Medfinansiering av Tuffo
Kansliavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delta i TUFFO-projektet ”Nya metoder för
återvinning av blyglas från glasdeponier” med 30 000 SEK under 2019 och
sammanlagt 230 000 SEK under fyra år.

Sammanfattning av ärendet
Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) är ett
utvecklingsprogram för förorenade områden i Sverige. Programmet, som
drivs av Statens geotekniska institut (SGI), ska leda mot en effektivare och
snabbare sanering av förorenade områden. Avsikten är att forskare i
samarbete med andra aktörer ska kunna söka medel för teknikutvecklingsoch forskningsprojekt.
I Glasriket finns idag ett 40-tal deponier som klassats som mycket hög risk
av länsstyrelserna. Blyglaset där lakar ut bly till växter och vattendrag och
är också skadligt för människor.
RISE Glas (glasforskare) har i tät samverkan med Glasriket-kommunerna
och länsstyrelserna (behovsägare), Målerås Glasbruk (glastill-verkare),
Ragn-Sells (återvinningsföretag), Linnéuniversitetet (forskning deponi och
rening), Form Us With Love (industridesigners) och Orrefors Park
(studioglashytta och återvinningspark) ansökt om medel från SGI för ett
fyraårigt projekt inom Tuffo-programmet.
I projektet kommer metoder för återvinning av blyglas att verifieras i
fullskala. Det gäller metoder för att:
Identifiera områden med blyglas på deponier
Separera glas från annat skräp och separera olika glas-sorter
Gräva upp glaset på ett sådant sätt att det inte blandas med annat
Smälta blyglaset och separera glas från bly
Målet är att verifiera metoderna i fullskala för att samhället ska våga satsa
på en innovativ sanering av Glasriket istället för att täcka deponierna eller
flytta blyglaset till deponier för farligt avfall så att det aldrig kan
återanvändas. Resultaten kommer i form av verifierade metoder,
prototyper, rapporter och utställning. SIG beslutade den 6 maj att stödja
projektet med sammanlagt 2 704 000 SEK under fyra år, varav 2 028 000
gäller budgetåret 2019.
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Ansökan bygger på förutsättningen att de berörda intressenterna
gemensamt finanserar projektet. För Uppvidinge del innebär det att
kommunen bidrar med 30 000 SEK under år 2019, 70 000 SEK under vardera
år 2020 och 2021 samt 60 000 SEK under 2022. Den sammanlagda insatsen
för Uppvidinge kommun under fyra år blir således 230 000 SEK.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna under 2019 ska täckas av KS-AU:s disponibla medel.

Beslutsunderlag
Sammanfattning av projektet Tuffo
SGI:s beslutsbidrag Tuffo
Tuffo 2018 steg 2 –verifiering av nya metoder för återvinning
Generella villkor för bidrag till forskning
Tuffo 2018 –Uppvdimnge kommuns medverkan
Tjänsteskrivelse 2019-06-04

Beslutet skickas till
Kommunchef

Tf kommunchef
Lars Engqvist
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