
 

 

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

KALLELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-02-05 
 

  

 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 12 februari 2019 klockan 

13:30-17:50 i Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Information till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige från kommunens 

förvaltningar 

Dnr 2019-000046  

13:30 

Lars Engqvist 

2.  Ekonomisk rapport 2019 

Dnr 2019-000041  

13:50 

Silja Savela 

 

3.  Taxor för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

2019 

Dnr 2018-000434  

Silja Savela 

 

4.  Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

Dnr 2018-000194  

Silja Savela 

5.  Arbetsordning vid rekrytering av 

kommunchef och förvaltningschefer 

Dnr 2019-000006  

14:20 

Cecilia Bülow 

 PAUS 14:30-14:50 

6.  Tillsättning förvaltningschef barn- och 

utbildningsförvaltningen  

Dnr 2018-000336  

14:50 

Cecilia Bülow 

7.  Förslag till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL) 

Dnr 2018-000403  

Cecilia Bülow 

8.  Vision 2040 - Uppvidinge kommun 

Dnr 2018-000394  

15:15 

Therese Magnusson 
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Ärende Anteckningar 

9.  Statistiska centralbyråns 

medborgarundersökning 2018 

Dnr 2018-000132  

Therese Magnusson 

10.  Projekt med SKL - Kommunernas kvalitet i 

korthet 2018 

Dnr 2018-000202  

Therese Magnusson 

11.  Servicemätning 2018 

Dnr 2018-000200  

Therese Magnusson 

12.  Information arbetsförmedlingen 

Dnr 29081  

15:50 

Patrik Ivarsson 

13.  Omvandling av HVB-hemmet Trasten i Åseda 

till stödboende 

Dnr 2018-000156  

Patrik Ivarsson 

14.  Stödmur för Badebodaån i Åseda  

Dnr 2016-000247  

16:15 

Patrik Ivarsson 

Stefan Carlsson 

15.  Projektering för Lokalprojekt för Åsedaskolan 

F-6 

Dnr 2017-000388  

Patrik Ivarsson 

Stefan Carlsson 

16.  Renovering av Änghultasjöns dämme och 

Klavreströms regleringsdamm  

Dnr 2017-000295  

Patrik Ivarsson 

17.  Förslag till förvärv av den före detta 

banklokalen i Lenhovda 

 

Dnr 2018-000208  

16:40 

Per Gjörloff 

18.  Revidering av Normer för bidrag till ideella 

föreningars lokala verksamhet inom 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2019-000003  

Per Gjörloff 

19.  Interkommunal samverkan inom 

avfallsområdet 

Dnr 2018-000269  

17:00 

Niklas Jonsson 

20.  Medborgarförslag om att tillgänglighetsgöra 

ljudnivån för personer med hörselnedsättning 

  

17:05 

Mikael Daxberg 
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Ärende Anteckningar 

21.  Val av ledamot och ersättare i Kommunala 

Pensionärsrådet 

Dnr 2015-000020 FÖRT 

17:15 

Niklas Jonsson 

22.  Fyllnadsval brottsförebyggande rådet 

Dnr 2019-000016  

17:20 

Niklas Jonsson 

23.  Inkallelseordning till styrelser och nämnder 

2019-2022 

Dnr 2019-000022  

17:25 

Mikael Daxberg 

24.  Sammanträdestider 2019 för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

utskott 

Dnr 2018-000339  

17:30 

Niklas Jonsson 

25.  Firmatecknare för mandatperiod 2019-2022 

Dnr 2019-000021  

17:35 

Mikael Daxberg 

 

Niklas Jonsson 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Förvaltningssekreterare 
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Planering av informationstillfällen 

 

Kommunfullmäktige 2019 

 
Utbildning/information till politiker i kommunfullmäktige.  

Tidpunkt Ansvarig Innehåll 

Jan Kommunchef Info om kommunens 

organisation 

Rollen som kommunchef 

Utbildningsplan 

Feb Kommunsekreterare 

Beredskapssamordnare 

 

Mars Ekonomichef 

Kvalitetsstrateg 

Personalchef 

 

April Socialförvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Maj Barn- och utbildningsförvaltningen 

Samhällsserviceförvaltningen 

 

Juni Uppcom 

Uppvidingehus 

 

Aug IT-chef/Upphandling 

Näringslivsutvecklare 

Planerare 

 

Sept HUL 

RÖK 

 

Okt Överförmyndare 

GDPR-jurist 

 

 

 

  

2018-12-11 
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Kommunstyrelsen 2019 

 
Utbildning/information till politiker i kommunstyrelsen.  

Tidpunkt Ansvarig Innehåll 

Feb Kommunchef Info om kommunens 

organisation 

Rollen som kommunchef 

Utbildningsplan 

Mars  Kommunsekreterare  

April Ekonomichef 

Kvalitetsstrateg 

 

Maj Personalchef 

Beredskapssamordnare 

 

Juni IT-chef/upphandling 

Näringslivsutvecklare 

Planerare 

 

 

 

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

Silja.savela@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Silja Savela SASA 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-25 
Referens 

KS 2018-000434 

  

 

Taxor för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019 

Ekonomichefens förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att fastställa Räddningstjänsten Östra 

Kronobergs taxor och avgifter enligt förbundsdirektionens beslut i punkt 1 

och 2  

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg fastställer årligen taxor och avgifter för 

verksamheten på delegation av respektive medlemskommun. De 

förändringar av taxor och avgifter som inte stöds av delegationen behöver 

fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.  

Förbundsdirektionen har den 6:e december 2018 föreslagit förändringar 

som är utanför delegationen. Syftet med förändringarna är att skapa 

samsyn och likartad hantering av flera förekommande 

räddningstjänstärenden inom Kronobergs län.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förbundsdirektionen redogör inte för ekonomiska konsekvenserna i 

ärendet   

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionens sammanträdesprotokoll 2018-12-06, § 49, Taxor 2019 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-01-25  

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att Kommunfullmäktige fastställde Budget 2019 och 

verksamhetsplan 2020-2021, gav Kommunfullmäktige i uppdrag till barn- 

och utbildningsnämnden och socialnämnden att under december 2018 

fastställa och till kommunstyrelsen överlämna ny driftbudget inom beslutad 

budgetram.  Anledningen till uppdraget var att de båda nämndernas 

budgetförslag avvek från de ramar som Kommunfullmäktige beslutat om.  

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt budget inom tilldelad ram den 

20:e december 2018. De förändringar som gjorts i förhållande till den 

tidigare beslutade budgeten är minskade anslag för köp av plats för 

interkommunala elever, 300 tusen kronor, lägre budget för 

administrationen inom förvaltningen, 100 tusen kronor samt utökad budget 

för statsbidrag, 600 tusen kronor.  

Socialnämnden har fastställt budget inom tilldelad ram den 6:e december 

2018. De förändringar som gjorts i förhållande till tidigare beslutad budget 

är lägre budget för färdtjänst -900 tusen kronor, aktiviteter för personal, -84 

tusen kronor, samt för omplaceringskostnader, -78 tusen kronor. 

Personalbudgeten inom äldreomsorgen och omsorgen om 

funktionshindrade sänks med totalt tre miljoner kronor.   

Beslutsunderlag 

Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 2018-12-06, §140 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2018-12-20, §121 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-02-01  

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 121 Dnr 2018-000012  

Budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa barn- och 

utbildningsnämndens drift- och investeringsbudget för 2019 samt 

verksamhetsplan för 2020 och 2021.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-27 § 125 att barn- och 

utbildningsnämnden får i uppdrag att under december 2018 fastställa och 

till kommunstyrelsen överlämna en ny driftsbudget inom beslutad ram. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-10-10 om en driftsbudget 

som översteg den tilldelade ramen med 2,6 mnkr. Efter nytt beslut av 

kommunfullmäktige i november tilldelades nämnden ytterligare 1,6 mnkr i 

budgetram för 2019. Tillskottet minkar till 0,8 mnkr 2020 och noll kronor 

2021. Förändringar som är gjorda i budgetförslaget 2019 är en minskning i 

budget för köp av plats för interkommunala elever på gymnasiet med 300 

tkr eftersom försäljningen av platser ser ut att öka. Kostnaden för 

förvaltningsadministratörer minskar med 100 tkr eftersom antal tjänster 

minskar under året. Prognosen för intäkter i form av statsbidrag förväntas 

öka med 600 tkr.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonom Lovisa Nilsson, 2018-12-06 

Förslag till drift- och investeringsbudget för 2019 samt verksamhetsplan för 

2020 och 2021, barn- och utbildningsnämnden, 2018-12-06 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-11-27 § 125 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-10-10 § 82   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

  



 

Socialnämnden 
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§ 140 Dnr 2018-000299  

Budget för år 2019 - 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar budgetförslag 2019-2021, drift- och investeringsbudget 

och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

I juni beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för perioden 

2019-2021. Ramarna innehåller medel för ökning av kostnader med 2 % per 

år och 1,5 % ökade intäkter per år, utöver detta ingår ett tillskott för år 2019 

på 4,6 mnkr. År 2020 görs neddragningar i ramen med 1,1 mnkr och år 2021 

med 300 tkr för detta och tidigare tillskott.  

Enligt förslag från kommunstyrelsen § 194, 2018-11-13, föreslås 

Kommunfullmäktige att utöka rambudget med 5 miljoner kronor för 2019 

och att tillskottet minskas med 2,5 miljoner kronor per år 2020 och 2021. 

Driftbudgeten är baserad på kommunstyrelsens förslag. Personal-

kostnadernas ökning, ligger från och med år 2018 centralt och tillförs 

nämnden vid årlig lönerevision.  

Socialnämndens driftbudgetförslag innebär att nettokostnaden ökar med 5,1 

mnkr under planperioden i förhållande till 2018 års budget, vilket 

motsvarar en procentuell ökning på 2,3 %. Intäkterna ökar med 3,9 mnkr 

under planperioden till största del beroende på att Hemgångs-

stödjandeteamet interndebiterar socialförvaltningens verksamheter, samt 

att övertagandet av myndighetsutövningen som tidigare låg på 

etableringsenheten genererar i driftbidrag från Migrationsverket.  

 Personalkostnaderna ökar med 4,9 mnkr, vilket motsvarar 2,8 %. Detta 

beror på utökning av personal inom omsorgen om funktionsnedsatta, samt 

inom äldreomsorgen. För all verksamhet har den tidigare ”kulpengen” 200 

kr/anställd tagits bort. 

  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden 

1. Antar budgetförslag 2019-2021, drift- och investeringsbudget. 

2. Föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med budgetförslag. 

 

Den 27 november 2018, § 125, beslutade kommunfullmäktige att: 

"Socialnämnden får i uppdrag att under december 2018 fastställa och till 

kommunstyrelsen överlämna ny driftbudget inom beslutad budgetram."  



 

Socialnämnden 
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Således ska socialnämnden överlämna ny driftbudget till kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lindberg (C) förslår, med anledning av kommunfullmäktiges 

beslut § 125, att anta budgetförslag 2019-2021, drift- och investeringsbudget 

och överlämna densamma till kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Thomas 

Lindbergs (C) yrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet Thomas Lindbergs 

(C) yrkande. 

Beslutsunderlag 

Budgetförslag 2019-2021, drift och investeringsbudget, 2018-11-26 

Årsarbetare 2010-2021, 2018-11-26 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2018-11-28 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 5 Dnr 2019-000006  

Arbetsordning vid rekrytering av kommunchef och 
förvaltningschefer 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att fastställa 

arbetsordning för rekryteringsprocess för kommunchef och 

förvaltningschefer enligt förslag till ny arbetsordning.        

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för kommunchef och 

förvaltningschefer. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-15 § 78 

beslutades att rutin vid rekrytering av kommunchef/förvaltningschef är att 

en utsortering görs. De kandidater som är kvar i det slutliga urvalet ombeds 

lämna ut CV och personligt brev till kommunstyrelsens ledamöter och 

ersättare för att sen presentera sig på ett sammanträde.  

Processen vid rekrytering av kommunchef och förvaltningschefer upplevs 

som omständlig och riskerar att fördröja rekryteringsförfarandet.  

Förslag till ny arbetsordning 

För att effektivisera rekryteringsprocesserna föreslås en förändrad 

arbetsordning enligt följande: 

Vid rekrytering av kommunchef genomför kommunstyrelsens 

personalutskott intervjuer. Personalutskottet lämnar ett förslag på 

kommunchef till kommunstyrelsen som tar beslut om anställning av den 

kandidaten.  

Vid rekrytering av förvaltningschefer genomför kommunstyrelsens 

presidium/personalutskottets ledamöter samt berört nämndspresidium 

intervjuer. Ett gemensamt förslag på förvaltningschef lämnas till 

kommunstyrelsen som tar beslut om anställning av den kandidaten.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan fatta beslut i enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att personalutskottet kan fatta beslut i enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut.       
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef. 2019-01-14 

Beslutet skickas till 

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

Personalavdelningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta OPF-KL 18 att 

gälla för förtroendevalda. 

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att utse 

Kommunstyrelsen till pensionsmyndighet för Uppvidinge kommun.   

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet om antagande av OPF-KL 18 återremitterades från 

kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen för analys av 

förändring av OPF-KL 18 jämfört med OPF-KL 14.  

Familjeskydd  

I OPF-KL 14 har delar om familjeskydd saknats. Med anledning av det har 

ett kapitel om familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall lagts till i OPF-KL 

18. Se kapitel 4 i OPF-KL 18.  

Tillgodoräknande av pensionsavgift 

I OPF-KL 14 tillgodoräknas den förtroendevaldes pensionsavgift från 

kommunen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av 

samma års inkomstbasbelopp. I OPF-KL tillgodoräknas pensionsavgift från 

kommunen endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma 

års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift 

betalar kommunen ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Samma hantering görs 

enligt OPF-KL 14. Nytt i OPF-KL 18 är att belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår inte utbetalas. Från och med 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

Den förtroendevalde kan, i enlighet med OPF-KL 18, erbjudas möjlighet att 

välja bort efterlevandeskydd i anslutning till ansökan om uttag.  

Beräkning av 40-procentsgränsen 

I Uppvidinge kommun har extra sammanträden inte räknats med i utbetalt 

omställningsstöd. 

Om OPF-KL inte antas  

Om Kommunfullmäktige beslutar avslå förslag till att anta OPF-KL 18 

gäller OPF-KL 14, då det avtalet sedan tidigare är antaget av 

Kommunfullmäktige.  



Uppvidinge kommun 
Datum 

2019-01-03 
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Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-01-03 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelse 2018-12-11, § 224 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 18) 

Bilaga: Vissa förtydliganden till OPF-KL 

Beslutet skickas till 

Personalchef 

HUL   

 

 

Personalchef 

Cecilia Bülow 

 



Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL 
 

1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § 
kommunallagen  

Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i 
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas 
beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369). 

 

 
2. Heltid och betydande del av heltid 
 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad 
som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.  
 
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %, 
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en 
lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar 
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om 
visstidspension). 
 

3.  Efterskydd 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning.  
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

4. Pensionsbehållning 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). 



Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör 
pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid 
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från 
nedanstående normer. 

Normer 

Innan pension betalas ut 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas 
ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras 
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med 
inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av 
kalenderåret (t+1).  

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Då pension betalas ut 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB 
ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut. 

 

 



  2018-05-29 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 

eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 

får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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§ 224 Dnr 2018-000403  

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

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för analys av 

förändring av OPF-KL18 jämfört med OPF-KL14. 

Återrapportering till kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-12.        

Sammanfattning av ärendet 

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 

eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller 

PRF-KL i kommunen eller kommunalförbund. 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 

2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, 

annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 

förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 

landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 

bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. I OPF-KL18 har delar om 

familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser 

tillförts.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C) och Patrik Davidsson (C) yrkar att kapitel 2 

Omställningsstöd styrks. 

Monika Hammarström (S) yrkar på återremiss.  

Kent Helgesson (LBO) yrkar på återremiss och att en analys sker av 

förändring i förslag till avtal jämfört mot tidigare OPF-KL14.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition och finner att ärendet ska återremitteras.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2018-11-26 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 18)    
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Vision 2040 – Uppvidinge kommun 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Uppdra åt Kommunstyrelsens presidium samt Kommunchef att tillsätta en 

projektorganisation för att ta fram ett förslag till ny vision för Uppvidinge 

kommun.    

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att översiktsplanen för Uppvidinge kommun 

aktualitetsprövas och målstyrningsarbetet inleds är det viktigt att det finns 

en aktuell och kommunövergripande vision för Uppvidinge kommun. 

Nuvarande vision sträcker sig till år 2020 och behöver därmed förnyas. 

Visionens syfte och funktion skall i första hand vara ett verktyg som 

vägleder kommunens tjänstemän och politiker i hur Uppvidinge kommun 

ska byggas och utvecklas, men också för att skapa förståelse bland 

medborgare för vad som skall åstadkommas nu och i framtiden.  

I arbetet med en ny vision lyfter vi blicken för att skapa en gemensam 

framtida målbild, gemensamma värderingar och få en konkret koppling till 

mål och planer för kommunen. För detta behöver grundläggande frågor om 

kommunens uppdrag och de viktigaste uppgifterna ställas och fördjupas. 

Kortfattat skall visionen kunna användas för att: 

 Visa omvärld och medborgare vart kommunen är på väg, 

 Skapa gemensakap och delaktighet, 

 Vara en integreras del i styrningen och grunden för de mål och 

planer som fastställs.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kvalitétstrateg, 2019-01-09 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Kvalitetsstrateg  

Samtliga nämnder och bolag   

 

 

Kvalitétstrateg 

Therese Magnusson 
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Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2018 

Informationsärende 

Notera informationen till protokollet  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslöt i april 2018 att delta i Statistiska centralbyråns 

medborgarundersökning för samma år. 

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november. 

Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades. 

I mitten av december redovisades resultatet för Uppvidinge Kommun. 

Kommunstyrelsen delges härmed resultatet av medborgarundersökningen. 

   

Beslutsunderlag 

Rättad Medborgarundersökning Uppvidinge rapport 2018 

Skickas till 

  Kvalitetsstrateg, Kommunchef 

 

 

Kvalitétstrateg 

Therese Magnusson 
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SCB:s medborgarundersökning  
hösten 2018 
 

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner 
att delta i SCB:s medborgarundersökning. 

Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. Sedan undersökningen 
genomfördes första gången hösten 2005 har 268 av landets 
kommuner deltagit och 253 av dessa har deltagit mer än en gång. 

I denna rapport redovisas resultatet för Uppvidinge kommun. 
Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 
november 2018. Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna  
18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 42 procent enkäten. 

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 111 
kommuner som var med i undersökningen 2018. 

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 
(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala 
nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av 
den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar 
till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland 
kommunens invånare. 

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg 

• Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om 
kommunen som en plats att bo och leva på. 

• Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om 
kommunens olika verksamheter.  

• Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om 
invånarnas inflytande på kommunala beslut och 
verksamheter. 

Mer om modellen 

• Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.  

• Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg 
och 10 är högsta betyg. 

• Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka 
kan variera mellan 0 och 100.  

• Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen 
för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket 
nöjd”. 

Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och 
genomsnittsresultaten i rapporten är statistiskt säkerställda om inget 
annat anges. Läs mer om felmarginaler i rapportbilagan. 

Inför eget arbete med resultaten 
Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en 
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen  
är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur 
kommunens invånare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att 
även inhämta kunskap från andra håll om de områden som under-
sökningen tar upp.  
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Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka 
områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de 
helhetsbetyg som invånarna ger sin kommun.  

Rapportbilaga 

Till denna resultatrapport finns en rapportbilaga. I rapportbilagan 
finns mer ingående information om undersökningen, analysmodellen 
med NKI, anvisningar för att tolka och arbeta vidare med resultaten, 
enkäten och deltagande kommuners svarsfrekvenser.  

Tabell- och diagrambilaga  

Till denna resultatrapport finns även en tabell- och diagrambilaga. 
Bilagan innehåller samtliga tabeller och diagram för Uppvidinge 
kommun som använts till analysen i denna rapport.  

Jämförelser med andra kommuner och 
undersökningsomgångar 

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktig-
het, då verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika 
kommuner. Det kan finnas skillnader mellan kommunerna som i sin 
tur förklarar skillnader i nöjdhet, vilka inte fångas av undersökningen. 
Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen från 
2010 och framåt är tillgängliga via 
www.scb.se/medborgarundersokningen. 
Den 20 december publicerar vi årets resultat under Demokrati i SCB:s 
statistikdatabas, www.statistikdatabasen.scb.se. 
 

Om undersökningen 
Population och urval 

Populationen är Uppvidinge kommuns invånare i åldrarna 18–84 år. 
Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s 
register över totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs 
ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare 
i åldrarna 18–84 år, 1 200 personer i kommuner med 10 000–59 999 
invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 eller fler 
invånare i dessa åldrar. 

Insamling  

Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om 
undersökningen och dess syfte. I förbrevet trycktes inloggnings-
uppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via internet. På 
webben fanns enkäten tillgänglig på svenska, engelska, finska och 
spanska. Efter förbrevet skickades enkät och informationsbrev ut. 
Pappersenkäten fanns även tillgänglig på arabiska att beställa från 
SCB. Två påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny 
enkät. Insamlingen pågick mellan 23 augusti och 5 november 2018. 

Svarsandel 

Svarsandelen för Uppvidinge kommun blev 42 procent. Uppvidinge 
kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2013. 
Svarsandelen blev då 51 procent. Den genomsnittsliga 
svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2018 blev 41 
procent. 
 

http://www.scb.se/medborgarundersokningen
http://www.statistikdatabasen.scb.se/
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Del A. Nöjd-Region-Index (NRI) 
Hur ser medborgarna på Uppvidinge 
kommun som en plats att bo och leva på?  
 

Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och      
frågeområdenas betygsindex för Uppvidinge kommun samt för samtliga 111 
kommuner i undersökningsomgången 2018. 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur 
medborgarna bedömer Uppvidinge kommun som en plats att bo och leva 
på blev 54.  

För Uppvidinge kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
frågeområdena Bostäder samt Kommunikationer som kan höja helhets-
betyget Nöjd-Region-Index.  

29 procent av medborgarna i Uppvidinge kommun kan starkt 
rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 
på den 10-gradiga skalan) medan 31 procent vill avråda från det (betyg 1-
4 på den 10-gradiga skalan). 

NRI för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 blev 
62. NRI för Uppvidinge kommun är lägre jämfört med 
genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation lägre. 

… Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. 

… Utbildningsmöjligheter lägre. 

… Bostäder lägre. 

… Kommunikationer lägre. 

… Kommersiellt utbud lägre. 

… Fritidsmöjligheter lägre. 

… Trygghet inte säkerställt högre eller lägre.  

Samtliga 
kommuner 

Betygs- 
index

Fel- 
marg.

Betygs- 
index

NRI 54 ±3,1 62
Rekommendation 54 ±3,8 66
Arbetsmöjligheter 59 ±3,6 58
Trygghet 59 ±3,4 58
Kommersiellt utbud 57 ±3,2 63
Utbildningsmöjligheter 55 ±3,4 61
Fritidsmöjligheter 55 ±2,5 61
Kommunikationer 49 ±2,3 60
Bostäder 47 ±2,9 53

Uppvidinge kommun
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i Uppvidinge 
kommun? 
 

Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI).  
Prioriteringsmatris för Uppvidinge kommun 2018. 

Frågeområden som bör Prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor 
påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex 
och har förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan på 
helhetsbetyget NRI. 

I en andra prioriteringsgrupp återfinns de frågeområden som hamnar 
uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa områden har 
förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. 

Frågeområden som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriterings-
matrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga 
betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI.  

Högst upp till vänster hamnar de frågeområden vars betygsindex kan 
Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effekt-
måttet ökar och frågeområdet hamnar då i den prioriterade delen av 
matrisen. 

Frågeområden som bör prioriteras 

Bostäder, Kommunikationer 

Frågeområden som bör förbättras om möjligt 

Kommersiellt utbud, Trygghet 
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Fritidsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter 
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Jämförelser med tidigare år 
 
Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och fråge-
områdenas betygsindex för Uppvidinge kommun. De tre senaste omgångarna 
kommunen deltagit. 

 

Uppvidinge kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 
2007, våren 2011 och hösten 2013. 

NRI för Uppvidinge kommun blev 54 i årets undersökning. Det är inte en 
säkerställd förändring jämfört med hösten 2013 då NRI var 56.  

Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Uppvidinge 
kommun hösten 2013 har frågeområdet Arbetsmöjligheter fått högre 
betygsindex och frågeområdena Bostäder samt Kommunikationer fått 
lägre betygsindex.  

Indexet Rekommendation blev 54 för Uppvidinge kommun i årets 
undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 
2013 då indexet Rekommendation var 56.
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Del B. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 
Hur ser medborgarna i Uppvidinge 
kommun på kommunens verksamheter?  
 

Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet     
samt verksamheterna efter sina betygsindex för Uppvidinge kommun samt för 
samtliga 111 kommuner i undersökningsomgången 2018. 

 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för    
hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Uppvidinge 
kommun blev 45.    
  

För Uppvidinge kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
verksamheterna Gator och vägar, Stöd för utsatta personer, 
Äldreomsorgen, Miljöarbete, Gymnasieskolan samt Kultur som kan höja 
helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.  

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur 
medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de 
får i sin kontakt med kommunen, blev 47 i Uppvidinge kommun. 

NMI för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 
blev 56. NMI för Uppvidinge kommun är lägre jämfört med 
genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är 
betygsindexet för verksamheten … 

… Bemötande och tillgänglighet lägre. 

… Förskolan lägre. 

… Grundskolan lägre. 

… Gymnasieskolan lägre. 

… Äldreomsorgen inte säkerställt högre eller lägre. 

… Stöd för utsatta personer lägre. 

… Räddningstjänsten lägre. 

… Gång- och cykelvägar lägre. 

… Gator och vägar lägre. 

… Idrotts- och motionsanläggningar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kultur lägre. 

… Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. 

… Renhållning och sophämtning lägre. 

… Vatten och avlopp lägre. 

Samtliga 
kommuner 

Betygs- 
index

Fel- 
marg.

Betygs- 
index

NMI 45 ±3,7 56
Bemötande och tillgänglighet 47 ±3,2 57
Vatten och avlopp 73 ±3,2 78
Räddningstjänsten 72 ±3,7 77
Renhållning och sophämtning 62 ±2,7 66
Idrotts- och motionsanläggningar 61 ±2,8 61
Förskolan 56 ±3,3 64
Miljöarbete 52 ±3,7 56
Äldreomsorgen 49 ±3,6 52
Kultur 48 ±2,8 62
Gång- och cykelvägar 47 ±3,6 55
Grundskolan 45 ±3,9 59
Gator och vägar 45 ±3,5 54
Stöd för utsatta personer 39 ±2,9 50
Gymnasieskolan 38 ±3,5 59

Uppvidinge kommun
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Vilka verksamheter bör uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i Uppvidinge 
kommun? 
 

Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI). 
Prioriteringsmatris för Uppvidinge kommun 2018. 

 

  

Verksamheter som bör prioriteras 

Gator och vägar, Stöd för utsatta personer, Äldreomsorgen, Miljöarbete, 
Gymnasieskolan, Kultur 

Verksamheter som bör förbättras om möjligt 
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Verksamheter som kan ges lägre prioritet 

Grundskolan, Gång- och cykelvägar 

Verksamheter som bör bevaras 

Förskolan, Vatten och avlopp, Idrotts- och motionsanläggningar, 
Räddningstjänsten  
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och  
Tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Uppvidinge kommun.  
De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

 

Uppvidinge kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 
2007, våren 2011 och hösten 2013. 

NMI för Uppvidinge kommun blev 45 i årets undersökning. Det är lägre 
jämfört med hösten 2013 då NMI var 56. 

Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Uppvidinge 
kommun hösten 2013 har verksamheterna Förskolan, Grundskolan, 
Gymnasieskolan, Äldreomsorgen samt Stöd för utsatta personer fått lägre 
betygsindex.  

Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 47 för Uppvidinge kommun i 
årets undersökning. Det är lägre jämfört med hösten 2013 då indexet 
Bemötande och tillgänglighet var 62. 
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Del C. Nöjd-Inflytande-Index (NII) 
Hur ser medborgarna i Uppvidinge 
kommun på sitt inflytande i kommunen? 
 

Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdena efter sina       
betygsindex för Uppvidinge kommun samt för samtliga 111 kommuner i 
undersökningsomgången 2018. 

 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur 
medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Uppvidinge 
kommun blev 34.  

För Uppvidinge kommun är det främst förbättringar av betygsindexen 
för frågeområdena Förtroende samt Information som kan höja helhets-
betyget Nöjd-Inflytande-Index. 

NII för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 
blev 42. NII för Uppvidinge kommun är lägre jämfört med 
genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet… 

… Kontakt lägre. 

… Information lägre. 

… Påverkan lägre. 

… Förtroende lägre. 

 

  

Samtliga 
kommuner 

Betygs- 
index

Fel- 
marg.

Betygs- 
index

NII 34 ±2,9 42
Kontakt 43 ±3,0 52
Information 43 ±2,9 56
Förtroende 35 ±3,3 48
Påverkan 34 ±3,2 42
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i 
Uppvidinge kommun? 
 

Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII). 
Prioriteringsmatris för Uppvidinge kommun 2018. 
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för 
Uppvidinge kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

Uppvidinge kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 
2007, våren 2011 och hösten 2013. 

NII för Uppvidinge kommun blev 34 i årets undersökning. Det är lägre 
jämfört med hösten 2013 då NII var 42. 

Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Uppvidinge 
kommun hösten 2013 har frågeområdena Kontakt, Information samt 
Förtroende fått lägre betygsindex.  
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Uppvidinge kommuns resultat i 
Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 

Om KKiK – för medborgarna, enkelt, lättbegripligt och tillgängligt. 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) genomförs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

och är en kvalitetsmätning. Av Sveriges 290 kommuner deltar 260 kommuner i undersökningen 

för att jämföra och utmana sig själva och utveckla kvalitet och service i välfärdstjänsterna. Det 

grundläggande syftet är att medborgare ska kunna få en bild av sin kommun och dess tjänster, 

men även att politiker och förtroendevalda ska stärkas i medborgardialog och styra mot 

utpekade mål och resultat. 

Sedan 2018 har Uppvidinge kommun beslutat att delta aktivt i nätverket.  

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet 

 Kommunmedborgarna ska få information och kunskap om kvaliteten på den service 

som Uppvidinge kommun erbjuder, 

 Underlag för dialog mellan medborgare och politiker om Uppvidinge kommuns resultat, 

 Underlag för en del av styrningen och verksamhetutvecklingen i Uppvidinge kommun. 

Mått för jämförelse 
Resultaten av undersökningen jämförs mellan kommuner som liknar Uppvidinge kommun 

inom respektive verksamhetsområde, samt mellan kommuner i länet och utvecklingen över tid i 

Uppvidinge kommun. Detta för att få en god grund för jämförelse och relevanta jämförelser, 

men också se trender över tid och i vilken riktning arbetet är på väg. 

Eftersom statistik publiceras i efterhand är alla resultatmått från föregående år, det vill säga de 

avser 2017. Om inget annat uppges är resultaten hämtade från kommun- och 

landstingsdatabasen Kolada. 

Resultaten finns även på www.skl.se/kkik samt www.kolada.se samt på Uppvidinge kommuns 

hemsida www.uppvidinge.se.  

Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett begränsat antal nyckeltal som ska spegla kvalitet, 

ekonomi, välfärdsuppdraget och lokalsamhället och de ska vara jämförbara mellan kommuner 

och över tid. Det innebär att alla kommuner som deltar använder samma nyckeltal. 

Mätområden 

Från och med 2018 är KKiK indelat i tre områden: 

 Barn & unga 

 Stöd & omsorg 

 Samhälle & miljö 

Nyckeltalen under respektive mätområden är indelade i olika kvalitetsaspekter som mäter: 

resultat, upplevd kvalitet, väntetider, utbud, resurser. 

http://www.skl.se/kkik
http://www.kolada.se/
http://www.uppvidinge.se/
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Utöver KKiK arbetar Uppvidinge kommun med mål- och resultatstyrning där kommunen mäter 

resultat utifrån politiska inriktningsmål och prioriteringar i Uppvidinge kommun. För mer 

information se läs gärna budget och verksamhetsplan för 2019-2021. 

Guide till tabeller 
I tabellen används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur Uppvidinges resultat förhåller sig 

jämfört med alla Svenska kommuner. De bästa resultaten har grön färg, de sämsta röd färg och 

de i mitten gul färg.  

Saknas något nyckeltal anges detta med texten ”bortfall”. Detta betyder att nyckeltalet inte är 

inrapporterat, vilket kan ha flera orsaker exempelvis att en undersökning inte genomförts eller 

att förvaltningen missat någon del i inrapporteringen. 

Grön – Bästa 25 % 
Gul – Mittersta 50 % 
Röd – Sämsta 25 % 
 
Tänk på att färgsättningen endast visar om man har bra eller dåliga resultat i jämförelse med 

andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört 

med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet och utvecklingen egentligen är god – och vice 

versa. 

Nyckeltal 

Ett nyckeltal är som regel data som relateras till andra data till exempel ”kr/elev”.  

En indikator kan definieras som ett nyckeltal med en ”självklar” riktning exempelvis andel äldre 

som anser att kosten på särskilt boende är god. Självklart vill vi att så många som möjligt ska 

uppskatta kosten. 

Ett index är en samling nyckeltal som vägs samman. Sådana exempel är brukarundersökningar 

och Öppna jämförelser. För tydlighetens skull presenteras all ingående data i nedanstående 

tabeller som nyckeltal. 

I de fall det finns könsuppdelad data redovisas detta i tabellerna. 

Syfte 

I kolumnen syfte ges en enkel förklaring till vad nyckeltalet mäter. 

Uppvidinge 

Här presenteras Uppvidinge kommuns resultat i jämförelsen. 

Liknande kommuner 

Här presenteras medelvärdet av liknande kommuners resultat. Jämförelsen görs utifrån 

område, vilket innebär att de kommuner som används för jämförelse inom området Barn och 

unga skiljer sig från de som används för jämförelse inom Stöd och omsorg. Detta för att öka 

relevansen i jämförelse av resultaten. En förteckning över de olika jämförelsekommunerna 

finns i slutet av dokumentet. 
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Kronobergs kommuner 

Här presenteras medelvärdet av Kronobergs läns kommuner. Detta för att få ytterligare ett 

perspektiv att jämföra med. På grund av de stora variationerna i strukturella förutsättningar 

inom Kronobergs läns kommuner är resultaten inte alltid relevanta för jämförelse.  

Reflektion & kommentar 

I samband med varje tabell presenteras en kort sammanfattande reflektion och kommentar av 

resultatet. Fokus ligger på avvikelserna, det vill säga de nyckeltal där Uppvidinge kommun är 

bland de 25 procent bästa eller sämsta i jämförelse med Sveriges övriga kommuner. 
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KKiK-resultat och jämförelser per målområde & nyckeltal  
Här nedan jämförs aktuella siffror med liknande kommuner och länets kommuner samt alla 

kommuner i Sverige.  

Barn och unga 
Nyckeltal Syfte Uppvidinge   Liknande 

kommuner 
Kronobergs 
kommuner  

Plats på förskola på 
önskat placeringsdatum, 
andel barn (%) 

Kunskap om kommunernas 
förmåga att planera tillgång 
till förskoleplatser i 
förhållande till behov 

Bortfall 80 70 

Inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, 
antal 

Få en uppfattning om antalet 
barn i förhållande till antalet 
personal inom förskolan 

4,9 5 5,3 

Kostnad förskola, 
kr/inskrivet barn 

Ge kunskap om kommunens 
kostnader för 
förskoleverksamheten som 
helhet 

126 082 151 304 135 484 

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov 
för ämnesprovet 
svenska inkl. svenska 
som andraspråk, 
kommunala skolor, 
andel (%) 

Ge kunskap om vilket resultat 
kommunens elever har i åk 3. 
Nyckeltalet kan även vara 
värdefullt ur 
integrationsaspekt då 
svenska som andraspråk 
ingår 

84 
Män 77 
Kvinnor 92 

67 
Män 65 
Kvinnor 79 

76 
Män 68 
Kvinnor 76 

Elever i åk 6 med lägst 
betyg E i matematik, 
kommunala skolor, 
andel (%) 

Ge kunskap om elevers 
kunskap i åk 6. 

77 
Män 74,4 
Kvinnor79,2 

89 
Män 88,9 
Kvinnor 90,2 

83,4 

Elever i åk 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
kommunala skolor, 
andel (%). 

Ge kunskap om kommunens 
resultat inom skolan 

71,9 
Män 68,1 
Kvinnor77,6 

79,4 
Män 76,6 
Kvinnor 83,4 

72,4 
Män 64,5 
Kvinnor 81,4 

Elever i åk 9: Jag är nöjd 
med min skola som 
helhet, positiva svar, 
andel (%) 

Få en bild av hur elever i åk 9 
uppfattar skolan som helhet 

Bortfall   

Elever åk 9: Jag känner 
mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%). 

Få kunskap om elevernas 
känsla av trygghet i skolan 

Bortfall   

Kostnad grundskola F-9 
hemkommun, kr/elev. 

Ge kunskap om den 
genomsnittliga kostnaden per 
grundskoleelev som är 
folkbokförd i kommunen 

119 264 110 205 108 070 

Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 
kommunala 
gymnasieskolor, andel 
(%) 

Ge kunskap om uppnådda 
resultat i kommunens 
gymnasieskolor 

68,3 
Män 63,2 
Kvinnor72,7 

73,8 
Män 57,4 
Kvinnor 73,8 

69,5 
Män 67,1 
Kvinnor 72,3 

Kostnad gymnasieskola 
hemkommun, kr/elev. 

Ge kunskap om den 
genomsnittliga kostnaden per 
gymnasieelev 

146 131 135 542 136 465 
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Reflektion & kommentar 

Fokus på avvikelserna – Barn och unga 

Kostnad för gymnasieskola    

Kostnaden för gymnasieskola hemkommun (kronor per elev) ger kunskap om hur stor den 

genomsnittliga kostnaden är per gymnasieelev som är folkbokförd i kommunen. De kostnader 

som ingår i måttet är: lokaler, undervisning, skolmåltid, materiel, skolskjuts exempelvis. Lokaler 

och undervisning är de största utgifterna. Kostnaden visar inte vad du som medborgare får, det 

vill säga om eleven får eller uppnår det som läroplanen säger. 

Att eleven är folkbokförd i kommunen innebär inte att man väljer att gå i den kommunala 

gymnasieskolan. Eleven kan gå i en gymnasieskola i en annan kommun. Omkring 49 procent av 

gymnasieeleverna som bor i Uppvidinge väljer en gymnasieskola i en annan kommun.   

Kostnaden för gymnasieskola i Uppvidinge är betydligt högre i jämförelse med liknande 

kommuner, länet och riket. Kostnaden för de elever som går i den kommunala gymnasieskolan 

är också högre, 179 735 kronor per elev. 

Kostnaden avspeglar den övergripande politiska ambitionen att skapa förutsättningar för god 

kvalitet, trivsel och trygghet för eleverna. Den beror också på geografiska och demografiska 

förhållanden. Mindre kommuner, som Uppvidinge, med stora avstånd och gles befolkning är 

känsliga för minskning av elevkullar eftersom samordningen försvåras av avstånd och lågt 

elevunderlag. Andra faktorer som inverkar på kostnaden per elev är lärartäthet, utnyttjande av 

lokalerna, andel elever som studerar på en gymnasieutbildning och hur många av dem som 

fullföljer sin utbildning inom tre eller fyra år. 

Gymnasieelever med examen inom fyra år    

Nyckeltalet ger kunskap om uppnått resultat i de gymnasieutbildningar som finns i kommunens 

gymnasieskola.  Det vill säga andelen elever som kan anses ha nått målen i läroplanen. 

Tidsperioden fyra år används för att ge bättre jämförbarhet mellan kommuner som har en stor 

andel nyanlända som går introduktionsprogram, som exempelvis Uppvidinge gymnasieskola. 

I kombination med de höga kostnaderna för gymnasieskolan och de något svaga resultaten kan 

frågor om effektivitet och kvalitet uppstå. En del av förklaringen till de lite svagare resultaten 

kan bero på att andelen nyanlända som inte har förutsättningar att klara utbildningen på denna 

tid har ökat. Det anger även Skolverket i sin redovisning. 

Kommentar 

Måttet finns med i Uppvidinge kommuns målstyrning. Den politiska ambitionen är att andelen 

gymnasieelever med examen år 2022 ska uppgå till 72 %. 

Kostnad grundskola – Förskoleklass till årskurs nio   

Ger kunskap om kommunens kostnad för grundskolans verksamhet i sin helhet. Kostnader som 

ingår är exempelvis personal, lokaler, måltider. Den säger dock inget om vad du som 

medborgare får för insatsen det vill säga om elever i förskolan får det som läroplanen uttalar att 

de ska få. 



8 

 

Kommunledningsförvaltningen · Kansli 
Box 59, 364 21 Uppvidinge Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474 470 00  

therese.magnusson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se  

 

Den genomsnittliga kostnaden för grundskolan är betydligt högre i Uppvidinge kommun i 

jämförelse med liknande kommuner, kommuner i länet och riket.  

Kostnaden avspeglar den övergripande politiska ambitionen att skapa förutsättningar för god 

kvalitet, trivsel och trygghet för eleverna. Den beror också på geografiska och demografiska 

förhållanden. Mindre kommuner, som Uppvidinge, med stora avstånd och gles befolkning är 

känsliga för minskning av elevkullar eftersom samordningen försvåras av avstånd och lågt 

elevunderlag.  

Elever i årskurs sex med lägst betyg E i matematik   

Detta resultat speglar det pedagogiska resultatet som personalen uppnått i sitt arbete 

tillsammans med eleverna. I jämförelse med andra kommuner kan vi se att det finns utrymme 

för förbättring. 

År 2017 klarade 77 procent av eleverna kraven (killar 74,4% och tjejer 79,2%), här ligger 

Uppvidinge bland de svagaste kommunerna. Sett till Uppvidinges utveckling över tid så har 

andelen som klarar kraven minskat sedan 2013 och 2014 då 95 procent av eleverna klarade 

kravet. Bryter man ned matematikbetyget på enhetsnivå märks stora variationer mellan 

enskilda skolor. Variationen ligger mellan 95 procent som högst och 63,2 procent som lägst.  

För att komplettera bilden kan man undersöka andra nyckeltal, till exempel andel elever i 

årskurs sex med lägst betyg E i engelska och svenska. Ungefär 84 procent av eleverna klarar 

kraven i engelska (killar 84,6 procent och tjejer 83,3 procent). Även om det är fler som klarar 

kraven i engelska än i matematik är Uppvidinge kommun bland de 25 procent svagaste i landet. 

För svenska och svenska som andraspråk klarar 91 procent av eleverna kraven. Detta är en 

förbättring över tid i Uppvidinge kommun, men fortfarande lägre i förhållande till andra 

svenska kommuner.  

Elever i årskurs tre som deltagit i alla nationella delprov  

Värdet visar resultat på de nationella proven och speglar det resultat som den pedagogiska 

personalen uppnått i sitt arbete tillsammans med eleven. I jämförelsen uppvisar Uppvidinge 

kommun mycket goda resultat, vilket är positivt också ur integrationssynpunkt då även svenska 

som andra språk är inkluderat. 

Uppvidinge kommun hade tidigare ett mål i sin målstyrning om att en högre andel än 

föregående år skulle klara kravnivån för godkänt på nationella prov i årskurs tre. Det målet är 

uppnått. 2017 klarade 84 procent kravnivån, att jämföra med 73,5 år 2016. Det är fortsatt stora 

skillnader mellan pojkar och flickor, vilket har varit en ihållande trend både i riket och i 

Uppvidinge kommun över tid. 

Kostnad förskola     

I kostnadsmåttet ingår lokaler, måltider, material med mera. Kostnaden visar inte vad du som 

medborgare får för pengarna, det vill säga om eleven lyckas uppnå de resultat som uttalas i 

läroplanen. Det som går att utläsa är kommunens hela kostnad för folkbokförda elever i 

förskola.   

När det gäller kostnad för förskola ligger Uppvidinge bland de 25 procent av kommunerna med 

lägst kostnad per inskrivet barn.  
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Stöd och omsorg 

Nyckeltal Syfte Uppvidinge Liknande 
kommuner 

Kronobergs 
kommuner 

Förbättrad situation 
efter kontakt med 
socialtjänst, andel (%) 

Få kunskap om hur brukare 
inom individ- och 
familjeomsorgen ser på det 
stöd de erhållit från 
socialtjänsten 

Bortfall  82 

Ej återaktualiserade 
personer med 
försörjningsstöd ett år 
efter avslutat 
försörjningsstöd (%) 

Få kunskap om hur många 
brukare som kommit ut i 
varaktig försörjning efter 
insats hos socialtjänsten 

82 58 84 

Väntetid i antal dagar 
från ansökan till beslut 
inom försörjningsstöd. 
Medelvärde totalt. 

Få kunskap om hur lång tid 
ett genomsnittligt 
handläggningsförfarande 
tar. I handläggningstiden 
inräknas också stöd för att 
få ihop en komplett 
ansökan 

17 12 15 

Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv. 

Få en överblick av 
kostnaderna inom individ- 
och familjeomsorgen 

4 261 3 429 3 763 

Väntetid antal dagar 
från beslut till insats 
avseende boende enligt 
LSS § 9.9. Medelvärde 
totalt. 

Få kunskap om 
genomsnittlig väntetid för 
en person från det att 
beslut om boende fattats 

Bortfall  98 

Kvalitetsaspekter LSS 
grupp- och 
serviceboende, andel 
(%) av maxpoäng 

Ge en bild av vilka 
kvalitetsaspekter som finns 
inom LSS grupp- och 
serviceboende som är 
finansierade av kommunen 

82 
 

83 84 

Brukarbedömning, 
daglig verksamhet LSS – 
inflytande, andel (%) 

Få kunskap om brukares 
uppfattning av kvalitet. 
Frågan om inflytande är av 
särskild vikt för personer 
med kognitiva 
funktionsvariationer 

Bortfall 78 69 

Kostnad 
funktionsnedsättning 
totalt (SoL, LSS, SFB) 
minus ersättning från 
FK enl SFB, kr/inv 

Få överblick av kostnaden 
inom verksamheterna som 
ger stöd till personer med 
funktionsnedsättning 

6 897 
 

5 415 6 400 

Väntetid i antal dagar 
från ansökningsdatum 
till erbjudet 
inflyttningsdatum till 
särskilt boende. 
Medelvärde totalt.  

Ge kunskap om 
kommunens förmåga att 
planera tillgång till platser i 
förhållande till behov 

30 
 

70 39 

Personalkontinuitet, 
antal personal som en 
hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, 
medelvärde 

Få kunskap om hur väl 
kommunen säkrar behovet 
av personalkontinuitet för 
äldre med behov av omsorg 
i hemmet 

15 
Män 16 
Kvinnor 15 

16 
Män 16 
Kvinnor 15 

13 
Män 14 
Kvinnor 14 
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Kvalitetsaspekter 
särskilt boende 
äldreomsorg, andel (%) 
av maxpoäng 

Ge kunskap om 
kvalitetsaspekter i 
kommunen utifrån en 
uppsättning delnyckeltal. 
Sammanlagt ger de en bild 
av styrkor och svagheter i 
kvaliteten för kommunens 
särskilda boenden 

60 67 63 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%) 

Få en uppfattning av hur de 
äldre värderar sitt boende 

85 
Män 71 
Kvinnor 89  

84 
Män 81 
Kvinnor 82 

82 
Män 81 
Kvinnor 82 

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg 
– helhetssyn, andel (%) 

Få en uppfattning av hur de 
äldre upplever hemtjänst 

92 
Män 94  
Kvinnor 91  

92 
Män 92 
Kvinnor 92 

93 
Män 93 
Kvinnor 93 

Kostnad äldreomsorg, 
kr/inv 80+ 

Få en överblick av 
kostnaden inom 
äldreomsorgens 
verksamheter 

241 593 255 047 229 590 

 

Reflektion & kommentar 

Fokus på avvikelserna – Stöd och omsorg 

Brukarbedömning av särskilt boende  

Brukarbedömning särskilt boende är ett sätt att mäta den boendes upplevda kvalitet i 

kommunalt särskilt boende. Brukarbedömningen består av ett flertal delar som tar upp kontakt 

med vårdpersonal, inomhus- och utomhusmiljö, kost, aktiviteter m.m. 

Helhetsbedömningen inom både hemtjänst och särskilt boende i Uppvidinge är positiv och 

ligger över värdena för jämförelsekommunerna. Om uppgifterna för särskilt boende bryts ned 

på män och kvinnor går det dock att se att det finns en skillnad.   

Helhetsbedömningen visar att 85 procent av de boende är nöjda. 89 procent av kvinnorna, 

vilket är bland de 25 procent bästa i Sverige, men endast 71 procent av männen är nöjda vilket 

är bland de 25 procent sämsta i landet. Detta mönster är inte unikt för Uppvidinge, men i 

Uppvidinge är skillnaden stor.  

Brukarbedömningen är möjlig att se även på enhetsnivå. Då finns ingen könsuppdelad statistik, 

men brukarbedömningen varierar mellan de olika äldreboendena från 94 procent som högst till 

71 procent som lägst.  

På övergripande nivå är bedömningen från brukarna gott, men det finns utrymme för 

förbättringar inom områdena information om förändringar och möjlighet att framföra 

synpunkter och klagomål där kommunen ligger bland de 25 % sämre kommunerna i 

brukarundersökningen. 
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Väntetid till inflyttning på särskilt boende 

Väntetid från ansökningsdatum till inflyttningsdatum i särskilt boende mäter tiden till ett första 

erbjudande om boende, oavsett om personen tackar ja eller nej till den erbjudna platsen.   

Uppvidinge kommun erbjuder i genomsnitt inflyttning inom 30 dagar, vilket är mycket bra i 

jämförelse med andra svenska kommuner. Detta tyder på god förmåga att planera och 

handlägga utifrån behov av särskilt boende som finns i kommunen.  

Uppvidinge kommun är i jämförelse med andra Svenska kommuner bland de 25 procent bästa 

kommunerna i landet med 30 dagars väntetid. Det är en ökning sedan 2013 års nivå då 

väntetiden var 22 dagar, men en kraftig förbättring och utveckling från 2016 års resultat med 

62 dagars väntetid. I jämförelse med liknande kommuner ligger Uppvidinge bäst till i gruppen. I 

jämförelse med länet på samma nivå som Älmhult. I Alvesta (58), Ljungby (70) och Växjö (65)  

har man längre väntetider, medan Markaryd (18) och Tingsryd (16) har kortare väntetider.  
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Samhälle och miljö 
Nyckeltal Syfte Uppvidinge Liknande 

kommuner 
Kronobergs 
kommuner 

Andel som får svar på e-post 
inom en dag (%) 

Ge kunskap om kommunens 
tillgänglighet vad avser 
svarstider via e-post 

Bortfall 
2017 
 
År 2018  
77 

76 77 

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga (%) 

Ge kunskap om 
tillgängligheten på den 
information som kommunen 
ger medborgarna via telefon 

Bortfall 
2017 
 
År 2018 
63 

47 48 

Gott bemötande vid kontakt 
med kommunen, andel av 
maxpoäng (%) 

Få kunskap om kvalitet på 
bemötande vid 
telefonkontakt med 
kommunen 

Bortfall 
2017 
 
År 2018 
70 

82 75 

Valdeltagande i senaste 
kommunvalet (%) 

Få en bild av 
kommunmedborgarnas 
intresse och engagemang att 
delta i val 

80,7 
 

80,5 82,2 

Öppethållande 
huvudbiblioteket, 
timmar/vecka 

Få kunskap om hur väl 
kommunen organiserat sin 
verksamhet för att nå ut med 
servicen på huvudbiblioteket 

34 44 48 

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel (%) 

Få kunskap om hur stor 
gruppen är som vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet 
har börjat arbeta 

Bortfall 52 30 

Lämnat etableringsuppdraget 
och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 
dagar), andel (%) 

Få en bild av hur 
etableringen av nyanlända 
fungerar i kommunen 

40 
Män 49 
Kvinnor 22 

26 
Män 34 
Kvinnor 17 

28 
Män 36 
Kvinnor 15 

Företagsklimat enligt ÖJ 
(Insikt) – Totalt NKI 

Ge kunskap om attityder hos 
företag etablerade i 
kommunen om hur de 
upplever den kommunala 
servicen 

Bortfall 68 74 

Hushållsavfall som samlats in 
för materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling, andel 
(%) 

Redovisa kommunens arbete 
för att minska användning av 
ändliga resurser och öka 
återvinningsgraden 

Bortfall 38 29 

Miljöbilar av personbilar och 
lätta lastbilar enl MFS, andel 
(%) 

Redovisa kommunens arbete 
med miljöhänsyn genom 
användning av alternativa 
drivmedel och bränslesnåla 
fordon i den egna 
organisationen 

24,4 29,2 33,1 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet 
under hela året enligt 
Ekomatcentrum, andel (%) 

Redovisa kommunens arbete 
med miljöhänsyn 

22 25 31 

 



13 

 

Kommunledningsförvaltningen · Kansli 
Box 59, 364 21 Uppvidinge Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474 470 00  

therese.magnusson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se  

 

Reflektion & kommentar 

Fokus på avvikelserna – Samhälle och miljö 

Service, tillgänglighet och bemötande 

Bortfallet för de tre första nyckeltalen beror på att undersökningen inte genomfördes under 

2017. Servicemätningen har genomförts under slutet av 2018. Resultatet i 2018 års mätning 

visar att det på kommunövergripande nivå finns anledning att vara nöjd med tillgänglighet och 

svar på frågor i telefon samt snabba svar via e-post. När det gäller e-post kan svarskvaliteten 

däremot förbättras.  

Kommunen har gjort en positiv förflyttning på kommunövergripande nivå sedan förra 

mätningen 2013 då man på flera områden var sämre än snittet för de kommuner som deltog i 

undersökningen. Mätningen 2018 visar att kommunen som helhet är bättre än snittet eller i 

nivå med snittet. 

Resultaten i mätningen varierar mellan olika förvaltningar och avdelningar inom kommunen 

och för att få god effekt i mål- och kvalitetsarbetet med tillgänglighet och bemötande bör varje 

förvaltning arbeta vidare utifrån sina förutsättningar, resultat och mål.    

Öppethållande på huvudbibliotek 

Öppethållande på huvudbibliotek visar antal timmar per vecka som huvudbiblioteket i 

kommunerna har öppet. Måttet är något trubbigt då förutsättningar i kommunerna varierar 

stort vilket försvårar jämförelser. Detta nyckeltal säger exempelvis inget om meröppet eller 

filialers öppettider. Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare under vissa 

tider, även när det inte finns personal på plats. 

Sett till jämförelsen inom KKiK ligger Uppvidinge kommun bland de 25 procent sämsta i landet 

med 34 timmar per vecka. Det är också färre antal timmar än liknande kommuner och 

kommuner i länet, där medel är 48 timmar per vecka. 

Det har skett en positiv utveckling avseende öppethållande på huvudbibliotek i Uppvidinge 

sedan 2013. Under perioden har huvudbiblioteket fördubblat sitt öppethållande från 16 timmar 

per vecka till 34 timmar per vecka. 

För att komplettera bilden av öppethållande på huvudbibliotek kan det vara värdefullt att titta 

på hur många aktiva låntagare kommunen har och hur mycket barnböcker som lånas ut.  

När det gäller aktiva låntagare i kommunens bibliotek (antal per 1000 invånare), så räknas 

låntagare som under året lånat böcker minst en gång på folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte). 

År 2017 fanns det 261 aktiva låntagare per 1000 invånare i Uppvidinge, detta är en svag 

minskning mot tidigare år men en ganska stabil nivå över tid. Gensomsnittet i Sverige är 250 

låntagare per 1000 invånare. Liksom i riket i övrigt lånar fler kvinnor än män böcker på 

folkbibliotek.   

Gällande barnbokslån i kommunens bibliotek (antal böcker per barn, 0-17 år) lånades ca 26 

barn- och ungdomsböcker per barn år 2017 i Uppvidinge, detta kan jämföras med andra 
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svenska kommuner som lånar ut i genomsnitt ca 14 böcker per barn och år. Uppvidinge 

kommun är bland de 25 procent kommuner med flest utlån till barn och unga i Sverige. 

Även om öppethållande på huvudbiblioteket kan upplevas som lågt i förhållande till andra 

kommuner, visar kompletteringen av nyckeltal att många invånare kan utnyttja och utnyttjar 

folkbiblioteken för att låna film, böcker och tidsskrifter bland annat. 

Andel miljöbilar i kommunorganisationen 

Måttet visar andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt gällande 

förordning. Beträffande andel miljöbilar har Uppvidinge en lägre andel än genomsnitt för alla 

kommuner i Sverige, liknande kommuner och kommuner i länet.  

Uppvidinge kommun är bland de 25 procent med lägst andel miljöklassade fordon i landet. I 

jämförelse med liknande kommuner är det endast Tingsryd (9,3 %) och Rättvik (23,8%) som 

har färre andelar miljöbilsklassade fordon än Uppvidinge, Sävsjö (42,7%) och Hällefors (44,2%) 

har flest.  

En jämförelse med länet visar att Tingsryd (9,3%), Markaryd (18,3%) och Lessebo (22,1%) har 

färre andelar miljöklassade fordon än Uppvidinge, medan Växjö (52,6%) och Ljungby (49,1%) 

har fler. Medel för alla Svenska kommuner är 37,3 procent. 

Lämnat etableringsuppdraget 

Uppvidinge kommun visar här ett gott resultat i förhållande till länet och liknande kommuner 

när det gäller andel personer som lämnar etableringsuppdraget för studier eller arbete. På 

området har kommunen utvecklats i positiv riktning de senaste åren. År 2015 var andelen som 

lämnade etableringsuppdraget för arbete eller studier 18 procent (17 procent kvinnor och 18 

procent män), idag är det 40 procent vilket kan ses som en framgång. Samtliga som lämnat 

etableringsuppdraget har gått vidare ut i arbete och ingen har gått vidare till studier. 

Det som kan vara värt att notera är den stora skillnaden mellan män och kvinnor. Det fanns en 

liten skillnad för några år sedan, men den har blivit större. Trenden är liknande i övriga svenska 

kommuner och kan delvis bero på var i världen personerna kommer ifrån, studie- och 

arbetsbakgrund och ålder exempelvis. I jämförelse med liknande kommuner ligger Uppvidinge 

gott till. I jämförelse med länet ligger Uppvidinge näst bäst till, efter Markaryd (43 %). Älmhult 

(18 %) och Tingsryd (14 %) har en lägre andel som lämnar etableringsuppdraget för arbete 

eller studier. 
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Förteckning av jämförelsekommuner per område 
 

Liknande kommuner förskola 

Svenljunga 
Örkelljunga 
Osby 
Kinda 
Öckerö 
Skinnskatteberg 
Ydre 
 

Liknande kommuner grundskola 

Nordanstig 
Gagnef 
Forshaga 
Robertsfors 
Ydre 
Lycksele 
Söderköping 
 

Liknande kommuner gymnasieskola 

Färgelanda 
Vännäs 
Tranemo 
Hofors 
Älvdalen 
Gagnef 
Ånge 
 

Liknande kommuner IFO 

Vännäs 
Årjäng 
Lekeberg 
Götene 
Hjo 
Malung-Sälen 
Mönsterås 
 

Liknande kommuner LSS 

Gnosjö 
Örkelljunga 
Årjäng 
Eda 
Tomelilla 
Mullsjö 
Strömstad 
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Liknande kommuner äldreomsorg 

Robertsfors 
Åmål 
Ovanåker 
Haparanda 
Lycksele 
Hultsfred 
Olofström 
 

Liknande kommuner övergripande 

Färgelanda 
Storfors 
Burlöv 
Perstorp 
Sävsjö 
Tingsryd 
Ljusdal 
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Bilaga 1 Uppvidinge kommun i siffror 2017 
 

BEFOLKNING Totalt  

Folkbokförda 9561 st 

Befolkningsökning sedan 
2016 

53 st 

Befolkningstäthet 8,2 invånare/km2 

Medelålder 43,8 år 

Födda 99 st 

Döda 120 st 

Utrikes födda  21,3 % 

Utrikes födda (exklusive 
EU/EFTA) 

12 % 

Enpersonshushåll 18 % 

Tvåpersonshushåll 32 % 

Trepersonshushåll 15 % 

Fyrapersonshushåll 18 % 

Fempersonshushåll eller 
fler 

17 % 

 

UTBILDNING & 
SYSSELSÄTTNING 

Totalt 

Grundskola (mindre än 9 
år) 

12,47% 

Grundskola (9-10 år) 17,81 % 

Gymnasial utbildning (2 år) 26,19 % 

Gymnasial utbildning (3 år) 21,72 % 

Eftergymnasial utbildning 
(3 år) 

9,24 % 

Eftergymnasial utbildning 
(3 år eller mer) 

9,21 % 

Forskarutbildning 0,14 % 

Antal förvärvsarbetande 4511 

Andel förvärvsarbetande 
(20-64 år) 

80,2 

Förvärvsinkomst (median) 297 817 

Antal som både bor och 
arbetar i kommunen 

3 400 
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BOENDE & TRYGGHET Totalt 

Pris för småhus 726 000 

Pris för fritidshus 496 000 

Nya lägenheter 11 

Boende i småhus med 
äganderätt 

69 % 

Boende i hyresrätt 19 % 

Boende i 
flerbostadshus/bostadsrätt 

12 % 

Anmälda brott om grov 
kvinnofridskränkning 

2  

Anmälda brott om 
skadegörelse 

66 

Anmälda våldsbrott i 
kommunen 

86 

Ekonomiskt utsatta äldre 
(65+) 

22,5 % 

 

FÖRETAGANDE & 
NÄRINGSLIV 

Totalt 

Antal företag 1188 

Nyregistrerade företag 30 

Antal egenföretagare 613 

Ranking Svenskt näringsliv 62 (290) 

Andel företag inom jord, 
skog, energi 

31,5 % 

Andel företag inom hotell 
och restaurang 

24,1 

Andel service- och 
tjänsteföretag 

20,4 

Andel företag inom bygg 
och transport 

13 

Andel företag inom 
tillverkning 

5,6 

Andel företag inom kultur 5,6 
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TRANSPORT  

Antal registrerade bilar i 
Uppvidinge 

4275 

Inpendling för arbete från 
annan kommun  

1 477 

Utpendling till annan 
kommun för arbete 

1 111 

 

MARKANVÄNDNING Totalt 

Landyta 117 188 hektar 

Vattenyta 5 478 

Skogsmark 88 % 

Betes- och åkermark 3,5 % 

Bebyggd mark  3 % 

Övrig mark (täkter, 
golfbanor m.mm.) 

5,5 % 

 

KOMMUNENS EKONOMI Totalt 

Kommunal- och 
landstingsskatt 

33,61 % 

kommunalskatt 21,61 % 

Skatteintäkt  39 654 kr/invånare 

Ersättning kommunalt 
utjämningssystem 

15053 kr/invånare 

Ekonomiskt resultat -382 kr/invånare 
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Servicemätning 2018 

Informationsärende 

Notera informationen till protokollet  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen i Uppvidinge kommun beslutade våren 2018 att en 

servicemätning skulle genomföras i Uppvidinge kommun under hösten 

2018. 

Servicemätningen utgör en del i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och 

ger en kompletterande bild till SCB:s medborgarundersökning. De frågor 

som ställs i servicemätningen är vanligt förekommande frågor från 

kommuninvånare och berör områden som bygglov, förskola, grundskola, 

individ & familjeomsorg, miljö o hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, 

kultur & fritid. 

Syftet med mätningen av servicenivån i teleservice och e-posthantering är 

att få en bild av vad kommuninvånare och andra möter och den service de 

får vid kontakt med kommunens olika verksamheter. Resultatet av 

mätningen ska ses som ett arbetsinstrument för kommunens mål- och 

kvalitetsarbete.  

Resultatet i 2018 års mätning visar att det på kommunövergripande nivå 

finns anledning att vara nöjd med tillgänglighet och svar på frågor i telefon 

samt snabba svar via e-post. När det gäller e-post kan svarskvaliteten 

däremot förbättras.  

Kommunen har gjort en positiv förflyttning på kommunövergripande nivå 

sedan förra mätningen 2013 då man på flera områden var sämre än snittet 

för de kommuner som deltog i undersökningen. Mätningen 2018 visar att 

kommunen som helhet är bättre än snittet eller i nivå med snittet. 

Resultaten i mätningen varierar mellan olika förvaltningar och avdelningar 

inom kommunen och för att få god effekt i mål- och kvalitetsarbetet med 

tillgänglighet och bemötande bör varje förvaltning arbeta vidare utifrån sina 

förutsättningar och resultat.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kvalitétstrateg, 2019-01-29 

Rapport Servicemätning 2018, januari 2019  
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BAKGRUND 
Uppvidinge och ett stort antal andra kommuner har tidigare år genomfört mätningar 
av servicenivån i teleservicen och e-posthanteringen inom ramen för KKiK.  
 
SYFTE 
Syftet med denna undersökning var att se sin egen utveckling och få möjlighet att 
jämföra kommunens service med likvärdiga kommuner.   
Mätningen ger ett antal bilder av den kommunala servicen och beskriver vad som 
hänt när vi varit i kontakt med kommunen.  
Resultatet av mätningen ska ses som ett arbetsinstrument för målsättning och policy.  
 
METOD 
Mätningen, som har utarbetats i samarbete mellan SKL och JSM Telefront, har skett 
genom uppringning och skickande av e-post till kommunen. 
De frågeområden som valdes är relativt vanligt förekommande från kommun-
invånare, både via telefon och via e-post. Vi har ringt till växeln och skickat e-breven 
till kommunens officiella e-adress. Frågorna var sex olika inom områdena bygglov, 
förskola, grundskola, individ o familjeomsorg, miljö o hälsa, gator o vägar, 
äldreomsorg, handikappomsorg, kultur o fritid samt kommunledningskontoret. Vi har 
ringt kommunen en gång per fråga. Totalt 60 sökningar via telefon har genomförts 
under en femveckors period. Motsvarande omfattning och fördelning har skett via e-
post. Bortfallet var 3 e-brev pga tekniskt fel.    
Olika bedömningsfaktorer har bildat grunden för att kunna beskriva telefonsamtalens 
karaktär: bemötande, intresse och engagemang, information, tillgänglighet och svar 
på frågan. Som hjälp vid bedömning av faktorerna har kriterierna god, medelgod och 
dålig använts.  
SKL har beslutat tidigare att bedömningen av Bemötandet skulle utökas och innefatta 
även Mycket god. Utifrån var bemötandet hamnar på skalan så tilldelas mellan 3 och 
0 poäng. Poängen summeras för varje telefonsamtal, dvs där vi får svar på vår fråga, 
och divideras med maximalt möjliga poäng och multipliceras med 100 för redovisning 
i procent av maxpoäng. Det resultatet för er kommun har vi rapporterat in till Koladan. 
Resultatet totalt för Kommunen redovisas exkl Kommunledningskontoret, då mätning 
av den avdelningen är ett extraerbjudande från JSM Telefront och som annars skulle 
försvåra era jämförelser med andra kommuner som inte mäter KLK.  
 
GENOMFÖRANDE  
Mätperioden var huvudsakligen under veckorna 41 t o m 45.  
 
JÄMFÖRELSER 
De jämförelser med andra kommuner som görs i rapporten baseras på mätningar av 
kommuner i likvärdig storlek (10 kommuner med 3 000 – 10 000 invånare). Vi har 
räknat snittet för deras resultat från de senaste årens mätningar och delat in i 
storleksordning enligt SCBs kommunstatistik. 
Genom SKLs ändringar av hur vi skulle redovisa Tillgänglighet och Bemötande, kan 
antalet föregående år variera i de olika diagrammen.  
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SAMMANFATTNING 
 
Vi redovisar här en översiktsbild med Kommunens resultat för Telefon o E-post (total 
andel kontakt via telefoni och andel god inom telefoni, vid bemötande även mkt god) i 
förhållande till andra kommuner i likvärdig storlek (10 kommuner med 3 000 – 10 000 
invånare). Vi har räknat snittet för deras resultat från de senaste årens mätningar och 
delat in i storleksordning enligt SCBs kommunstatistik. 
 
	
	
	
	 	 	 	 	 	 Bättre	 	 	 I nivå   Sämre 
            än snittet     med snittet               än snittet	
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Svar	på	frågan

Information

Intresse	&	engagemang

Bemötande

E-POST
Svar	inom	1	dygn

Andel	fullst	avs	uppgifter

Svarskvalitet
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Resultat telefon 
                                                 
TILLGÄNGLIGHET 
 
Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare. 
  
                    Kontakt med handläggare                          Ingen kontakt 

 
      
 
   Inom 60 sek             61-120 sek           Över 2 min        
 
 

 
 
Andelen kontakt med en handläggare är 72 % (63 % + 7 % + 2 %) för kommunen totalt. Det 
är högre än snittet för likvärdiga kommuner (59 %).    
Vid ev. talsvar har vi inte lämnat något meddelande om återuppringning.   
 
 
Kommentar:  Till KKiK rapporterar vi kontakten inom 60 sek. Se nedan.   
 
 
  
  Mått 2 i KKiK:   63 % 
 
 
 
 
 

49% 

63% 

8% 

7% 

2% 

2% 

41% 

28% 
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SVAR PÅ FRÅGAN 
 
Nedan följer en sammanställning som visar om man vid genomförda sökningar erhållit svar 
på de frågor man haft. 
Bedömningen utgår från om frågan blir besvarad eller om handläggaren inte kunde svara 
eller bara delvis. 
 
  
     
 

God   Medelgod     Dålig 
    

 
 
Den höga andelen Dåligt svar på frågan, beror främst på att vi inte fått kontakt med någon 
handläggare (inget svar = dåligt svar, sett ur medborgarperspektiv). Jämför andelen Dåliga 
svar på frågan med andelen Ingen kontakt på föregående sida. Andra orsaker till Dåligt svar 
på frågan är att vi fått kontakt, men med en handläggare som inte har det ansvarsområde 
som vår fråga gällde. 
 
 
 
 

37% 

48% 

31% 

44% 

15% 

13% 

19% 

24% 
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INFORMATION 
 
Gradering av informationen i svaren från handläggarna. 
Bedömningen baseras på om handläggaren bara svarar på frågan eller om han/hon 
ger merinformation; hänvisningar, tips och idéer.  
 
 
     
 

God   Medelgod     Dålig 
   

 
 
I drygt hälften av svaren har informationen uppfattats som god. Det är i nivå med 
snittet för likvärdiga kommuner.  
 
Intervjuarnas kommentarer: (Intervjuarna har ibland lämnat spontana kommentarer) 
- Handläggaren	svarar	på	frågan	och	ger	mig	lite	merinformation.	(Bygg)	
- God	information	som	hjälpte,	fick	nummer	och	blev	kopplad	direkt	efter	samtalet.	Hänvisade	även	
till	hemsidan.	(Förskola)	
- Efter	att	ha	ställt	konkreta	frågor	så	svarade	han	tillslut,	säker	på	sin	sak.	(Gator)	
- Eftersom	att	det	inte	finns	några	friskolor	i	kommunen	så	blev	jag	hänvisad	att	besöka	hemsidan	för	
att	läsa	om	de	kommunala	skolorna.	(Grundskola)	
- Jag	fick	den	information	jag	behövde,	och	hon	tipsade	om	deras	hemsida	där	jag	kunde	få	ännu	
tydligare	information.	(Handikapp)	
- Tydlig.	Berättade	vart	man	skulle	vända	sig,	vilken	tid	de	(rehabenheten)	hade	öppet,	och	gav	mig	
direktnummer.	Kan	inte	bli	bättre.	(Handikapp)	

54% 
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50% 
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36% 

34% 

41% 

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	
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INTRESSE OCH ENGAGEMANG 
 
Intresse och engagemang i svaren från de handläggare vi talat med. 
Bedömningen utgår från om handläggaren besvarar frågan pliktskyldigast eller är 
han/hon intresserad och engagerad i oss och vår frågeställning. 
 
 
     
 

God   Medelgod     Dålig 
    

 
 
I nära sex av tio kontakter uppfattas intresset och engagemanget för oss och våra 
frågor som god. Det är i nivå med snittet för likvärdiga kommuner.   
 
Kommentarer från intervjuarna: 
- Handläggaren	svarar	pliktskyldigt	till	en	början	men	visar	mer	intresse	i	slutet	av	samtalet.	(Äldre)	
- Hon	var	intresserad	och	engagerad	i	mig	och	i	frågeställningen.	(Miljö)	
- Personen	ställer	relevanta	frågor	för	att	kunna	hjälpa	mig	på	bästa	sätt.	(Kultur	o	Fritid)	
- Mycket	intresserad	och	engagerad	och	ville	hjälpa	mig	direkt	att	komma	igång.	(IFO)	
- Hon	visade	stort	intresse	och	sökte	och	kollade	upp	information	för	mig.	(Handikapp)	
- Engagerar	sig	i	frågan	och	visar	stort	intresse.	Ber	mig	att	gärna	återkomma	om	fler	frågor	dyker	
upp.	(Bygg)	
- Handläggaren	engagerar	sig	och	hjälper	mig	hitta	blankett	på	hemsidan.	(Bygg)	
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BEMÖTANDE 
 
Våra intervjuare har, efter varje samtal, graderat hur de upplever att de blivit bemötta 
av handläggaren. Bedömningen baseras på det bemötande som handläggaren ger, 
är han/hon tillmötesgående, trevlig, hjälpsam. 
 
 
 
              Mycket god              God                               Medelgod                          Dålig 
 

 
 
Bemötandet hos handläggarna har oftast bedömts som mycket god eller god.  
 
Kommentarer från intervjuarna: 
- Mycket	tillmötesgående,	trevlig,	hjälpsam.	(IFO)	
- Handläggaren	jag	pratade	med	var	tillmötesgående	samt	mycket	trevlig	att	prata	med.	Då	hon	
lyssnade	på	alla	mina	frågor	jag	hade.	(Miljö)	
- Trevlig	person	som	till	en	början	påpekade	att	hemsidan	hade	informationen.	(Grundskola)	
 
Kommentarer:  SKL beslutade tidigare att bedömningen av Bemötande till Koladan 
skulle graderas i Mycket god, God, Medelgod samt Dåligt och redovisas enl 
beskrivningen på sidan 3 i denna rapport. 
Er kommuns resultat till Koladan baseras på: Mycket god 14 st, God 15, Medelgod 
10 och Dålig 0. Vilket blir 70 %. 
 
  Mått 3 i KKiK:  70 % 
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Resultat e-post 
                                                  
SVARSTIDER 
 
Tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen. Tidsangivelsen är i arbetstid (8-17).  
 
 
 
Inom 1 dygn              1-2 dygn               2-5 dygn             1-2 veckor    Ej svar inom 2 veckor 
 
    

 
     
Diagrammet visar svarstiderna för kommunen. 77 % av breven besvarades inom ett dygn, 
vilket är något högre än snittet för likvärdiga kommuner (69 %).  
Grundskolan, Äldreomsorgen och Kultur o Fritid besvarade alltid inom ett dygn.  
 
6 % blev obesvarat inom 2 veckor och de har inte besvarats vid rapportskrivandet.   
 
 
Kommentar: Till KKiK rapporterar vi andelen besvarade brev inom ett dygn. Se nedan.   
  
  
  Mått 1 i KKiK:  77 % 
       
 

69% 

54% 

67% 

77% 

13% 

15% 

15% 

6% 

9% 

21% 

9% 

6% 

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

Likv Kom   

Uppvidinge -11 

Uppvidinge -13 

Uppvidinge -18 



 11 

SVARSTIDER forts 
 
 

 
 
Diagrammet visar genomsnittliga svarstiden på besvarade brev. Tidsangivelsen är i 
arbetstimmar (8-17).  
 
I snitt tog det 6 timmar innan vi fick svar. Vid förra mätningen var det 10 timmar.  
De andra kommunernas resultat varierar mellan 3-17 timmar och snittet är  
8 timmar.   
 
Kortast svarstid har Gator o Vägar  –  2 timmar.  
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AVSÄNDARE 
 
Avsändaruppgifter i e-postbreven vi fått från kommunen, som underlättar fortsatt 
kontakt. 
 
 
 
Fullständiga avs uppgifter          Namn+Tel                    Namn+Förvaltn                      Övrigt  
 

 
 
Uppvidinge (90 %) är i nivå med snittet (90 %) med att lämna ifrån sig fullständiga 
avsändaruppgifter. De andra kommunernas resultat är mellan 73-100 %. 
 
”Övrigt” innebär huvudsakligen avsändaruppgifter som enbart består av 
för- och efternamn eller ännu färre uppgifter. 
 
Kommentar: Kontaktuppgifterna bör följa en och samma mall och innehålla 
information om namn, befattning, förvaltning, kommun, adress, telefonnummer, mm. 
Den som får ett mail med denna information har då allt som behövs för ytterligare 
kontakt samt att det ger ett enhetligt och professionellt intryck. 
Detta mål är det lättaste att nå och kan/bör vara 100 %.  
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SVARSKVALITET 
      
Andel svarsbrev innehållande merinformation, dvs mer än bara svar på frågan, tex 
hänvisning till hemsidor, bifogande av länkar eller tips och idéer om något som inte direkt 
efterfrågats.   
 
Exempel 
Fråga: Kan mina föräldrar få bo tillsammans på ett äldreboende när det är dags för det? 
 
Svar: Hej! Du undrar om dina föräldrar kan få bo tillsammans på ett äldreboende och jag kan 

bara svara hur lagstiftning och handläggning går till. För att få ett särskilt boende i 
kommunen gör den enskilde ansökan enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1§ 
Det kan vara så att båda dina föräldrar gör ansökan alternativt att en av dina…  
Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt av den person som söker boende eller… 
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.uppvidinge.se 
När ansökan har inkommit inleds en utredning av biståndshandläggare kring den…  
Befinner sig den sökande på en tillfällig plats, erbjuds ledig lägenhet i Uppvidinge. 
kommun oavsett önskemål och den sökande har inte möjlighet att tacka nej.   
Hoppas du fått svar på frågan. Vänliga hälsningar, Christina Törnqvist  
Biståndshandläggare, Uppvidinge kommun, Socialförvaltningen, Box 43.. 

 

 
 
Bara 18 % av svaren från Uppvidinge innehöll extra bra information och hänvisningar, vilket 
är under snittet (33 %) för likvärdiga kommuner.  
 
Kommentar: Exemplet ovan är ett bra svar från Uppvidinge och är av utrymmesskäl 
förkortat. Innehåller, förutom svar på frågan, hänvisning med bifogad länk som underlättar för 
frågeställaren.  
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Obesvarade brev 
Om vi fått bekräftelse från registratorn eller annan att brevet hade kommit fram och att det 
var vidarebefordrat upplever vi det som positivt, dock har vi inte räknat det som svar i denna 
mätning. 
Följande brev (eller med liknande formulering) som vi har skickat, har vi av någon anledning 
inte fått svar på. 
 
 
 
Till:  Individ och familjeomsorg 
 
Fråga:       Måste man sälja sin bil för att få socialbidrag? 
 
Skickat: Tors 18/10  19:10  
 
  
 

Till:  Gator och vägar 
 
Fråga: Vilket ansvar har jag som fastighetsägare när det gäller häckar och annan 

växtlighet ut mot gatan? 
 
Skickat: Tors 8/11  09:55 
 
 
 
 
Till:  Handikappomsorg 
 
Fråga: Har kommunen någon tillgänglighetsguide för att se hur man tar sig fram med 

olika funktionshinder? 
 
Skickat: Tors 25/10  09:10 
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Bilagor 
TILLGÄNGLIGHET 
Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare. 
  
                    Kontakt med handläggare                          Ingen kontakt 

 
      
 
   Inom 60 sek             61-120 sek           Över 2 min        
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SVAR PÅ FRÅGAN 
Nedan följer en sammanställning som visar om man vid genomförda sökningar erhållit svar på de 
frågor man haft. Bedömningen utgår från om frågan blir besvarad eller om handläggaren inte kunde 
svara eller bara delvis. 
 
     
 

God   Medelgod     Dålig 
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INFORMATION 
Gradering av informationen i svaren från handläggarna. Bedömningen baseras på om handläggaren 
bara svarar på frågan eller om han/hon ger merinformation; hänvisningar, tips och idéer.  
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INTRESSE OCH ENGAGEMANG 
Intresse och engagemang i svaren från de handläggare vi talat med. Bedömningen utgår från om 
handläggaren besvarar frågan pliktskyldigast eller är han/hon intresserad och engagerad i oss och vår 
frågeställning. 
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BEMÖTANDE 
Våra intervjuare har, efter varje samtal, graderat hur de upplever att de blivit bemötta 
av handläggaren. Bedömningen baseras på det bemötande som handläggaren ger, 
är han/hon tillmötesgående, trevlig, hjälpsam, trovärdig. 
 
 
 
              Mycket god              God                               Medelgod                          Dålig 
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SVARSTIDER 
Tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen. Tidsangivelsen är i arbetstid (8-17).  
 
 
 
Inom 1 dygn              1-2 dygn               2-5 dygn             1-2 veckor    Ej svar inom 2 veckor 
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SVARSTIDER forts, i timmar 
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AVSÄNDARE 
Avsändaruppgifter i e-postbreven vi fått från kommunen. 
 
 
 
Namn, Befattn/Funkt/Förv,          Namn+Tel                    Namn+Förvaltn                     Övrigt  
Kommun, Tel nr 
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SVARSKVALITET 
Andel svarsbrev innehållande merinformation, dvs mer än bara svar på frågan,  
tex hänvisning till hemsidor, bifogande av länkar eller tips och idéer om något som inte  
direkt efterfrågats. 
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Frågor, KKiK, 2018 
Frågorna ställs en gång vid ordinarie mätning och två gånger vid utökad.  

Vi omformulerar frågorna något vid andra kontakten. 
 
Bygg 
1. Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Var?  
2. Hur ansöker jag om rivningslov?  
3. Hur gammalt får ett bygglov vara innan man behöver ansöka om ett nytt?  
4. Hur överklagar man ett beslut om bygglov?  
5. Behöver jag ansöka om bygglov för att bygga ett staket?  
6. Behöver jag söka bygglov för ett garage? 
 
Förskola 
7. Finns det några lediga tjänster inom barnomsorgen? 
8. Kan jag göra en ansökan till förskolan via webben? 
9. Finns det någon öppen förskola och hur fungerar den? 
10. Kan ni informera mig om hur jag ansöker om barnomsorg? 
11. Finns det några föräldrakooperativt dagis i kommunen? 
12. Var kan jag hitta en förteckning över vilka olika förskolor som finns i kommunen? 
 
Grundskola 
13. Var får jag information om skolhälsovården?  
14. Hur är skolbarn försäkrade?  
15. Har kommunen någon friskola? Hur söker man i så fall till den?  
16. Hur gör jag när jag ska ansöka till vuxenutbildningen?  
17. När börjar och slutar läsåret i grundskolan?  
18. Jag undrar hur man gör för att få byta skola? 
 
Individ o Familj 
19. Hur gör jag för att ansöka om socialbidrag och vilka regler är det som gäller för 

att få bidrag? 
20. Måste man sälja sin bil för att få socialbidrag? 
21. Kan man få hjälp av kommunen i vårdnadstvister? 
22. Jag håller på med en undersökning i skolan. Hur mycket socialbidrag betalar 

kommunen ut per år? 
23. Jag skall hjälpa en person som skulle behöva läsa svenska för invandrare. Vart 

vänder jag mig? 
24. Min man och jag är eventuellt intresserade av att bli ett familjehem. Hur gör man? 
 
Miljö o Hälsa 
25. Vad gäller för att installera bergvärme? Särskilda tillstånd?  
26. Var hittar jag information om avfallssortering?  
27. Är det tillåtet att sälja nygräddade våfflor vid en skolfest?  
28. Vad gäller kring rökförbud i kommunen? 
29. Jag vill bli av med min gamla soffa och TV. Kan jag få de hämtade? Kostar?  
30. Vad får jag lämna på återvinningscentralen och när är det öppet? 
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Gator och vägar 
31. Hur gör man när man har klagomål på skötseln av gator i kommunen?  
32. Jag vill lämna in synpunkter men även förslag på gatubelysningen. Hur gör jag 

för bäst resultat?    
33. Snart är vintern här och jag undrar vilket ansvar jag själv respektive kommunen 

har för snöröjningen? 
34. Vilket ansvar har jag som fastighetsägare när det gäller häckar och annan 

växtlighet ut mot gatan? 
35. Finns det kartor över cykel och gångvägar?  
36. Är det förbud för tomgångskörning i kommunen? Gäller det även miljöbil? 
 
Äldreomsorg 
37. Vem kan få färdtjänst? Hur ansöker man? 
38. Mamma och pappa vill fortsätta bo tillsammans på ålderns höst på ett 

äldreboende – kan de få det? 
39. Vilka typer av daglig verksamhet för de äldre finns det i kommunen? 
40. Hur kan jag få information om vad som erbjuds för hjälp av kommunens 

hemtjänst? 
41. Om man behöver en rullator, var vänder jag mig? Kostar det något?  
42. Kan kommunen erbjuda hushållsnära tjänster? Typ städning? 
 
Handikappomsorg 
43. Vilka regler gäller för att man ska kunna få ett parkeringstillstånd till 

handikapparkering? 
44. Har kommunen någon tillgänglighetsguide för att se hur man tar sig fram med 

olika funktionshinder? 
45. Vilka typer av daglig verksamhet för funktionshindrade finns det i kommunen? 
46. Var kan man få hjälp med avlastning när man har barn med funktionshinder? 
47. Vad kan man få för hjälp med bostadsanpassning när man har en familje- 

medlem med funktionshinder? 
48. Vilka möjligheter finns att låna hjälpmedel för nedsatt hörsel och syn av 

kommunen? 
 
Kultur o Fritid 
49. Vem kan arrangera ett lotteri? Krävs tillstånd? 
50.  Hur kan jag få tillgång till protokollen från kulturnämndens sammanträde? 
51. Finns det någon lokal att hyra till ett seminarie för cirka 50 personer? 
52. Var kan jag hitta information om vilka muséer som finns i kommunen och om 

finns det några aktuella utställningar? 
53. Finns det några motionsspår i kommunen med omnejd?  
54. Vilka kulturstipendier och fonder finns att söka? 
 
 
 
Kommunledningskontoret (ställs till de kommuner som beställt det)  
55. Vad är kommunalskatten i kommunen? När höjdes den senast och med hur 
      mycket?   
56. Var hittar jag information om kommunens aktuella lediga tjänster?  
57. Min sambo och jag vill gifta oss borgerligt i vår. Vilka papper krävs och när måste 

man boka?  
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58. Har kommunen någon särskild information till nyinflyttade?  
59. Hur ofta följer kommunen upp sin ekonomi och var kan jag som medborgare få 

del av resultatet?  
60. Har jag som medborgare någon möjlighet att ställa frågor till politikerna i 

kommunen? Och hur går jag tillväga?  
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Vanliga	frågor	och	svar	
	
	

Ringer	ni	på	direktnummer	och	mailar	direkt	till	avdelningarna? 
Nej,	vi	ringer	via	huvudnumret	och	mailar	in	via	den	officiella	e-postadressen,	
dvs	huvudvägarna	in. 
		
 
Vid	vilka	tidpunkter	har	telefonsamtalen	skett? 
Vi	ringer	vardagar	08.00-16.00	med	uppehåll	vid	lunch	12.00-13.00. 
E-posten	kan	skickas	vid	andra	tidpunkter,	men	vi	räknar	bara	arbetstid	som	
svarstid. 
		
 
Tas	det	hänsyn	till	telefontider	på	olika	avdelningar? 
Mätningen	utgår	från	medborgarperspektivet.	Vi	ringer	som	om	vi	vore	en	
medborgare	som	har	kontakt	första	gången,	dvs	vi	känner	inte	till	ev.	
telefontider	på	olika	avdelningar.	 
		
 
Vi	har	telefonsvarare,	räknas	det	som	kontakt	när	de	senare	ringer	upp? 
Nej,	vi	lämnar	inte	meddelande	på	telefonsvarare.	Vi	redovisar	vad	som	hänt	
vid	varje	uppringning	i	form	av	kontakt	eller	ej	kontakt.	Telefonsvarare	räknar	vi	
som	ej	kontakt,	liksom	upptaget,	möte,	etc.		
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2019-01-30 
Referens 

KS 2018-000156 

  

 

Omvandling av HVB-hemmet Trasten i Åseda till 
stödboende 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen upphäver beslutet från den 13 november 2018, § 218, 

om att hyra ut Trasten till hotellverksamhet. 

2. Kommunstyrelsen upphäver beslutet från den 13 november 2018, § 218, 

om att inhämta yttranden från socialnämnden, barn-och 

utbildningsnämnden och ekonomikontoret gällande förslaget om 

stödboende på trasten. 

3. Kommunstyrelsen upphäver beslutet från den 13 november 2018, § 218, 

om att komplettera värmesystemet i Gröna huset i Norrhult. 

4. Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att avyttra fastigheten Gröna huset i Norrhult.   

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2018 lyftes ärendet 

om Omvandling av HVB-hemmet trasten i Åseda till stödboende som ett 

informationsärende. Två förslag till verksamhet på trasten presenterades på 

sammanträdet. Ett förslag var att driva ett behandlingshem för våldsutsatta 

kvinnor i Trasten. Ett förslag var att hyra ut Trasten till en näringsidkare 

som vill driva en form av hotellverksamhet i Trasten.  

Den föreslagna behandlingsverksamheten bedöms i dagsläget inte vara en 

prioriterad fråga, då lokalen Trasten behövs för egen kommunal 

verksamhet (ledningshus för Socialförvaltning och Barn- och 

utbildningsförvaltningen). 

Gällande förslaget att hyra ut trasten, till näringsidkare som vill driva en 

form av hotellverksamhet, så tillåter inte detaljplanen där Trasten ingår 

hotellverksamhet.  

I samband med ärendet om Omvandling av HVB-hemmet trasten i Åseda 

gav kommunstyrelsen samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att 

komplettera värmesystemet i Gröna huset i Norrhult då pelletspannan inte 

ansågs vara bra. Frågan om hanteringen av Gröna huset var inte beredd 

enligt politisk praxis. Således Varken bergvärme, jordvärme eller ytterligare 

värmesystem har utretts.  

Då Gröna huset inte längre behövs för kommunal verksamhet finns det 

möjlighet avyttra fastigheten.   



Uppvidinge kommun 
Datum 

2019-01-30 
 

KS 2018-000156 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av tillförordnad förvaltningschef, 2019-01-30 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 218, 2018-11-13 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningsnämnden 

Socialnämnden 

Förvaltningschef 

Näringslivsutvecklare 

Ekonomichef   

 

 

 

Tillförordnad chef samhällsserviceförvaltningen 

Patrik Ivarsson 
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Stödmur för Badebodaån i Åseda  

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avsätter 7 miljoner ur kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel för restaurering av muren vid Badebodaån.  

2. Kommunstyrelsen ger Uppvidingehus i uppdrag att genomföra projektet 

med entreprenör.  

3. Kommunstyrelsen ger Uppvidingehus i uppdrag att med entreprenör se 

över östra delen av muren.  

Sammanfattning av ärendet 

Muren vid Badebodaån i Åseda rasade våren 2014. Då arbetet för att 

återställa muren är anmälningspliktig vattenverksamhet sökte Uppvidinge 

kommun tillstånd för detta sommaren 2016.  

I november 2018 fick Uppvidingehus i uppdrag att upphandla återställning 

av muren. Sista dag att inkomma med anbud var 1 februari. 

Ekonomiska konsekvenser 

Anbuds kostnad, upp till 7 miljoner kronor.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av t.f. samhällsserviceförvaltningschef, 2019-01-31  

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Uppvidingehus   

 

 

 

Tillförordnad chef samhällsserviceförvaltningen 

Patrik Ivarsson 
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Projektering för Lokalprojekt för Åsedaskolan F-6 

Samhällsserviceförvaltningen förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avsätter 10 miljoner kronor för 2019 ur 

kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för lokalprojektet för 

Åsedaskolan. 

2. Uppvidingehus får i uppdrag att påbörja genomförandet av projektet 

med entreprenör senast den 1 juli 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Åsedaskolan F-6 lider av trångboddhet sedan ett antal år tillbaka. Skolan är 

i stort behov av utökade lokaler för att kunna bedriva en kvalitativ 

undervisning i förhållande till elevantal nu och framöver. Ett förslag till 

långsiktig lösning har arbetats fram av Barn- och utbildningsförvaltningen i 

samråd med Uppvidinge hus, innebärande förslag om att uppföra en 

tillbyggnad på 430 m2 på skolan. Tillbyggnaden kommer att innehålla två 

klassrum, fyra grupprum, tolv toaletter, ny hiss och trapphus, samt 

utrymme för teknikrum, städ och ventilation.   

Projekteringen som gjords 2017 kom fram till att investeringskostnaden 

skulle uppgå i 11,3 miljoner kronor.   

Då det nu förflutet drygt ett år, så är investeringskostnaden högre, samt att 

en källare som innehållit värmepannor, oljetankar, m.m. bör städas ut. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna blir en ökning från 11,3 miljoner till 13 

miljoner kronor, på grund av tidsaspekten, samt urstädning av källare på 

Åseda skolan.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av t.f. samhällsserviceförvaltningschef, 2019-02-05 

Barn- och utbildningsnämnden § 8/2018 - Projektering för lokalprojekt för 

Åsedaskolan F-6 

Barn- och utbildningsnämnden § 91/2017 - Lokalprojekt för Åsedaskolan F-6 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsserviceförvaltningen 

Uppvidinge hus, Stefan Carlsson 

Rektor Åsedaskolan F-9 
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Ekonomiavdelningen   

 

 

Tillförordnad chef samhällsserviceförvaltningen 

Patrik Ivarsson 
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§ 8 Dnr 2017-000140  

Lokaler Åsedaskolan F-6 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen 
om att projektering får påbörjas gällande lokalprojektet på Åsedaskolan F-6 
i samverkan med Uppvidingehus.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med rektor Lena 
Colliander-Nelson och projekt- och underhållsansvarig på Uppvidingehus 
Stefan Carlsson, framfört förslag till vad som ska åstadkommas inom 
projektet. Totalt uppskattas en tillbyggnad på 430 m2 som kommer 
innehålla 2 klassrum, 4 grupprum, 12 nya toaletter, ny hiss och trapphus 
samt utrymme för teknikrum, städ och ventilation.  

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-25 § 91 fick barn- 
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med 
Uppvidingehus verkställa lokalprojekt för Åsedaskolan F-6.  

Kostnaden bedöms preliminärt till 11,3 miljoner kronor inklusive 
projektering.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och 
finner nämnden besluta så.       

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 2017-10-25 § 91 

Lokalprojekt för Åsedaskolan F-6 2017-10-10 

Tjänsteskrivelse Fanni Nilsson, förvaltningskoordinator, 2018-01-16   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Lena Colliander-Nelson rektor Åsedaskolan F-6 

Stefan Carlsson Uppvidingehus 

Ekonomikontoret 

Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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Renovering av Änghultasjöns dämme och 
Klavreströms regleringsdamm  

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Anta SWECOS offert angående ansökan till Mark- och miljödomstolen, 

samt SWECOS medverkan under själva domstolsprocessen.   

Sammanfattning av ärendet 

Under flera år har vattennivån och dämmena i Ängshultasjön och 

Bruksdammen varit föremål för diskussion i Uppvidinge kommun. Ärendet 

har varit uppe för politiska diskussioner. Även länsstyrelsen har haft och 

har synpunkter i ärendet. Även för allmänheten i norra kommundelen är 

detta en viktig fråga.  

För att komma vidare i frågan anlitade Uppvidinge kommun SWECO, till 

att göra en samrådsutredning.  

På undertecknads begäran har SWECO tagit fram en offert som innehåller 

ansökan till Mark- och miljö domstolen, medverkan under 

domstolsprocessen och samrådsträffar med Uppvidinge kommun.  

Med stöd av SWECO kommer Uppvidinge kommun fortsätta att driva 

ovanstående frågor i rätt riktning, så att ombyggnation av dämmena blir 

restaurerade, samt att en god vattennivå hålls i Ängshultasjön  

Ekonomiska konsekvenser 

Offertkostnaden på 283 000 kronor.   

Beslutsunderlag 

Offert från SWECO, 2019-02-01 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2019-02-05  

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Chef samhällsserviceförvaltningen   

 

 

Tillförordnad chef samhällsserviceförvaltningen 

Patrik Ivarsson 
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Förslag till förvärv av den före detta banklokalen i 
Lenhovda 

 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  

1. Att tillkännage en inriktning för banklokalens verksamhet   

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnader för en flytt av 

nuvarande verksamhet till banklokalen.   

Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 indikerade Barn- och ungdomsnämnden (BUN) att de hade 

behov av lokalerna där biblioteksfilialen i Lenhovda är inhyst. Ett första 

förslag om att flytta verksamheten till Sockenstugan togs fram, men 

bedömdes som för kostnadskrävande av byggnadstekniska skäl. Istället 

förvärvade Uppvidinge kommun Swedbanks gamla lokal i Lenhovda med 

ambition att där förlägga biblioteksverksamheten jämte förenlig 

verksamhet. Denna första tjänsteskrivelse avser att ge en första indikation 

på framtida användning av lokalen.   

Nuvarande lokal  

Den nuvarande lokalen är indelad i ett mottagningsutrymme, 

personalutrymme, ett bankvalv med tre rum samt tre kontorsutrymmen. 

Inga väggar med undantag av bankvalvet är bärande. I vårt förslag tas 

samtliga innerväggar bort för att ge en så ren yta som möjligt att arbeta 

med. Inom lokalen kan sedan nya innerväggar uppföras om behov av 

enskilda utrymmen för exempelvis barnbiblioteksverksamhet skulle uppstå.   

Bibliotekets allmänna lokalyta ska kunna inrymma sittande publik om 50 

personer vid bibliotekets evenemang. För större kulturevenemang bör 

publikkapaciteten närma sig 100. Den bärande tanken i lokalen är full 

flexibilitet i varje kvadratmeter.  

Förslag på tänkbara användningsområden  

I lokalen ska flera olika typer av verksamheter kunna inrymmas. Utöver en 

allmän folk- och skolbiblioteksverksamhet som har en profil barn och unga 

vuxna, ska lokalerna också medge enklare musikuppträdanden, teater samt 

föreläsningsverksamhet. I lokalen föreslår vi också en självserverande 
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kaféverksamhet i stil med Starbucks On the Go. Denna kaféverksamhet 

måste vara självfinansierad.   

En verksamhet vi från kultur- och fritidsavdelningens sida är mycket mån 

om är en filmpedagogisk verksamhet som med fördel kan inrymmas i 

bankvalvet. Det gamla bankvalvet kan då fungera både som en plats för 

barnkultur samt för ungt filmskapande.   

En flerfunktionell lokal ger också Kulturskolan i Uppvidinge stora 

möjligheter att öka sin publika verksamhet och ge en lämplig spelplats för 

vänner och föräldrar. Genom scenbygget möjliggörs konserter för den 

musikaliska utbildningsverksamheten och ytor för utställning för bild- och 

formgivningsverksamheten.   

Vi vill med den nya lokalen skapa en mötesplats för kultur, turism och 

besöksnäring samt en social plats, både för Lenhovdabon, men också för 

inresande till samhället i syfte att besöka platsen. Genom en utökad 

programverksamhet, ett brett utbud av musik och teater samt en 

utställningsverksamhet hoppas kultur- och fritidsavdelningen kunna 

placera Lenhovda som ett kulturellt centrum i Uppvidinge kommun.   

Tilltänkta om- och tillbyggnationer  

Vi föreslår en allmän uppfräschning av ytskikten inklusive golv, nedtagning 

avväggar samt en ny belysning i första läget. Denna uppfräschning bör 

enligt kultur- och fritidsavdelningens mening utföras i samråd med 

upphandlad arkitektbyrå med god erfarenhet av dylika uppdrag. Det bör i 

uppdraget till arkitekt ingå en plan för utbyggnad åt söder för att frigöra 

mer lokalyta när kommunens ekonomi så medger.   

Kultur- och fritidsavdelningen avser söka medel för förstudie och 

konsultarvoden från Regionbiblioteket Kronoberg/Blekinge för ändamålet. 

Avdelningen har sedan tidigare ca 70,000kr för projektering via 

Kulturrådets satsning Stärkta Bibliotek där Uppvidinge beviljades 500,000kr 

i en första ansökningsomgång. Vi har också lämnat in ansökan om mer 

medel där besked väntas i mitten av november 2018.   

Framtida skolbiblioteksverksamhet på Lenhovdaskolan  

I BUNs remissvar anger man att behovet av en lokal för 

skolbiblioteksverksamhet fortsatt behöver finnas på skolan, men att den inte 

behöver bemannas av en skolbibliotekarie. Vår bedömning är att det fortsatt 

finns behov av den kompetensen, men vår vidare bedömning är att vid en 

flytt kan inte denna tjänst upprättashållas på samma premisser som idag då 

vi inte kan bemanna två bibliotek samtidigt med en bibliotekarie. Vi har i 

vår biblioteksorganisation 4,65 bibliotekarier som bemannar 5 integrerade 

enheter och ett skolbibliotek. Vårt förslag är att BUF får i uppdrag att utsöka 

statsbidrag för utveckling av skolbiblioteksverksamhet och att dessa medel, 
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vid ett beviljande, används för att rekrytera en skolbibliotekarie. Denna 

resurs kan då ingå i kultur- och fritidsavdelningens biblioteksorganisation. 

Denna fråga behöver dock vidare utredas av både Barn- och 

utbildningsförvaltningen och av Samhällsserviceförvaltningen.   

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom rambudget   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av avdelningschef och förvaltningschef, 2019-02-05 

Risk och konsekvensbedömning bilioteksflytt, 2018-12-19 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05, § 112, 

Omlokalisering av biblioteksverksamhet i Lenhovda 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen  

Kultur- och fritidsavdelningen  

Barn- och ungdomsförvaltningen   

 

 

 

 

 

Per Gjörloff       Patrik Ivarsson  

Avdelningschef      Förvaltningschef 

 



 

 
2018-12-19 

 

Kultur- och fritidsavdelningen 
Biblioteksenheten 

Biblioteksflytt Lenhovda – Riskbedöming gjord av ansvarig bibliotekarie samt av skyddsombud 
Riskanalys  Bedömning Handlingsplan 

Risker Sannoli

k 

Allvarlig Åtgärder 

 

Tidsaspekten: 

Arbetsmiljö: Oklar tidsplan, icke-delaktighet  

Personal: Den psykosociala arbetsmiljön blir ohållbar, 

allmänhetens frågor och den integrerade arbetssituationen 

blir ohållbar vid ovisshet kring tidsplanen. 

 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Finansiering/ekonomi 

Personal: Ovissheten medför ökad stress och oro. 

Flytt får ej bli mer kostsam än idag. 

Ja Ja  

Ombyggnation: 

Arbetsmiljö: Då man inte kan stänga den fortlöpande 

verksamheten under en längre tidsperiod bör 

bibliotekslokalen färdigställas före tilltänkt införflyttning. 

Det går inte att bedriva offentlig biblioteksverksamhet på 

en byggarbetsplats. 

Personal: Oklar tidsplan medför ökad psykosocial 

påfrestning. 

Ovissheten av hur ombyggnationen går till, hur/om vår 

verksamhet ska bedrivas och var under 

ombyggnadstiden. 

Yttre miljö: belysning krävs runt byggnaden, vi vill ha 

belyst  

Ja Ja  



 

Kultur-och fritidsavdelningen 
Biblioteksenheten 

personalparkering intill lokalen, insynskyddsfilm på 

fönster i personalutrymmen 

 

 

Ensamarbete 

Personal: Dubbelbemanning krävs. 

Arbetsmiljö: Den nya lokalen är placerad centralt i 

samhället vilket ger en större tillströmning av människor 

vilket ökar risken för hot och våld. Därför är det av 

yttersta vikt att inget ensamarbete får förekomma. 

Ekonomi: Personalkostnader  

 

Ja Ja  

Våld och hot 

Personal: Dubbelbemanning krävs. 

Arbetsmiljö: Den nya lokalen är placerad centralt i 

samhället vilket ger en större tillströmning av människor 

vilket ökar risken för hot och våld. Därför är det av 

yttersta vikt att inget ensamarbete får förekomma. 

Ekonomi: Personalkostnader  

 

Ja Ja  

 

Arbetsbelastning för berörd personal ökar under hela 

processen 

Arbetsmiljö/personal: Då den ordinarie verksamheten 

fortlöper parallellt med eventuell flytt (och planering av 

denna) ökar både den psykosociala och den fysiska 

stressen i och med ökad och förändrad arbetsbelastning. 

Ekonomi: Behov av dubbelbemanning även i denna fas. 

 

 

Ja 

 

Ja 
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Biblioteksenheten 

 

 

Per Gjörloff 

Avdelningschef 
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§ 112 Dnr 2018-000205  

    

Omlokalisering av biblioteksverksamhet i Lenhovda 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnen ger barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att besvara remissen i enlighet med svar på remiss i 

sammanfattning av ärendet.  

Jäv 

Sophie Palm (C) anmäler jäv och lämnar rummet.         

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inbjudits att inkomma med yttrande 

avseende omlokalisering av biblioteksverksamheten till den gamla 

banklokalen i Lenhovda samhälle. Bakgrunden till förslaget är 

Lenhovdaskolans behov av ytterligare lokaler och där det nuvarande 

bibliotekets lokaler identifierats som lämpliga. Ett första förslag om en ny 

lokalisering till Sockenstugan bedömdes av byggnadstekniska skäl som 

alltför dyr och istället förvärvades den gamla banklokalen för ändamålet.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

besvara remissen i enlighet med nedanstående svar på remiss. 

Svar på remiss 

Barn och utbildnings förvaltningen vill påpeka om att när biblioteket i 

Lenhovda flyttas måste en lösning erbjudas skolan så att funktionen 

skolbibliotek finns på skolan. I skollagens andra kapitel gällande 

huvudmannens ansvar står § 36 ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 

tillgång till skolbibliotek”. 

Det bör här påpekas att det är funktionen skolbibliotek som regleras i lag 

och till exemepel inte skolbibliotekarie. I skollagen finns ingen klar 

definition av begreppet, men man uttalar i förarbetena (prop. 2009/10: 165 s. 

284) att med ett skolbibliotek ”brukar vanligtvis avses en gemensam och 

ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och 

lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med 

uppgift att stödja elevernas lärande”. 
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En lokal eller annan fysisk resurs där det kan samlas olika typer av medier 

måste alltså finnas för att vi skall uppfylla lagens krav på skolbibliotek.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.                           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tf. förvaltningschef 2018-11-21 

Remiss från samhällsserviceförvaltningen  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 9 Dnr 2019-000003  

Revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars 
lokala verksamhet inom Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige godkänna förslag till revidering av Normer för bidrag 

till ideella föreningars verksamhet inom Uppvidinge kommun.        

Sammanfattning av ärendet 

Datum för insändande av kommunens ideella föreningars handlingar och 

bidragsansökningar finns idag angivna i normerna för bidrag.  

Ett av bidragen, anordningsbidrag, söks av föreningar 31 oktober och beslut 

om bidrag tas av kultur- och föreningsutskottet i november. 

Handläggningstiden är väldigt kort från ansökningsstopp till beslut och det 

förekommer risk att föreningar ej hinner sända in kompletterande uppgifter 

vilket kan göra att beredning av bidrag blir bristfällig. 

För att säkra processen kring anordningsbidraget föreslår 

Samhällsserviceförvaltningen  

 att ansökan till anordningsbidrag från och med 2019 benämns 

Investeringsbidrag till fritidsföreningar 

 att ansökningstiden för investeringsbidrag till fritidsföreningar  

tidigareläggs för att hinna beredas i kommunen samt samberedas 

med Smålands idrottsförbund.  

 att ansökningstid för Aktivitetsstöd föreslås flyttas fram för att 

förenkla för föreningslivet, och följa SISU idrottsutbildarnas datum 

för insändande av ansökan.  

 att samtliga datum för bidragsansökningar som idag finns angivna i 

Normer för bidrag till ideella föreningars verksamhet inom 

Uppvidinge kommun tas bort ur normerna och istället anges i en av 

Kultur- och fritidsavdelningen framtagen särskild bilaga.  Denna 

bilaga skall sändas ut till samtliga föreningar före den 31 mars 2019 

och vara giltig från och med 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser       
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat i enlighet med 

kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut.             

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars 

verksamhet inom Uppvidinge kommun 

Tjänsteskrivelse, 2019-01-21  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGARS LOKALA 

VERKSAMHET INOM UPPVIDINGE KOMMUN 
 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

Bidrag enl §§ 1 - 4 erhålles av förening som: 

 

 är uppbyggd efter demokratiska principer 

 har antagit skriftligt utformade stadgar 

 har huvudsaklig verksamhet i kommunen 

 har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänts 

 har verksamhet öppen för alla inom åldersgruppen 5 - 20 år 

 har minst 10 medlemmar i åldern 5 - 20 år.  

            Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad   

           som medlem och erlagt av föreningen beslutad medlemsavgift. 

 bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdom under större delen av året 

 har antagen och godkänd drog- och mobbningspolicy 

 är ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet 

 

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

 är uppbyggd enligt demokratiska principer 

 är huvudsakligen verksam inom kommunen 

 har antagit skriftligt utformade stadgar 

 har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänts. 

 har antagen och godkänd drog- och mobbningspolicy 

 

Efter Kommunstyrelsens prövning kan förening, vars verksamhet bedöms som synnerligen 

angelägen, erhålla bidrag även om den ej helt uppfyller ovanstående bestämmelser. 

 

Aktuella bidragsnivåer finns i särskild bilaga.   

Särskild hänsyn ska tas vid bidragsgivningen till särskild kostnadskrävande verksamhet på 

sätt som Kommunstyrelsen beslutar.(Exempel på sådan verksamhet kan vara ridsporten och 

handikappidrotten). Bidraget till kostnadskrävande verksamhet ska vara riktat för att 

minska deltagarnas egna ekonomiska insatser. 

 

Bidrag beviljas ej till föreningar som för sin ungdomsverksamhet erhåller bidrag av annan 

kommunal instans. Den som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur som 

bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem eller liknande, ska ej anses som medlem. 

 

Nivån på bidragen beslutas av Kommunstyrelsen på grundval av storleken på det för varje 

år av Kommunfullmäktige anvisade anslaget. 
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Kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att varje år pröva hur de anvisade medlen ska 

fördelas. 

 

Ansökningshandlingar 

Ansökan om bidrag ska sökas av huvudstyrelse och vara styrkt av föreningens 

kassör/revisor. Bidrag utbetalas till huvudföreningens post- eller bankgiro. Förening som 

har beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar 

till förfogande för granskning på sätt som Kommunstyrelsen bestämmer. Räkenskaper, 

redovisnings- och ansökningshandlingar skall hållas tillgängliga för granskning i fyra år hos 

föreningen. 

 

Kommunstyrelsen förbehåller sig även rätt att granska avtal som föreningar ingår med 

annan part och som har betydelse för anläggningar som Kommunstyrelsen lämnar bidrag 

till. 

 

Förseelse gentemot förutsättningar och normer för bidrag kan medföra att förening avstängs 

viss tid, som Kommunstyrelsen bestämmer, från fortsatt bidragsgivning. 

 

Förening som vill komma i åtnjutande av kommunalt bidrag ska före den 31 mars till kultur- 

och fritidskontoret redovisa verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse och 

årsmötesprotokoll från det senaste verksamhetsåret. Även verksamhetsplan och budget för 

nästkommande verksamhetsår samt antagen och godkänd drog- och mobbnings-policy 

ska redovisas.  

 

Drog- och mobbningspolicy 

 

Vision 

Inga droger och ingen mobbning förekommer i idrotts- och fritidsliv där barn och 

ungdomar medverkar.  

 

Riktlinjer angående drog- och mobbningspolicy 

All barn- och ungdomsverksamhet ska vara drogfri. Alla inom barn- och 

ungdomsverksamheterna i föreningar i Uppvidinge kommun, såväl ledare som medlem, 

ska ha goda kunskaper om droger och mobbning.  

 

Kommunstyrelsens definition av droger och mobbning är följande: 

Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med 

denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel och drogpreparat. 

 

Mobbning är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen, blir utsatt för kränkande 

ord eller handling från en eller flera personer. 

 

Föreningens drog- och mobbningspolicy ska innehålla: 

 Föreningens ställningstagande när det gäller droger och mobbning 

 Föreningens inställning till droger vid representation och fester 
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 Hur föreningen och dess ledare kan ta ansvar och vara föredöme för barn och 

ungdomar 

Krav på policyns förankring inom föreningen 

Policyn ska vara:  

 antagen på ett årsmöte och bifogas i årsmötets handlingar. 

 vara en obligatorisk fråga på föreningens årsmöten och dokumenteras i protokoll. 

 vara väl förankrad hos föreningens ledare genom obligatorisk återkommande 

utbildning. 

 

Föreningens drog- och mobbningspolicy ska godkännas av Kommunstyrelsen. 

 

I föreningens verksamhetsberättelser ska framgå att en årlig träff med policyn som tema har 

hållits för ledare i föreningen där antal närvarande samt ledare för träffen anges. 

 

I verksamhetsberättelserna ska tydligt framgå att varje ledare minst två gånger per 

verksamhetsår har informerat sin grupp/sitt lag om föreningens avståndstagande till droger 

och mobbning. 

 

Utbildning 

Uppvidinge kommun och SISU Smålandsidrotten kommer att ha årliga informationsmöten 

för föreningar och dess ledare. 

 

Uppvidinge kommun erbjuder föreningarna ledarutbildningsbidrag för framtagande av 

föreningens drog- och mobbningspolicy. 

 

 

BIDRAG 
 

§ 1. 
 

STARTBIDRAG 
 

Nystartad förening eller förening som varit vilande i minst 3 år kan erhålla startbidrag. 
 

För att erhålla startbidrag skall föreningen: 

 antagit skriftligt utformade stadgar 

 ha verksamhet öppen för alla inom åldersgruppen 5 – 20 år  

 ha minst 10 medlemmar i åldern 5 - 20 år 

 haft planerad verksamhet i minst tre månader. 
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§ 2. 
 

AKTIVITETSSTÖD 
Aktivitetsbidraget är avsett att stötta och uppmuntra föreningen i sin strävan att bedriva 

ungdomsverksamhet för ungdomar i åldern 5 - 20 år. 

 

Särskild hänsyn ska tas till särskild kostnadskrävande verksamhet på sätt som 

Kommunstyrelsen beslutar. (Exempel på särskild kostnadskrävande verksamhet kan vara 

ridsport och handikappidrott). Bidraget till kostnadskrävande verksamhet skall vara riktat 

för att minska deltagarnas egna ekonomiska insats. 

 

Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst 

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

som deltagare 

 som varar minst en timme (60 minuter) 

 som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller 

motsvarande 

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

av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. 

 

Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens 

längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara 

medräknas vid en av dessa sammankomster. 

 

Bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som 

exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utbetalas ej till studiecirkelsammankomster, 

vilka får bidrag i annan ordning. 

 

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare 

ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för 

flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är 

riktiga. 

Föreningen lämnar två gånger per år in senast den 15 augusti (perioden 1 jan - 30 juni) och 

15 februari (perioden 1 juli - 31 december) en redovisning över antalet genomförda 

sammankomster och antalet deltagaraktiviteter. Denna redovisning sker på särskild 

ansökningsblankett. 

 

En kopia av ansökningsblanketten ska av föreningen förvaras tillsammans med 

närvarokorten under minst fyra år. Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av 

antalet bidragsberättigade sammankomster och deltagaraktiviteter från ett eller flera 

närvarokort. Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). 

Ansökningsblanketten är densamma som används vid ansökan till riksorganisation. 

 

Ordförande och endera revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på 

ansökningsblanketten är riktiga. 

För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.  
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§ 3. 
 

LEDARUTBILDNINGSBIDRAG 
Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningarnas ledarutbildning. 

 

Bidraget erhålles till kurser som arrangeras av riks- eller distriktsorganisation och som 

bedrivs efter godkänd kursplan. 

 

Bidrag erhålles med högst 75 % av godkänd kurskostnad med ett maximalt bidrag per 

förening. Nivå för maximalt bidrag återfinns i bilaga för aktuella bidragsnivåer. 

 

I kurskostnad inräknas 

 kursavgift 

 resekostnader enligt billigaste färdsätt. Vid bilersättning erhålles bidrag baserad på 

den ersättning som föreningen utbetalar dock högst den bilersättning som 

kommunen tillämpar 

 förlorad arbetsförtjänst om kursen omfattar minst 5 dagar. Utbetalas med högst det 

arvode som kommunal förtroendeman erhåller. 

 

Bidrag erhålles i princip ej för deltagande i specialkurs där deltagaren senare har ekonomisk 

vinning av utbildningen. 

 

För domarutbildning erhålles bidrag endast till ungdomsdomarutbildning. 

 

Ansökan om ledarutbildningsbidrag görs på särskild blankett som ska vara kultur- och 

fritidskontoret tillhanda senast två månader efter avslutad kurs. Till ansökan skall bifogas 

intyg i vilken framgår vilka som deltagit, kursinnehåll samt kurskostnader. För erhållande 

av bidrag till förlorad arbetsförtjänst ska intyg från arbetsgivaren bifogas. 

 

 

§ 4. 
 

LOKALBIDRAG 
 

Grundförutsättningen för att få lokalbidrag är att föreningen erhåller aktivitetsbidrag. 

Bidrag utgår till lokalen/anläggningens driftkostnad med det belopp som kommunstyrelsen 

anser som skälig del av kostnaden för barn- och ungdomsverksamheten. 

 

För lokaler där kommunen är fastighetsägare, t ex sporthallar eller skollokaler, uttages en 

grundhyra (grundtaxa) för alla användare. 

 

Bidragsberättigad förening kan få lokalbidrag till sin ungdomsverksamhet för den del som 

överstiger grundtaxan om man hyr utanför kommunens lokaler. För att aktiviteten ska 

bedömas som ungdomsverksamhet skall minst hälften av deltagarna vara mellan 5 - 20 år. 



 8 

 

Utnyttjande av lokaler ska ske enligt Kommunstyrelsens principbeslut angående 

lokalutnyttjande vilket innebär: 

 

1. Föreningar med egna lokaler utnyttjar dessa enligt tidigare praxis. 

2. Föreningar utan egna lokaler hänvisas till Folkets Hus-föreningarna samt Borgen i   

    Lenhovda och Degeln i Älghult eller övriga lokaldrivande föreningar. 

 

Då lokalutnyttjande enligt ovanstående ej är möjligt, hänvisas till kommunägda lokaler. 

För att få lokalbidrag ska Kommunstyrelsen godkänna såväl lokal som lokalkostnad. 

Dessutom ska föreningen ha haft minst 10 bidragsberättigade sammankomster i redovisning 

till aktivitetsstöd under föregående verksamhetsår. 

 

För lokalkostnader i samband med tävlingar, matcher och andra speciella arrangemang (t ex 

läger, turneringar mm) erhålles ej lokalbidrag. 

Överskrider ansökningarna summan av budgetramen reduceras lokalbidraget i 

motsvarande utsträckning. 

 

Ansökan om bidrag görs på avsedd blankett och ska vara kultur- och fritidskontoret 

tillhanda senast den 31 mars. Ansökan ska avse bokförda kostnader under senaste 

verksamhetsår. 

 

 

§ 5. 
 

BIDRAG TILL FÖRENINGSDRIVNA ANLÄGGNINGAR 
 

Bidraget syftar till att ge föreningarna möjlighet att driva sin egen eller arrenderad 

anläggning. 

 

Bidraget avses till löpande driftkostnader samt till underhåll av anläggningen. 

 

Som löpande driftkostnader räknas: 

 Uppvärmning 

 Elström 

 Vatten/avlopp, sophämtning, sotning 

 Fastighetsförsäkring 

 Arrende 

 

För att bidrag till underhåll ska kunna erhållas, ska underhållsplan över minst tre år 

upprättas, där det upptas beräknat årligt underhåll samt beräknad kostnad för utförandet. 

 

Kommunstyrelsen förbehåller sig möjligheten att revidera i uppgjord underhållsplan efter 

att kostnadskontroll har gjorts av Kommunstyrelsen. 



 9 

Grundförutsättningen för att få anläggningsbidrag är att föreningen erhåller 

aktivitetsbidrag. Bidrag utgår till anläggningens driftkostnad med det belopp som 

kommunstyrelsen anser som skälig del för barn- och ungdomsverksamheten. 

 

Underlag för bidrag beräknas utifrån antalet medlemmar mellan 5 - 20 år i förhållande till 

det totala medlemsantalet i föreningen. 

 

Bidrag för egna och arrenderade anläggningar utgår i förhållande till antalet 

bidragsberättigade sammankomster för medlemmar mellan 5 - 20 år och 

beräkningsunderlaget av medlemsantalet 

 

Överskrider ansökningarna summan av budgetramen reduceras anläggningsbidraget i 

motsvarande utsträckning. 

 

Vid beslut om bidragsbeloppets storlek ska även hänsyn tas till de hyresintäkter som influtit 

till anläggningen enligt inlämnad ekonomisk berättelse. 

 

Bidrag kan utgå till förening som driver kommunal eller egen badplats. Bidraget utbetalas 

som ett årligt driftbidrag. 

 

Ansökan om bidrag görs på särskild blankett och ska vara kultur- och fritidskontoret 

tillhanda senast den 31 mars. 

 

 

§ 6 
 

ANORDNINGSBIDRAG 

INVESTERINGSSTÖD TILL FRITIDSFÖRENINGAR 
 

Bidraget är avsett till att ge möjlighet för föreningar att anlägga egna anläggningar eller 

genomföra större renoveringar. Till underhåll av lokaler/anläggningar beviljas ej detta 

bidrag. 

 

Bidrag erhålles endast till förenings- och kommunägd anläggning eller förhyrd anläggning 

där hyrestiden löper på minst 10 år. 

 

Förening är skyldig att utnyttja eventuellt andra bidragsmöjligheter, t ex RF:s 

anläggningsstöd och fonder. Dessa eventuella bidrag frånräknas totalkostnaden av det 

kommunala bidraget. 

 

Arbetet med anläggningen får ej påbörjas innan Kommunstyrelsen fattat beslut. 

Igångsättningstillstånd kan beviljas efter ansökan, men omfattar inte löfte om bidrag. 

 

Bidrag kan erhållas med maximalt 50 % av den av Kommunstyrelsen godkända 

totalkostnaden. 
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Bidrag till orienteringskartor kan erhållas med maximalt 90 % av Kommunstyrelsen 

godkända kostnader. Bidrag kan endast sökas av föreningar som ingår i Uppvidinge 

kartkommitté. 

 

Till ansökan om bidrag ska bifogas kostnadsberäkning och finansieringsplan samt offerter, 

ritningar och eventuella hyresavtal för fastighet/mark. 

Efter beslut om beviljat bidrag ska objektet genomföras inom två år. Se riktlinjer kultur- och 

fritidsnämnden § 214/96.  

 

Ansökan om bidrag görs på särskild blankett och ska vara kultur- och fritidskontoret 

tillhanda senast den 31 oktober för erhållande av bidrag nästa kalenderår. 

 

 

§ 7. 
 

BIDRAG TILL KOORPORATIONSIDROTTSFÖRENINGAR 
 

Kommunalt bidrag kan erhållas av lokal koorporationsidrottsförening som tillhör Svenska 

Koorporationsidrottsförbundet och visat sådan stabilitet i sin verksamhet att 

kommunstyrelsen godkänt föreningen som bidragsberättigad. 
 

 

§ 8. 
 

FÖRENINGSBIDRAG KULTURFÖRENINGAR 
 

Bidraget är avsett att stödja föreningar som bedriver verksamhet inom kulturområdet. 

 

Föreningar som bedriver egen kulturverksamhet eller arrangerar kulturprogram eller 

kulturverksamhet kan söka bidrag. 

 

 

§ 9. 
 

BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDEN 
 

1. SYFTE 
Bidraget syftar till att ge studieförbunden möjlighet att utifrån respektive förbunds    

idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och  

kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen; 

 

att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet 
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att stimulera intresset för nya kunskapsområden och för folkligt förankrad bildnings- och  

kulturverksamhet 

 

att skapa engagemang för deltagande i samhällsutvecklingen 

 

att bidra till en utjämning av bildningsklyftorna i samhället 

 

att särskilt uppmärksamma och aktivera grupper som av olika skäl har begränsade   

möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet samt barn och ungdom 

 

att främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt de av kommunen  

antagna kulturmålen 

 

2. FÖRUTSÄTTNING 
Bidraget utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation  

godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.  

 

Grundbidraget är en schablonmässig procentuell fördelning mellan studieförbunden. 

Denna procentuella andel beräknas på de tre senaste årens erhållna bidrag. 

Vid en omfattande minskning av ett studieförbunds verksamhet kan bidraget omprövas  

under pågående period. 

 

3. UTVÄRDERING 
Utvärdering ska ske varje år i anslutning till ansökan om kommunalt grundbidrag. För  

studieförbund med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna ska vara så  

utformade att verksamheten i kommunen klart kan urskiljas. 

 

I utvärderingen ska bl. a följande granskas; 

 

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

riktlinjer 

 

 Har kvalitetsaspekter varit viktiga för utvecklingen av innehållet i verksamheten 

 

 Hur många cirklar, kulturarrangemang och andra aktiviteter har ägt rum 

 

 Hur många har deltagit i de olika aktiviteterna uppdelade på ämnesområden 

 

 Hur stor del av resurserna har använts till verksamhet respektive administration 

 

 Har nya former för verksamheten prövats 

 

Utvärderingen tar även hänsyn till den utvärdering och uppföljning som Folkbildningsrådet    

gör. 

 

Om ett studieförbunds verksamhet minskat påtagligt och varaktigt, samt att inga påvisbara  
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kvalitetsförbättringar skett ska stödet minskas. Dessa frigjorda medel förs över till de    

studieförbund som ökat i verksamhet eller kvalitet.  

 

4. ANSÖKAN 
Ansökan om bidrag görs på särskild blankett som ska vara kultur- och    

fritidskontoret tillhanda senast den 31 mars. Till ansökan ska bifogas verksamhets-     

och revisionsberättelse för avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan för innevarande 

år. 

 

Ansökningshandlingarna ska undertecknas av avdelningens ordförande och revisor.  

 

§ 10. 
 

KULTURBIDRAG TILL BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
Föreningar som bedriver kulturverksamhet för barn- och ungdom hänvisas till att söka 

kulturföreningsbidrag. 
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Interkommunal samverkan inom avfallsområdet 

Presidiets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen upphäver beslut från den 16 oktober 2018, § 169, om 

representanter till styrgruppen. 

2. Niklas Johnsson (S) och Anders Käll (M) utses som kommunens 

representanter i styrgruppen för projektet.  

Sammanfattning av ärendet 

Inom avfallshantering sker redan idag samverkan mellan kommunerna 

men med ökade krav inom kompetensförsörjning, avfallsförebyggande 

arbete samt framtida infrastruktur behöver nuvarande samarbete utvecklas 

ytterligare. Såväl nationellt som regionalt sker en utveckling med bildande 

av gemensamma organisationer inom avfallshanteringen i syfte att 

säkerställa kompetensförsörjning, tillgodogöra storskalighetsfördelar (ex 

inom administration, information, insamling, fjärrtransporter, 

upphandlingar och materialhantering) och öka servicen till medborgarna.  

Samtliga kommuner har i stort sett en väl fungerande avfallsverksamhet 

baserat på optisk sortering av mat- och restavfall och i övrigt traditionell 

hantering av förpackningar och tidningar samt grovavfall och farligt avfall. 

Det avfallsförebyggande arbetet behöver sannolikt, liksom i många 

kommuner, stärkas framöver liksom kommunikationsarbetet som blir 

alltmer komplext.  

Syftet med utredningsuppdraget är att utreda förutsättningarna för en 

gemensam organisation för en hållbar avfallshantering i de samverkande 

kommunerna och dess hushåll och verksamheter. Utredningens mål är att 

ta fram erforderligt beslutsunderlag för bildandet av gemensam 

organisation och ska innefatta: 

• Konkretisera hur en gemensam organisation kan utformas (verksamhet, 

organisation, säte, etc) och dess för- och nackdelar jämfört med nuvarande 

förhållanden 

• Belysa olika samverkansformer (främst kommunalförbund och bolag) och 

hur de kan fungera i praktiken med dess för- och nackdelar (ägarstyrning, 

verksamhet/organisation, kunder och anslutning fler kommuner) 

• Belysa konsekvenser i befintliga organisationer och närliggande 

kommunala verksamheter 

• Belysa hur samarbete inom avfallshantering i regionen påverkas och 

intresset för fler kommuner att delta 
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• Rekommendation om gemensam organisation med eventuella 

beslutshandlingar 

Som projektägare föreslås en politisk styrgrupp bildas med representation 

från vardera samverkande kommun. Styrgruppen föreslår i sin tur tillsätta 

en projektgrupp med uppdrag att genomföra utredningsuppdraget. 

Projektgruppen ska därutöver ansvara för sedvanlig kommunikation och 

facklig hantering inom sina verksamheter samt avgöra om behovet av 

externt stöd för utredningsarbetet och fördelning av uppkomna kostnader 

mellan parterna.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2018, § 169, utsågs 

Niklas Jonsson (S) och Patrik Davidsson (C) som representanter i 

styrgruppen. 

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-02-04  

Beslutet skickas till 

Samhällserviceförvaltningen   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Kompletterande svar på medborgarförslag att 
tillgänglighetsgöra ljudnivån för personer med 
hörselnedsättning 

Presidiets förslag till beslut 

Köp av portabel hörselslinga avvaktas med hänvisning till att 

socialförvaltningen har en portabel hörselslinga samt att hörselslinga finns i 

flera kommunala lokaler. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag kom in 2017-06-16 där det föreslås att all offentlig 

information som Uppvidinge kommun är organisatör eller är delaktig i är 

tillgänglig för personer med hörselnedsättning. Högtalare och hörslinga ska 

användas. 

Hörslinga, teleslinga eller T-slinga är ett hjälpmedel för hörselskadade. Den 

består av en ledning, även kallad magnetantenn, som monteras längs 

väggarna i en lokal. När en specialförstärkares audioutgång ansluts till slingan 

genereras elektromagnetiska svängningar som en speciell telespole i 

hörapparater kan uppfånga. Den hörselskadades hörapparat uppfattar då 

svängningarna från hörslingan och omvandlar dem till förstärkta ljud. 

Hörslingor finns både som fasta installationer i lokaler samt portabla. 

I Uppvidinge kommuns lokaler finns hörslinga på: 

 Storgården 

 Lingården 

 Olofsgården 

 Lenhovda dagcenter 

En portabel hörslinga finns på socialförvaltningen i Lenhovda.  

Kommunfullmäktige sammanträder i hyrda lokaler i Åseda, Norrhult, 

Fröseke, Lenhovda och Alstermo. I samtliga lokaler finns permanenta 

hörslingor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-02-05 



Kommunledningsförvaltningen · Kansli 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 29  

mikael.daxberg@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Medborgarförslag gällande tillgänglighetsgöra ljudnivån för personer med 

hörselnedsättning, 2017-06-16. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Förslagsställaren 

 

 

 

Mikael Daxberg     

Kommunsekreterare     
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Val av ledamot och ersättare i Kommunala 
pensionärsrådet 

Presidiets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens ordförande utses till ordinarie ledamot och 

kommunstyrelsens vice ordförande som ersättare i Kommunala 

pensionärsrådet 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av en ny mandatperiod ska nya ledamöter utses i Kommunala 

pensionärsrådet 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

 

Mikael Daxberg     

kommunsekreterare    
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Val av ledamot och ersättare i Brottsförebyggande rådet 

Presidiets förslag till beslut 

Kommunstyrelsens vice ordförande utses till ordinarie ledamot och 

kommunstyrelsens ordförande som ersättare i Brottsförebyggande rådet. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av en ny mandatperiod ska nya ledamöter utses i 

Brottsförebyggande rådet. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Mikael Daxberg     

kommunsekreterare    



Inkallelseordning till styrelser och nämnder 2019-2022 

Kommunstyrelsen 

 

Ordinarie ledamot  Ersättare 

S  V,S,M,C,KD,SD 

SD  SD, C, KD 

C  C, KD, SD 

M  M, S, V 

V  V, S, M 

 

 

 

 

Övriga styrelser och nämnder 

 

Ordinarie ledamot  Ersättare 

S  S,V,M,C,KD,SD 

SD  SD, C, KD 

C  C, KD, SD 

M  M, S, V 

V  V, S, M 
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Sammaträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 

Presidiets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider för 

kommunstyrelsens arbetsutskott: 

5/3, 2/4, 30/4, 4/6, 6/8, 3/9, 8/10, 5/11, 26/11 

2. Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens sammanträdestid till 

klockan 13:30. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-13, § 212, att fastställa 

sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen fastställde följande datum: 

29/1, 26/2, 26/3, 16/4, 28/5, 25/6, 27/8, 1/9, 29/10, 19/11 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att sammanträdestiderna ändras till 

följande datum:  

5/3, 2/4, 30/4, 4/6, 6/8, 3/9, 8/10, 5/11, 26/11. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Samhällsserviceförvaltningen 
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Firmatecknare för mandatperiod 2019-2022 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1.  Avtal, kontrakt, skrivelser och andra handlingar som beslutas av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott ska undertecknas av 

kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) eller vid dennes förfall av 

kommunstyrelsens vice ordförande Anders Käll (M) och kontrasigneras av t.f. 

kommunchef Lars Engqvist eller vid dennes förfall av Silja Savela, 

ekonomichef.  

 

2. Kommunstyrelsen kan i varje enskilt ärende besluta om andra 

firmatecknare.  

 

3. Ovanstående beslut om firmatecknare gäller från och med den 12 januari 

2019. 

Sammanfattning av ärendet 

I flera ärenden som handläggs av kommunen krävs det flera personer som har 

möjlighet att teckna firman. Med anledning av en ny mandatperiod behöver 

firmatecknarna revideras 

 

Mikael Daxberg    

kommunsekreterare   




