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KALLELSE
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Datum

2019-05-20

Emma Majlöv Modig,
emma.majlov-modig@uppvidinge.se

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 maj 2019 klockan 18:30 i
Folkets hus, Alstermo för att behandla följande ärenden:


Upprop

Ärende
1.

Val av justerare 2019
Dnr 2019-000065

2.

Allmänhetens frågestund år 2019
Dnr 2019-000048

3.

Information från revisorerna
Dnr 2019-000074

4.

Information till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige från kommunens
förvaltningar
Dnr 2019-000046

5.

Information om budget 2020 och
verksamhetsplan 2021-2022
Dnr 2019-000150

6.

Anmälan av motioner
Dnr 2019-000101

7.

Anmälan av medborgarförslag
Dnr 2019-000102

8.

Inlämnande av interpellation
Dnr 2019-000103

9.

Fråga från förtroendevald
Dnr 2019-000085

10. Avsägelse av uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige
Dnr 2019-000169

Anteckningar

Uppvidinge kommun

Datum

Sida

2019-05-20

2(2)

Ärende

Anteckningar

11. Jämställdhetsplan 2016-2018, Uppvidinge
Kommun
Dnr 2016-000076
12. Digitaliseringsstrategi
Dnr 2019-000151
13. Hemställan hos kommunfullmäktige gällande
lokal tillredning av lunch på Björkåkra
förskola, Åseda
Dnr 2017-000386
14. Motion om lägenhetshyror för privata aktörer
Dnr 2018-000243
15. Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra
Kronoberg år 2018
Dnr 2019-000139
16. Handlingsplan för intern kontroll 2019
Dnr 2018-000425
17. Översyn av regler för exploatering av mark
Dnr 2019-000167
18. Meddelande till Kommunfullmäktige
Dnr 2019-000120

Peter Skog Lindman
Ordförande

Emma Majlöv Modig
Kommunsekreterare

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-23
Kommunfullmäktige

§ 35

Dnr 2019-000048

Allmänhetens frågestund år 2019
Sammanfattning av ärendet
ställer en fråga avseende kamratstödjare och huruvida det
finns något stipendium/aktivitet för kamratstödjare.
Margareta Schlee (M) ber att få återkomma med svar till
kommunfullmäktiges kommande sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Planering av informationstillfällen
Kommunfullmäktige 2019
Utbildning/information till politiker i kommunfullmäktige.
Tidpunkt

Ansvarig

Innehåll

Jan

Kommunchef

Info om kommunens
organisation
Rollen som kommunchef
Utbildningsplan

Feb

Kommunsekreterare
Beredskapssamordnare

Mars

Ekonomichef
Kvalitetsstrateg
Personalchef

April

Socialförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Maj

Barn- och utbildningsförvaltningen
Samhällsserviceförvaltningen

Juni

Uppcom
Uppvidingehus

Aug

IT-chef/Upphandling
Näringslivsutvecklare
Planerare
Kommunikationsansvarig
HUL
RÖK

Sept

Okt

Överförmyndare
GDPR-jurist
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2019-05-07
Kommunstyrelsen

§ 91

Dnr 2016-000076

Jämställdhetsplan 2016-2018, Uppvidinge Kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
informationen.

Sammanfattning av ärendet
Jämställdhetsplanen för 2016-2018 utgår från Diskrimineringslagens
tidigare krav och innefattar fyra huvudmål utifrån områdena
arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier och rekrytering. I planen
framgår vilka åtgärder som krävs samt på vilket sätt arbetsgivaren ska
arbeta för att sträva mot en jämställd arbetsplats. Planen gällde till och med
2018-12-31 och har följts upp.
Diskrimineringslagen förändrades 2017 och det finns numera inte längre
krav att arbetsgivare ska upprätta jämställdhetsplaner. Uppvidinge
kommun arbetar utifrån Diskrimineringslagens nuvarande krav på
arbetsgivare.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
personal utskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.

Beslutsunderlag
Uppföljning jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018
Personal utskottet protokollsutdrag 2019-03-19 § 12

Beslutet skickas till
Personalchef
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Uppföljning av
Jämställdhetsplan
Uppvidinge
kommun
2016-2018
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INLEDNING
Varför gjordes en jämställdhetsplan?
Fram till och med 2016-12-31 fanns krav i Diskrimineringslagen om att alla arbetsgivare
skulle dokumentera arbetet med jämställdhetsplan med en jämställdhetsplan. Den 1 januari
2017 ändrades diskrimineringslagen bestämmelser rörande arbetsgivares aktiva åtgärder så
att det tidigare kravet på jämställdhetsplan nu har ersatts med ett allmänt
dokumentationskrav.
Uppvidinge kommuns jämställdhetsplan antogs av kommunfullmäktige 2016-03-30 och har
följts upp vid årsslutet 2018.
BAKGRUNDSFAKTORER
Tabellen nedan visar könsfördelningen i kommunen.
Anställningstyp
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt
Tillsvidareanställda åa
Visstidsanställda åa
Totalt åa

2018-12-31
Kv
622
134
756
552
116
668

M
96
48
144
92
42
133

Tot
718
182
900
643
158
801

2015-06-30
Kv
663
74
737
579
61
640

M
87
40
127
84
37
121

Tot
750
114
864
663
98
761

Uppvidinge kommun har ökat antalet årsarbetare från 761 till 801 under 2015-2018. Andelen
män har också ökat, även om kvinnorna fortfarande utgör majoritet.
Kommunen har i stor utsträckning verksamheter som traditionellt är kvinnodominerade.
Kvinnodominansen är som högst på socialförvaltningen med 92,2procent, andelen har
minskat i förhållande till föregående år, 94,2 procent. För Uppvidinge kommuns del ligger
verksamheter med mer manliga inslag, såsom räddningstjänst, IT och fastighetsförvaltning,
i egna bolag/förbund. Det är eftersträvansvärt med en jämnare könsfördelning i alla
verksamheter.
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ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Mål
Nå det kommunövergripande
målet för
sjukfrånvaro

Uppföljning
Genomfört hösten
2016, 2017 och 2018

Klart våren 2018

Klart 2016

Åtgärd
Arbetsmiljöutbildning
för nya chefer och
skyddsombud

Ansvar
Personalkontoret

Revidera
rehabiliteringsrutin
och därefter utbilda
chefer

Personalkontoret

Revidera
Personalkontoret
medarbetarsamtalsmall
under 2016
Pilot Sjuk/friskanmälan
på utvalda enheter
under april 2016-mars
2017

Personalkontoret

Pågår

Livsstilsprogram

Personalkontoret

Görs bland annat
genom
hälsoinspiratörerna,
chefsintroduktion och
kommungemensamma
chefsträffar

Synliggöra
kommunens
friskfaktorer under
2016 som kompletterar
Arbetsmiljöpolicyn
(antagen av KF 200709-04 § 67)

Personalkontoret

Avslutad sept 2017

Uppföljning av åtgärder
Arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud
Grundläggande arbetsmiljöutbildning hölls för nya chefer och skyddsombud under
höstarna 2016, 2017 och 2018, vilket uppfyller delmålet.
Revidering av rehabiliteringsrutin
Uppvidinge kommuns rutin för arbetslivsinriktad rehabilitering har reviderats i syfte att
rutinen ska främja effektiva rehabiliteringsprocesser och ökad hälsa. Utbildning i den nya
rutinen har genomförts för chefer, politiker och fackliga representanter under hösten 2017
och våren 2018.
Revidering av medarbetarsamtalsmall
Medarbetarsamtalsmallen har reviderats och ersatt tidigare mall hösten 2016.

www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
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Pilot av sjuk/friskanmälan
Pilotprojekt med sjuk- och friskanmälan genomfördes på utvalda enheter mellan april 2016
och september 2017. Projektet kunde inte ge ett entydigt svar vad gällde minskad
korttidssjukfrånvaro eller minskad sjukfrånvarokostnad.
Livsstilsprogrammet
Uppvidinge kommun har tillsammans med företagshälsovården Previa arbetat fram ett
projekt som syftar till att förebygga ohälsa genom deltagande i ett individuellt program, så
kallat Hälsostegen. Hälsostegen utformas individuellt och dess hälsomål utvärderas och
följs upp under och efter projektet. Projektets målgrupp är medarbetare som befinner sig i
eller tydligt riskerar ohälsa. Genom deltagande i projektet får medarbetaren verktyg att
hantera och förändra sina levnadsvanor så att hälsa och arbetsförmåga förbättras på sikt.
Hälsostegen fortsätter under 2019.
Synliggörande av friskfaktorerna
Uppvidinge kommuns friskfaktorer har synliggjorts vid ovanstående sammankomster.
Kommunfullmäktige antog den 2017-06-27 Uppvidinge kommuns personalpolitiska
program, vilket arbetats fram utifrån chefers och fackliga organisationers diskussioner om
medarbetarskap, ledarskap, hållbart arbetsliv, mångfald och kompetens. Vid diskussionerna
lyftes friskfaktorerna som fortsatt viktiga för arbetsförhållanden i kommunen, vilket
personalkontoret ser bekräftar vikten av fortsatt arbete med att synliggöra friskfaktorerna.
Uppföljning av ovanstående mål
Nedan redovisas sjukfrånvaron för perioden 2015-01-01 till och med 2015-06-30.

Buf
Sof
Övriga1
Totalt

Män
3,66%
2,74%
1,37%
2,36%

Kvinnor
6,21%
11,32%
6,15%
8,64%

Totalt
5,78%
10,92%
4,05%
7,56 %

För året 2018 var sjukfrånvarostatistiken följande:

Buf
Sof
Övriga2
Totalt

Män
3,69%
2,39%
2,4%
2,6%

Kvinnor
7,4%
7,28%
4,7%
7,6%

Totalt
6,73%
6,83%
3,6%
6,06 %

Övriga förvaltningar består av Lönesamverkan HUL, Miljö- och bygg,
Kommunledningsförvaltningen
2 Övriga förvaltningar består av Lönesamverkan HUL, Miljö- och bygg,
Kommunledningsförvaltningen och nuvarande Samhällsserviceförvaltningen
1
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Jämfört med första halvåret 2015 har den totala sjukfrånvaron 2018 minskat med 1,5
procentenheter och minskningen har skett för kvinnorna, medan männens sjukfrånvaro har
ökat något. Uppvidinge kommun har uppfyllt målet att den totala sjukfrånvaron ska
minska.

FÖRÄLDRASKAP
Mål

Uppföljning

65 % av
Hösten 2018
medarbetarna ska ha
möjlighet att
utnyttja flex

Åtgärd

Ansvar

Utöka omfattningen
av flextidsavtal

Personalkontoret

Uppföljning av ovanstående mål
2015 fanns avtalad flexibel arbetstid för cirka 400 tillsvidareanställda medarbetare, vilket
motsvarar 53 % av alla tillsvidareanställda. 2018 fanns avtalad flexibel arbetstid för cirka 501
tillsvidareanställda medarbetare vilket motsvarar ca 66%.3 Det betyder att målet om att öka
andelen medarbetare som kan uttnyttja flexibel arbetstid till 65% har uppnåtts.

Införandet av flexibel arbetstid har inte slutförts på alla arbetsplatser där avtal finns. Detta innefattar
personal på förskolor och fritidshem.
3

www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se

Sida 7 av 8

FÖRBUD MOT TRAKASSERIER OCH SEXUELLA TRAKASSERIER
Mål

Uppföljning

Åtgärd

Ansvar

0 % förekomst av
trakasserier

Hösten 2018 genom
frågor på
medarbetarundersökning

Nyanställda får i sin
introduktion information
om riktlinje gällande
kränkande särbehandling
och diskriminering. Detta
sker löpande vid
nyanställning.
Riktlinjen ska också
informeras om på
arbetsplatsträffar.

Närmaste
chef

Uppföljning av ovanstående mål
Av resultatet av 2018 års medarbetarundersökning framgår att 13 % upplever sig ha blivit
utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning på arbetsplatsen de senaste 12
månaderna. Målet är därmed inte uppnått.

REKRYTERING
Mål
Minska antalet
yrkeskategorier som är
enkönsdominerade till 95
% eller mer.

Uppföljning
Hösten 2018

Åtgärd
Vid lika kompetens ska
underrepresenterat kön ges
företräde.

Ansvar
Närmaste chef

Uppföljning av ovanstående mål
Yrkeskategorier med mer än 10 medarbetare var 2015 19 st till antalet. 11 av 19, d v s 58% av
yrkeskategorierna4 var dominerade av det ena könet till 95% eller mer. 2018 var antalet
yrkeskategorier med mer än 10 medarbetare 22 st till antalet. 8 av 22, d v s 36 % av dem var
dominerade av det ena könet till 95 % eller mer. Målet att minska antalet yrkeskategorier
som är enkönsdominerade till 95 % eller mer är därmed uppnått.
Mellan januari och december 2015 annonserade kommunen 370 lediga tjänster och mottog
1700 ansökningar. 29% av de sökande var män, 70% kvinnor och 1% tillhörde en annan
könsidentitet. Mellan januari och december 2018 annonserades 339 lediga tjänster och

4

Yrkeskategorier (AID) med minst 10 medarbetare
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kommunen mottog 1600 ansökningar. De sökande bestod till 29% män och 71% kvinnor.
Ansökande med annan könstillhörighet stod för mindre än en procent.

SAMMANFATTNING
I jämställdhetsplanen för 2016-2018 beslutade kommunfullmäktige om fyra områden för
arbete med och uppföljning av kommunens jämställdhetsarbete:

Mål

Uppföljning

Nå det kommunövergripande målet för
sjukfrånvaro

Det kommunövergripande målet är att
sjukfrånvaro ska minska.
Målet är uppnått.

65 % av medarbetarna ska ha möjlighet att
utnyttja flex

66 % av kommunens medarbetare har
kollektivavtal om flextid.
Målet är uppnått.

0 % förekomst av trakasserier

Av resultatet av 2018 års
medarbetarundersökning framgår att 13 %
upplever sig ha blivit utsatt för kränkande
särbehandling eller mobbning på
arbetsplatsen de senaste 12 månaderna.
Målet är inte uppnått.

Minska antalet yrkeskategorier som är
enkönsdominerade till 95 % eller mer

Antalet yrkeskategorier som är
enkönsdominerade till 95 % eller mer har
minskat från elva till åtta.
Målet är uppnått.

Vid uppföljning av dessa områden och delmål kan man se att Uppvidinge kommun har
arbetat aktivt med frågor som berör jämställdhet under 2016-2018. Av medarbetarna är
majoriteten kvinnor men skillnaden i könsfördelningen har blivit något mindre. Den totala
sjukfrånvaron har minskat och till viss grad skillnaden mellan könens totala sjukfrånvaro.
Fler har möjlighet att uttnyttja flexibel arbetstid och andelen kvinno- eller mansdominerade
yrkesgrupper har minskat. Könsfördelningen för kandidater vid rekrytering består dock
med en majoritet kvinnor som ansöker till annonserade tjänster. Kommunen når inte heller
målet om 0% förekomst av trakasserier och sexuella trakasserier.
Sammanfattningsvis kan därmed sägas att Uppvidinge kommun har nått tre av fyra mål och
genom arbetet som dokumenterats i jämställdhetsplanen främjat för jämställdhet inom
organisationen.
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
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§ 93

Dnr 2019-000151

Digitaliseringsstrategi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar framtagen
digitaliseringsstrategi.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Uppcom och externa
konsulter från ATEA tagit fram en strategi för kommunens fortsatta arbete
gällande digitalisering.
Strategin är ett styrdokument för tydliggörande av önskad inriktning och
målbild gällande digitalisering för att förbättra tjänsterna samt dialogen
med medborgaren.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av IT-chef, 2019-04-18
Digitaliseringsstrategi

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Kommunstyrelsen

§ 97

Dnr 2017-000386

Hemställan hos kommunfullmäktige gällande lokal
tillredning av lunch på Björkåkra förskola, Åseda
Kommunstyrelsens beslut
1. I enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-10, § 32,
föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslutar
försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch på Björkåkra förskola.
2. Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att
redovisa skälen till den debitering om 27 000 kr/mån som barn- och
utbildningsförvaltningen blir debiterad.

Reservation
Christina Lindqvist (KD)
Frida Sundqvist Hall (C)
Patrik Davidsson (C)

Sammanfattning av ärendet
Den 25 oktober 2017, § 90, beslutade Barn- och utbildningsnämnden att
hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att en försöksverksamhet
med lokalt tillred lunch genomförs på Björkåkra förskola under perioden
2018-01-01- 2019-12-31 med utvärdering under sista kvartalet 2019 av
försöksverksamhetens inverkan på ekonomi, kvalitet och brukarnas
upplevelse av måltidsverksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2018, § 89, att en
försöksverksamhet godkänns med lokalt tillredd lunch på Björkåkra
förskola under perioden 2018-01-01-2019-12-31 med utvärdering under sista
kvartalet 2019.
I kommunfullmäktiges beslut framgår det att kommunfullmäktige ställer
sig positiv till föreslagen försöksverksamhet under ett år under
förutsättning att inga ombyggnationer eller investeringar krävs.
Försöksverksamhetens kostnader ska rymmas inom befintlig budget för
barn- och utbildningsnämnden. Krävs tilläggsanslag får barn- och
utbildningsnämnden återkomma till kommunfullmäktige.
Försöksverksamheten beräknades börja 2019-01-01 men på grund av att det
inte fanns någon kock anställd förrän i februari på Björkåkra har det
fördröjts. Förskolechef för Björkåkra informerade kostverksamheten i

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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oktober 2018 om att de behöver fortsatt matdistribution under 2019
eftersom köket på förskolan inte var anpassat. Efter beräkningar med
ekonom kommer förskolans kostnader för kosten att minska med 115 000 kr
varje år vid införandet av lokal tillredning av lunch. Björkåkras lokaler
uppfyller samtliga krav på ett tillagningskök när fläktarna gjorts om samt
det har införskaffats en separat diskbänk att hantera grönsaker vid. Det är
inte tillåtet att ta in jordiga produkter i lokalerna eftersom det inte finns ett
renseri, vilket kan lösas med att endast köpa in tvättade eller sköljda
livsmedel och produkter.
Den 10 april 2019, § 32, beslutade barn- och utbildningsnämnden:
Barn- och utbildningsnämnden hemställer att kommunfullmäktige avslutar
försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch Björkåkra förskola.

Förslag till beslut på sammanträdet
Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar att Björkåkra skola snarast
startar försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch.
Susanne Karlsson (S), Anders Ljungqvist (SD), Tony Johansson (S) och
Mikaela Gross (V) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Susanne Karlsson (S), Anders Ljungqvist (SD), Tony Johansson (S) och
Mikaela Gross (V) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Centerpartiet Kristdemokraternas yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Susanne
Karlsson (S), Anders Ljungqvist (SD), Tony Johansson (S) och Mikaela Gross
(V) yrkande.
Votering begärs
Ordförande klargör att en JA-röst innebär bifall till Susanne Karlsson (S),
Anders Ljungqvist (SD), Tony Johansson (S) och Mikaela Gross (V) yrkande.
En NEJ-röst innebär bifall till Centerpartiet och Kristdemokraternas
yrkande.
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Susanne Karlsson (S), Anders Ljungqvist (SD), Tony Johansson (S) och
Mikaela Gross (V) yrkande.

Justerandes signatur
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Omröstningsresultat
Namn

Ja

Mikaela Gross (V)

X

Susanne Karlsson (S)

X

Tony Johansson (S)

X

Jerker Blomqvist (M)

X

Anders Käll (M)

X

Nej

Frida Sundqvist Hall (C)

X

Patrik Davidsson (C)

X

Christina Lindqvist (KD)

X

Anders Ljungkvist (SD)

X

Kerstin Ljungkvist (SD)

X

Niklas Jonsson (S)

X

Totalt

8

3

Avstår

0

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 32
Presidieskrivelse 2019-04-23

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige
Samhällserviceförvaltningschef

Justerandes signatur
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Dnr 2018-000243

Motion om lägenhetshyror för privata aktörer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen

Sammanfattning av ärendet
I en motion om lägenhetshyror för privata aktörer föreslås
kommunfullmäktige besluta att möjliggöra för hyresvärdarna ”att få sina
berättigade och överenskomna hyror från nysvenskar med
integrationsbidrag direktreglerade från bidragsutbetalningskontona inför
varje månadsskifte”.
Motionärens förslag är inte förenligt med Socialtjänstlagen (SoL).
Ekonomiskt bistånd betalas ut till berörd individ, som själv svarar själv för
sina olika privata ekonomiska åtaganden, exempelvis bostadshyra.
Kommunen kan inte använda det ekomiska biståndet för att direkt med
olika marknadsaktörer reglera individernas ekonomiska förbindelser.
Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Motion om lägenhetshyror för privata aktörer
Komplettering motion
Tjänsteskrivelse av kommunchef, 2019-04-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Motionär

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Härmed vill jag förtydliga min motion angående "svårigheten med att få in bostadshyror" med en
bilaga.
Jag menar givetvis att alla parter som hyr ut lägenheter ska kunna få rätt hyra in från sina hyresgäster
via någon form av central lösning då det idag inte alltid fungerar att få in hyrorna från hyresgästerna
på annat sätt än via påminnelser och sedan kronofogdeåtgärder. (Inte ens det fungerar alltid.)
Den som uppbär bidrag från samhället och som hyr en bostad ska kunna ”tvingas” att betala
överenskommen hyra direkt från bidragen via direktinbetalning till lägenhetsuthyraren oavsett om
denne är privat eller offentlig, stor eller liten och oavsett driftsform.
Bilagan behövs för att poängtera att motionens syfte är att gälla samtliga grupper på hyresmarknaden
för bostäder, inte att peka ut en viss grupp hyresgäster eller hyresvärdar.
Med vänlig hälsning,
Rose-Marie Elling
för Uppvidingemoderaterna
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Kommunstyrelsen

§ 101

Dnr 2019-000139

Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg
år 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. Godkänna förbundets årsredovisning för 2018.
2. Bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet
Uppvidinge kommun är tillsammans med Lessebo och Tingsryds
kommuner medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra
Kronoberg.
Direktionen för kommunalförbundet har överlämnat årsredovisning för
verksamhetsåret 2018. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 40,8
miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet för året uppgår till minus 1,6
miljoner kronor, vilket innebär att förbundet inte lever upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det negativa resultatet ska
återställas inom en treårsperiod. Av förbundets protokoll, 2019-03-06, § 9,
beslutspunkt 5, framgår att plan för återställande tas fram i samband med
utarbetande av handlingsprogram för perioden 2019-2022.
Revisionen har granskat kommunalförbundets verksamhet och
årsredovisning för 2018 och tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2018 samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Kronoberg
2018
Protokollsutdrag Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019-03-06 § 8,
Årsredovisning 2018
Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-07
Kommunstyrelsen

Revisionsberättelse 2018
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-04-11

Beslutet skickas till
Räddningstjänst Östra Kronoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 109

Dnr 2018-000425

Handlingsplan för intern kontroll 2019
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå Kommunfullmäktige godkänna handlingsplanerna för intern
kontroll 2019 för nämnder och styrelser.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 25:e november 2014, § 134, fastställt Regler för
intern kontroll. Av reglerna framgår att nämnderna och de kommunala
bolagen årligen ska anta en plan för granskning och uppföljning av den
interna kontrollen. Samtliga nämnder och bolag har överlämnat
handlingsplan för 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-04-18
Handlingsplan för intern kontroll 2019 för:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Lönenämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
AB Uppvidingehus
UppCom AB

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och kommunala bolag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Handlingsplan intern kontroll 2019
Granskningsområde

Riskbild

Riskbedömning

Risk är ett mått på de
skadliga
konsekvenserna av en
framtida händelse.

Riskbedömningar görs för
att utröna olika typer av
händelser.

Åtgärd/kontrollmoment

Omfattning

Ansvarig

Rapporteras till

Rapporteras
när - senast

Belysa kostnaden
kopplat till
antalet
betaldagar inom
äldreomsorgen Ansvarig MAS

Ekonomiska
konsekvenser

Stämmer kostnaden i
relation till antalet
betaldagar.

Stickkontroll på om
kostnaden stämmer i
relation till antalet
betaldagar utifrån nya
betalansvarslagen vid
in- och utskrivning

Kontroll
månatligen
av kostnaden
i relation till
antalet
betaldagar

Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

Förvaltningschef

31/12

Uppföljningar av
beslut inom
särskilt boende
slumpmässigt
utvalda 10
stycken inom
äldreomsorgen

Uppföljningar
sker inte enligt de
rutiner som finns

Uppföljningar av
beslut inom särskilt
boende

Stickkontroll på
uppföljningar inom
särskilt boende – 10
stycken slumpmässigt
utvalda beslut

Kontroll av
10 stycken
slumpmässigt
utvalda
beslut

Vård- och
omsorgschef

Förvaltningschef

31/12

Granskning av
Förhandsbedömningar för
barn och unga.

Barn som far illa
uppmärksammas
inte i tid.

Förhandsbedömningar
sker inte inom
föreskriven tid, 14
dagar.

1 gång per
halvår

Individ- och
familjeomsorgs
chef

Förvaltningschef

31/8 & 31/12

Granskning av
placeringar för
barn och unga.

Barn som
placeras får inte
rätt insatser.
Barns insatser
avslutas abrupt
utan planering för
framtiden

Vårdplaner och
genomförandeplaner
har inte varit
individuellt utformade
och saknar planering
för barnets framtid.

Slupmässigt välja ut 10
anmälningar med
förhandsbedömning
och granska dessa
enligt mall.
Slupmässigt välja ut 10
placeringsärenden och
granska dessa enligt
mall.

1 gång per
halvår

Individ- och
familjeomsorgs
chef

Förvaltningschef

31/8 & 31/12
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Handlingsplan intern kontroll 2019
Granskningsområde

Riskbild

Riskbedömning

Risk är ett mått på de
skadliga
konsekvenserna av en
framtida händelse.

Riskbedömningar görs för
att utröna olika typer av
händelser.

Granskning av
11:1 SoL
Utredningar för
barn och unga.

Oklart om
utredningar
utförs på ett
rättsäkert sätt för
barnets bästa.

Genomgång av
utbetalningslista
gällande
personer som
mottager arvode
och omkostnad

Kommunen får
extra kostnader
då uppdrag inte
avslutas i tid.
Återkrav tar lång
tid att genomföra
då det råder
otydligheter om
vem som
ansvarar för vad.

Åtgärd/kontrollmoment

Omfattning

Ansvarig

Rapporteras till

Rapporteras
när - senast

Utvärdera om man
inom verksamheten
tillämpar BBiC enligt
de krav som finns för
BBiC licens.

Slupmässigt välja ut 10
utredningar och
granska dessa enligt
mall.

1 gång per
halvår.

Individ- och
familjeomsorgs
chef

Förvaltningschef

31/8 & 31/12

Riktlinjen som handlar
om familjehem följs
inte.

Granska
utbetalningslistan för
arvoderade personer
och jämföra pågående
ärenden i Procapita.

2 gånger per
halvår.

Individ- och
familjeomsorgs
chef

Förvaltningschef

31/3, 30/6,
30/9 & 31/12

Det finns inte alltid en
skriftlig uppsägning
som skrivits under.
Det finns ingen rutin
för återkrav.

Att upprätta en
återkravsrutin.
Att upprätta en
avtalsrutin.

Det finns ingen rutin
för avtalshantering.
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Intern kontrollplan för 2019

Granskningsområde

Riskbild

Riskbedömning

Åtgärd

Omfattning

Ansvarig

Rapportering
till

Olaga hot mot
barn/elever och lärare

Hot mot
barn/elever och
lärare.

Otrygg
arbetsmiljö.

Ökad
vaksamhet.

Kontinuerlig
genomgång mellan
personal och
rektor/förskolechef.

Förskolechef
samt rektor.

Förvaltningschef April 2019

Bryter mot
skolplikten.
Stöd för elever med hög
frånvaro

Obehöriga vistas i
skolans lokaler

Elever tar inte
del av
undervisningen
När det finns
integrerade
bibliotek i
grundskolan
finns risk att
obehöriga vistas
i skolans lokaler.

Negativ inverkan
på elevers
skolsituation.
Avsaknaden av
betyg.
Stark ohälsa.
Stöld av skolans
egendom, t.ex.
datorer.
Förstörelse, hot
och våld mot
personal och
elever,
kidnapping.

Iakttagande av
antagna rutiner.

Analys av
trygghetsenkäten.
Implementering Genomförs i
av ny
grundskola och
frånvarorutin.
gymnasium.
Utredning av
Uppvidingehus för
att se över
möjligheter till
förändring av
entréerna.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Uppföljning
BUF

November 2019

Rektor

Förvaltningschef April 2019
November 2019

Förvaltningschef Förvaltningschef April 2019
November 2019

INTERNKONTROLLPLAN 2019
Granskningsområde

Riskbildning

Riskbedömning

Åtgärd/kontrollmoment

Omfattning

Ansvarig

Rapporteras till

Hälsovådligt
byggmaterial

Om hälsovådligt
byggmaterial
förekommer kan det
innebära hälsorisker
och att företaget ej
efterlever våra
avsikter inom
hållbarhet.

Ohälsa och
försämrad
boende- och
verksamhetsmiljö.

Rehabiliteringsprocessen

Om processen ej
fungerar riskeras
långtidssjukskrivning
samt att företaget ej
lever upp till
arbetsgivarens
ansvar.

Högre sjukfrånvaro
och ohälsa hos de
drabbade
medarbetarna.

Öka medvetandegraden
hos samtliga
ramupphandlade
entreprenörer och
internt inom
organisationen. Bygga
upp rutinmässiga
kontroller inom
området.
Att vi följer våra
riktlinjer och genomför
rehabiliteringsutredning
ar. Behövs
kompletteringar.

Standardförbättringar

Har kostnader vid
standardförbättrade
åtgärder men ej får
någon intäkt.

Felaktig
hyressättning.
Olika hyror för lika
standard.
Minskade
hyresintäkter.

Information om vikten
av att rapportera
standardförbättringar.
Få med det i
uthyrningsprocessen.
Förenkla hanteringen.

Rapporteras när

Fastighetsdrift/skötsel
Fastighetsunderhåll/ut
veckling

RA

RG

September 2019

Hela
företaget

SD

RG

September 2019

Fastighetsskötare
Ekonomi
Uthyrning

AJ

RG

September 2019
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INTERNKONTROLLPLAN 2019
Projektprocessen

Om processen ej
fungerar
tillfredställande kan
det skapa otydlighet
både internt och
externt.

Stress hos
medarbetare.
Missar viktiga
delmoment.
Ökade kostnader i
projekten.
Otydlighet mot
beställare.

Bygga upp en tydlig
projektprocess internt i
företaget och
implementera denna
hos medarbetarna.

Fastighetsunderhåll/
utveckling.

RG

RG

September 2019
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Internkontroll UppCom AB 2019
Granskningsområde
Inbetalning av skatter
och avgifter

Riskbildning
•
•

Rapporteras ej in i
tid
Löneskatt, f-skatt,
moms och
arbetsgivaravgift
betalas ej in i tid

Riskbedömning

Åtgärd/kontrollmoment Omfattning

Ansvarig

Bolaget får
anmärkningar
Bolaget drabbas
av onödiga
avgifter

Månatlig kontroll via
Skatteverkets e-tjänst
Bolagets egen personal
utför vissa moment
själva

Alla skatter och
avgifter

Anette
Marie

Rapporteras
till
VD

Rapporteras när
Månadsvis

Anläggningsregister

Dålig kontroll

Inventarier kan
utrangeras utan
att bli borttagna
ur registret

Registrera alla
inventarier/
investeringar i
ekonomisystemet

Alla
investeringar
Alla inventarier

Marie
Anette

VD

Inför årsbokslut

Inköpsrutiner

Inköp som inte följer avtalen

Risk för högre
priser

Genomgång och
uppdatering av rutiner
och riktlinjer
Alla förslag till inköp
samt offerter över
150 000 ska godkännas
av VD innan beställning
sker.
Genomgång av alla avtal
och försäkringar
Därefter utforma en
enkel specifikation för
aktuella avtal och
försäkringar
Ansöka om ledningsrätt
och teckna markavtal
där så krävs

Alla inköp över
30.000

Conny
Anette
Marie

VD

Till årsbokslut

Samtliga avtal
och
försäkringar på
bolaget

Conny
Anette
Marie

VD

Oktober

Nyförläggning
av fiber
Redan nedlagd
fiber

Anette

VD

Oktober

Avtal och försäkringar

Felaktiga avtal och
försäkringar

Ledningsrätt och
markavtal

Fiber blir avgrävda då
fastighetsägaren inte vet var
de ligger

Antagen av UppComs styrelse 2018-12-12

Betalar för
något bolaget
inte utnyttjar
Missar att säga
upp avtal i tid.
Dubbla avtal
Höga kostnader
för reparationer
eller nyblåsning
av fiber

Alla inköp över
150 000
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Kommunstyrelsen

§ 112

Dnr 2019-000167

Översyn av regler för exploatering av mark
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att se över regler för exploatering av mark.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över regler för
exploatering av mark och återkomma till kommunstyrelsen hösten 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 april 2019, § 10, att
föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för exploatering av mark.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag 2019-04-30 § 10 Översyn
av regler för exploatering av mark

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Datum

Referens

2019-05-17

KS 2019-000120

Meddelande till Kommunfullmäktige 2019
Sammanfattning av ärendet
Förteckning över meddelanden till kommunfullmäktige 2019-05-28:
1. Protokollsutdrag socialnämnden § 89/2019 - Rapportering av ej
verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal ett år 2019
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 92/2019 – Tillsättning av t.f.
kommunchef

Underlag
Förteckning över meddelanden, 2019-05-17

Kommunsekreterare
Emma Majlöv Modig
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