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Datum 

2018-04-30 
 

  

 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 8 maj 2018 klockan 08:30 i 

Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 2018-000005  

 

2.  Kl. 08:30 - Överförmyndarnämnden 

informerar om sin verksamhet 

Dnr 14166  

Presenteras på sammanträdet 

3.  Kl. 09:00 - Revidering av reglemente för 

kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000011  

./. Kommunsekreterare redogör 

ärendet 

4.  Kl. 09:15 - Granskning av bisysslor 

Dnr 2017-000375  

Personalchef redogör ärendet, 

handlingar distribueras senare 

5.  Kl. 09:25 – Diskussion om bredbandsstrategi 

Dnr 2018-000160  

./. 

6.  Kl. 09:40 - Ekonomisk uppföljning 

Dnr 2018-000039  

Ekonomichef redogör ärendet 

7.  Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg år 2017 

Dnr 2018-000162  

./. Ekonomichef redogör ärendet 

8.  Åtgärdsprogram för socialnämnden 

Dnr 2018-000152  

./. Beslut från KSAU distribueras efter 

justering 

9.  Kl. 10:20 - Information gällande projektering 

för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Dnr 2017-000409  

Byggnadsingenjör, redogör ärendet 

10.  Bidragsnivåer idrotts- och fritidsanläggningar 

2018  

Dnr 2018-000049  

./. 
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Ärende Anteckningar 

11.  Genomförande av detaljplanen Åseda 

Centrum 

Dnr 2018-000144  

./. Chef för 

samhällsserviceförvaltningen redogör 

ärendet 

12.  Kl. 11:00 - Utredning om organisering av 

verksamheten för ensamkommande barn och 

unga 

Dnr 2017-000389  

./. Chef för etablering redogör ärendet 

13.  Upphävande av överenskommelse mellan 

kommunstyrelsen och socialnämnden om 

fördelning av arbetsuppgifter och ansvar för 

gruppen nyanlända 

Dnr 2018-000157  

Presenteras på sammanträdet 

14.  Omvandling av HVB-hemmet Trasten i Åseda 

till stödboende 

Dnr 2018-000156  

./. Chef för 

samhällsserviceförvaltningen redogör 

ärendet  

15.  Meddelande till Kommunstyrelsen  

Dnr 2017-000416  

./. 

16.  Övrigt 

Dnr 2018-000006  

 

 

Klockan 13:00 är det kommunstyrelsens dialogmöte 

tillsammans med bolagen och nämndernas presidier.  

 

 

Åke Carlson 

ordförande 

Magda Gyllenfjell 

nämndssekreterare 
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Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1 Föreslå kommunfullmäktige att anta bilagt förslag till reglemente för 

kommunstyrelsen. 

2 Föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra 

en översyn av socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens, miljö 

och byggnadsnämndens reglementen.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsserviceförvaltningen har gjort 

en översyn av kommunstyrelsens reglemente. Det finns olika orsaker som 

gör att reglementet är i behov av en översyn: förändrad 

tjänstemannaorganisation inom kommunstyrelsen; föråldrad utformning av 

reglementet samt flera lagar som ändrats, upphävts eller tillkommit. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2017, § 70, att inrätta två 

förvaltningar under kommunstyrelsen. Tidigare har det endast funnits en 

förvaltning och ett kommunkansli. Det har tydliggjorts i reglementet att det 

finns två förvaltningar under kommunstyrelsen.  

Den nuvarande utformningen av kommunstyrelsens reglemente antogs 

2005 (reglementet har reviderats flera gånger efter det men utformningen är 

densamma). Förslaget till nytt reglemente följer Sveriges kommuner och 

landstings mall för reglemente (cirkulär 14:58).  

I samband med översynen föreslås också att kommunfullmäktige 

förtydligar de olika rollerna kommunstyrelsen har. I reglementet föreslås en 

fördelning av kommunstyrelsens strategiska uppgifter och de operativa 

uppgifterna. Det nya reglementet är nu strukturerat efter 

kommunstyrelsens ansvarsområden snarare än efter hur förvaltningarna 

under kommunstyrelsen är organiserade. 

Förslaget innehåller inga innehållsmässiga förändringar utan endast 

förtydligande av kommunstyrelsens ansvarsområden. I övrigt har en del 

redaktionella ändringar gjorts så som uppdaterat lagrum m.m.  

Det nya reglementet föreslås bli en mall för kommande revideringar av 

andra styrdokument och främst för andra nämnders reglementen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-04-27  
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Kommunledningsförvaltningen (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Samhällsserviceförvaltningen (efter kommunfullmäktiges beslut)   

 

 

 

 

Kommunsekreterare  Samhällsservicechef 

Christoffer Mowide  Anna Liedholm 
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Kommunstyrelsens uppgifter 

Allmänt om styrelsens uppgifter 

§ 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 

helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 

ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 

verksamhet. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 

och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fast-

ställda målen och återrapportera till fullmäktige.  

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter 

som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för 

de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900), KL, och annan 

lagstiftning. 

Kommunstyrelsens förvaltningsorgan 

§ 2 Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen och 

samhällsserviceförvaltningen. 
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Ledningsfunktion och styrfunktion 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

§ 3 Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 

mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ända-

målsenlig organisation upprätthålls. 

Styrelsens övergripande uppgifter 

§ 4 Styrelsen ska: 

1. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska 

mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten 

samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd. 

2. Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut.  

3. Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs. 

4. Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

5. Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  

 

Styrelsen ska leda, samordna och utveckla kommunens: 

6. Övergripande strategiska arbete med samhällsplanering, trafikplanering, 

naturvårdsverksamhet och översiktsplan. 

7. Strategiska arbetet med planering av infrastruktur.  

8. Strategiska arbetet med trygghets- och säkerhetsarbete inklusive 

informationssäkerhet och riskfinansiering. 

9. Strategiska kommunikations- och informationsprocesser. 

10. Övergripande IT-processer. 

11. Upphandlingsverksamhet.  

12. Arbete med näringslivs-, turism- och destinationsutvecklingsarbete. 

13. Ärendehantering. 

14. Strategiska HR-processer. 

15. Folkhälsoarbete. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur 

kommunfullmäktiges ärenden ska beredas.  
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Styrelsen ska också ansvara för: 

16. Drift och underhåll av kommunens IT-system och verksamhetssystem. 

17. Kommunens etablering av nyanlända, som av fullmäktige inte uppdragits åt 

annan nämnd, samt boende och omsorg om ensamkommande barn. 

18. Vatten- och avloppsförsörjningen, gatu- och väghållningen, 

renhållningsverksamheten, parker och grönområden samt förvaltningen av 

kommunens skogsfastigheter, exploateringsfastigheter och allmänna markreserv. 

19. Kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och har då bland annat att dela ut 

kultur- och fritidsstipendier, kommunens kultur- och fritidspris, kommunens 

byggnadsvårdspris samt kulturlandskapspris inom ramen för av 

kommunfullmäktige fastställda normer. 

20. Kommunens leverans av statistik för mikrodata till Statistiska centralbyrån 

(MONA) (Ändrad enligt beslut KF 2010-12-21, § 106) 

21. Kommunens mark- och exploateringsverksamhet, inklusive beställningar av 

detaljplaner samt företräda kommunen som fastighetsägare. 

22. Kommunens kostverksamhet. 

Företag och stiftelser 

§ 5 Styrelsen ska 

1. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende 

på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

2. Ansvara för att beslut om ägardirektiv till de kommunala bolagen fattas. 

3. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 

kap 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som 

kommunen äger eller har intresse i. 

4. Årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 

fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt 

lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

5. Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor i de bolag 

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i, i den mån detta 

inte på grund av fullmäktiges beslut ankommer på annan. 
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Kommunalförbund 

§ 6 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Ekonomi och medelsförvaltning 

§ 7 Styrelsen ska 

1. Ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 

föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av 

medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och 

att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av 

förfallna fordringar 

2. Ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att  

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

- ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

 placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

3. Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen. 

4. Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning. 

5. Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning. 

6. I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 

7. Administrera kommunens stiftelser, upprätta bokslut för stiftelserna samt utgöra 

en stöd- och kontrollfunktion för medelsförvaltningen av stiftelsernas kapital. 

8. För kommunens räkning ansöka om och motta statsbidrag, om detta inte vilar på 

annan nämnd. 

Delegering från fullmäktige 

§ 8 Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt. 

2. På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och 

andra riktlinjer. 

3. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast 
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egendom. 

4. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, servitut, expropriation, eller inlösen 

med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande 

belopp och villkor i övrigt. 

5. Köp av fastighet på exekutiv auktion. 

6. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 

bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 

ingå förlikning och sluta annat avtal. 

7. Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen. 

8. Yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).  

9. Yttranden som ankommer på kommunen och som inte är av principell betydelse. 

10. Kommunens ansvar enligt lag om färdtjänst (1997:736) och lag om riksfärdtjänst 

(1997:735). 

11. Fullgöra kommunens uppgifter enligt i Lagen om trafiknämnd (lag om nämnder 

för vissa trafikfrågor 1978:234). 

Personalpolitiken 

§ 9 Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar arbetsgivarpolitiken inom 

kommunen och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat:  

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

2. Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 

vad gäller 11 – 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 

nämnders verksamhetsområden.  

3. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

4. Besluta om stridsåtgärd. 

5. Lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 

6. Besluta om anställningsstopp som omfattar mer än en nämnd.  
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Uppföljningsfunktionen 

Kommunstyrelsens uppföljning 

§ 10 Styrelsen ska 

1. Övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 

program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna. 

2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 

ekonomiskt.  

3. Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.  

4. Två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret. 

5. Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 

privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 

fullmäktige fastställda program och direktiv. 

6. Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och 

medborgarförslag som kommit in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts 

av fullmäktige samt en redovisnings av de fullmäktigebeslut som inte verkställts.  

Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 

§ 11 Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 

om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller 

beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt 

laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. 

Krisledning och höjd beredskap 

§ 12 Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 

(krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt 

reglemente. 

Arbetslöshetsnämnd 

§ 13 Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.  
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Arkivmyndighet 

§ 14 Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 

fullmäktige antaget arkivreglemente.  

Anslagstavla och webbplats 

§ 15 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och 

interna webbplats.  

Författningssamling 

§ 16 Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 

till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.  
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Övriga bestämmelser 

Sammansättning 

§ 17 Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Uppdrag och verksamhet 

§ 18 Styrelsen ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 

eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt 

ansvara för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 

riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

§ 19 Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 

med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten. 

Personalansvar 

§ 20 Styrelsen är anställningsmyndighet för personal i kommunledningsförvaltningen 

och samhällsserviceförvaltningen. Styrelsen har hand om personalfrågor inklusive 

arbetsmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden. 

Personuppgifter  

§ 21 Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som 

sker i styrelsens verksamheter. 

Arbetsformer 

§ 22 Reglering av styrelsens och nämndernas arbetsformer finns i reglemente för 

”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Uppvidinge kommun”. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Med bisyssla avses varje syssla, tillfällig eller permanent, som utövas vid sidan av arbetet 

och som inte kan hänföras till privatlivet. De bisysslor som kan klassas som otillåtna bi-

sysslor kan delas in i tre kategorier, förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurre-

rande bisysslor. 

I lagen om offentlig anställning (LOA) framgår bland annat att en arbetstagare inte får ha 

någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba för-

troendet för hans/hennes eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet. 

I AB 17 (Allmänna bestämmelser) 3 kap. § 8 anges att arbetstagare på begäran ska anmäla 

bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömningen av bi-

sysslan. Det framgår också att arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren fin-

ner att bisysslan kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna eller innebär verksamhet 

som konkurrerar med arbetsgivarens. 

Reglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner 

finns i kommunallagen (6 kap. 24-27 § §). Reglerna talar om när en anställd eller förtro-

endevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan 

ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på nå-

got sätt kan påverka dess utgång. Reglerna gäller inte bara den som beslutar i ett ärende, 

utan gäller även den som bereder ett ärende. 

Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys önskar revisorerna genomföra en 

granskning av bisysslor. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga: 

Har kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och 

byggnadsnämnden tillräcklig intern kontroll avseende anställas bisysslor? 

1.3. Revisionskriterier 
 LOA (Lagen om offentlig anställning) 

 AB 17 (Allmänna bestämmelser) 

 Uppvidinge kommuns egna riktlinjer/styrdokument 

 Kommunallagen  

 

1.4. Kontrollmål 
Granskningens revisionsfråga besvaras utifrån följande kontrollmål: 

 I vilken utsträckning förekommer att anställda i kommunen har bisysslor? 
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 Vilken kännedom/kontroll har kommunens styrelse och nämnder om i vilken 
utsträckning som bisysslor förekommer bland de anställda? 

 I vilken utsträckning förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter 
som bedriver affärer med Uppvidinge kommun? 

 

1.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, social-

nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Förekomsten av bisysslor bland samtliga 

tillsvidareanställda inom kommunen kommer att granskas. Matchningen av bisysslor av-

gränsas till bisyssla som är näringsverksamhet. 

1.6. Metod 
Granskningen har genomförts genom att frågor ställts till personalchef, t.f. personalchef, 

ekonomichef och avdelningschef för IT- och informationsavdelningen. Frågorna har be-

rört bl.a. kontroller av anställdas bisysslor. En matchning har skett mot Bolagsverkets 

register för att identifiera anställdas bisysslor inom näringsverksamheter. Därutöver har 

de anställdas bisysslor som framkommit i Bolagsverkets register matchas mot kommu-

nens leverantörsregister där stickprovskontroller av verifikationer och avtal har genom-

förts. 

Revisionsrapporten har varit föremål för sakgranskning av t.f. personalchef och ekonomi-

chef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Granskning av bisysslor 
 

Oktober 2017     4 av 13 
Uppvidinge kommun 
PwC 

 

2. Regelverk 

2.1. Allmänna bestämmelser och Lagen om offentlig 
anställning 

Enligt Allmänna Bestämmelser, AB framgår i 3 kap. § 8 följande: arbetstagare ska på be-
gäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för be-
dömning av bisysslan. 
 
Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan kan: 

a) verka hindrande för arbetsuppgifterna,  

b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 
 
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren. 
 

Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som 
bisyssla. 

Enligt Lagen om offentlig anställning (LOA) § 7 framgår följande: ”en arbetstagare får 
inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan 
rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som 
kan skada myndighetens anseende”.  

Arbetsgivaren ska på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden 
som kan göra en bisyssla otillåten. Vidare framgår att en arbetstagare på arbetsgivarens 
begäran ska lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma ar-
betstagarens bisysslor. 

En arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla 
som inte är förenlig med första stycket ska upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslu-
tet ska vara skriftligt och innehålla en motivering. 

2.2. Uppvidinge kommuns riktlinjer 
Kommunstyrelsen har antagit Riktlinjer för bisyssla Uppvidinge kommun 2009-02-03    

§ 9. Till riktlinjerna finns två bilagor i form av blankett för anmälan av bisyssla samt 

checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet1 

Av riktlinjerna framgår inledningsvis allmän information om bisysslor med hänvisning till 

bl.a. Allmänna bestämmelser och LOA. Det finns sedan ett avsnitt kring policy där det 

anges att en anställd aldrig får utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för denna 

opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Anställda får inte utöva 

verksamhet som konkurrerar med kommunens. Anställda får inte heller ha en bisyssla 

som påverkar den fysiska eller psykiska förmågan att utföra sina arbetsuppgifter. För 

kommunens anställda gäller i övrigt att den egna arbetsgivarens verksamhet och intresse 

alltid ska ges första prioritet. Bisysslor kan utövas i viss omfattning, men inte i sådan om-

fattning att den inverkar menligt på huvudverksamheten. 

                                                             
1 Hämtad från SKL:s cirkulär 2002:5. 
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Det finns även ett avsnitt kring rutin för handläggning av bisysslor där det bl.a. framgår 

att varje chef ansvarar för att information om bisyssla ges i samband med introduktion av 

nyanställd samt att frågan om bisyssla tas upp med anställda t.ex. vid det årliga medarbe-

tarsamtalet. Varje förvaltning ansvarar för att i förekommande fall begära in uppgifter om 

bisyssla och att ha en förteckning över anställdas bisysslor. Det framgår även att vid an-

mälan om bisyssla gäller bl.a. följande: 

1. Anmälan om bisyssla sker individuellt på avsedd blankett och lämnas in till närm-

aste chef. Anmälan ska innehålla: 

- typ av syssla 

- typ av verksamhet, företag (i förekommande fall organisationsnummer) 

- omfattning av syssla i tid, förläggning, ev. tjänstledighet 

- övrig information av vikt för arbetsgivaren 

2. Beslut om bisyssla fattas av förvaltningschef. 

3. Blanketten Anmälan om bisyssla skickas till personalavdelningen för förvaring i 

personakten. 

Riktlinjerna avslutas med ett avsnitt avseende tillämpningsanvisningar. Där framgår bl.a. 

att ledarskap i kommunen kräver fullt engagemang och bisysslor är i allmänhet inte fören-

ligt med sådant uppdrag. Anställda i övrigt får ha eller åta sig en bisyssla. Detta under 

förutsättning att bisysslan inte verkar hindrande på arbetet hos kommunen, vare sig vad 

gäller omfattning eller tidsmässig förläggning. Bisysslan får inte heller vara förtroende-

skadlig eller omfatta verksamhet som bedöms konkurrera med kommunens.  

En anställd i kommunen kan i princip inte ha bisysslor såsom uppdrag åt kommunen. Det 

är därför inte tillåtet för anställda i kommunen att som egen företagare ha bisysslor åt 

kommunen inom det egna yrkesområdet. Den som för kommunens räkning engage-

rar/anställer någon har skyldighet att kontrollera om personen har anställning i kommu-

nen. Även om den anställde har en tillåten bisyssla kan det i vissa fall vara olämpligt att 

anlita arbetstagaren. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

Nedan presenteras de iakttagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive 

kontrollmål. 

3.1. I vilken utsträckning förekommer att anställda i 

kommunen har bisysslor? 

3.1.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av kommunens personaladministrativa system där antalet tillsvidarean-

ställda per den 27 april 2017 uppgick till 770 personer. Dessa har sedan kontrollerats 

gentemot Bolagsverkets näringsregister. Vi har fått fram 106 registreringar i näringsre-

gistret, som fördelas på de olika förvaltningarna enligt nedanstående tabell. Några perso-

ner är registrerade mer än en gång till följd att de är engagerade i mer än en organisation. 

Efter justering av detta blir det totalt 82 tillsvidareanställda som förekommer i registret, 

vilket innebär att 10,6 % av de tillsvidareanställda i Uppvidinge kommun har en eller flera 

registreringar i Bolagsverkets näringsregister.  

Tabell 1: Antal registreringar/förvaltning i näringsregistret 

Förvaltning Antal registreringar Antal anställda med 

registreringar 

Barn- och utbildningsförvaltningen 44 33 

Kommunledningsförvaltningen 42 38 

Socialförvaltningen 20 11 

Totalt 106 82 

Källa: Bolagsverket 

Tabell 1 ovan visar hur många registreringar/träffar som finns per förvaltning och totalt 

för kommunen. Den visar även hur många personer inom respektive förvaltning och i hela 

kommunen som är registrerade i någon organisation.  
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Tabell 2: Registreringar/funktion 

Registrering/engagemang Antal 

BO - Bolagsman2 7 
EFT - Extern firmatecknare3 1 
EVD – Extern verkställande direktör4 1 
IN - Innehavare 14 
LE - Styrelseledamot 33 
OF - Ordförande 2 
PO - Prokurist5 1 
REV- Revisor 2 
SU - Styrelsesuppleant 47 
VD - Verkställande direktör 3 
VVD - Vice verkställande direktör 1 
Totalt 112 

Källa: Bolagsverket 

I tabell 2 redovisas de funktioner som de anställda har i de olika organisationerna som de 

är registrerade i och antal registreringar. I de register som erhållits från Bolagsverket går 

det för varje träff att utläsa vilken sorts funktion den anställde har. En del anställda har 

mer än en funktion i samma bisyssla/registrering, därav att det totala antalet funktioner 

är fler än antalet registreringar. De engagemang som förekommer inom kommunen och 

som är av näringskaraktär sker inom varierande områden. T.ex. finns det engagemang 

som avser styrelseuppdrag och innehavare av näringsverksamhet.  

3.1.2. Bedömning 

Utifrån genomförd matchning gentemot Bolagsverkets näringsregister konstaterar vi att 

det förekommer anställda med bisysslor av näringskaraktär i Uppvidinge kommun. Totalt 

förkom 106 registreringar som berör 82 tillsvidareanställda, vilket innebär att 10,6 % av 

kommunens tillsvidareanställda har en eller flera registreringar.  

3.2. Vilken kännedom/kontroll har kommunens 
styrelse och nämnder om i vilken utsträckning som 
bisysslor förekommer bland de anställda? 

3.2.1. Iakttagelser 

I enlighet med kommunens riktlinjer för bisyssla är det varje chefs ansvar att information 

om bisyssla ges i samband med introduktion av nyanställd samt att frågan om bisyssla tas 

upp med anställda t.ex. vid det årliga medarbetarsamtalet. Enligt intervju ska så ske och 

medarbetarsamtalsmallen innehåller en punkt avseende bisysslor. Det finns ingen gene-

rell rutin kring att ta upp bisysslor vid rekrytering. Då en bisyssla identifieras ska den do-

kumenteras på blanketten Anmälan om bisyssla och förvaras i personakten på perso-

nalavdelningen. 

                                                             
2 Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. I ett handelsbolag är bolagsmännen 
personligt ansvariga för företagets avtal och skulder. 
3 Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. 
Bolagsmännen kan även utse en utomstående person till firmatecknare (extern firmatecknare). 
4 En verkställande direktör (VD) är den person som sköter den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. En verkställande 
direktör som inte är styrelseledamot eller styrelsesuppleant kallas ibland för extern verkställande direktör.  
5 Någon som kan företräda dig i allt som gäller din näringsverksamhet som du ger en handelsfullmakt – en prokura. Perso-
nen som företräder dig kallas prokurist. En prokura kan du även ge till en juridisk person. 
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Vi har i vår granskning genomfört en stickprovskontroll av om det finns upprättade blan-

ketter för de engagemang som framkommit via matchningen mot Bolagsverkets närings-

register (som redovisas under avsnitt 3.1.1). Vi har totalt stickprovsgranskat 12 anställda 

med registrerade engagemang hos Bolagsverket som berör 14 engagemang. Först kontrol-

lerades 10 anställda. Då det saknades upprättad blankett för samtliga, kontrollerades yt-

terligare 2 anställda med ett respektive tre registrerade engagemang hos Bolagsverket. 

Även för dessa saknades upprättade blanketter i deras personakter.  

Vi har i vår granskning gett personalavdelningen i uppdrag att gå igenom samtliga an-

ställda med registrerade engagemang hos Bolagsverket där vi bl.a. bad dem kontrollera 

om det finns upprättade blanketter avseende Anmälan om bisyssla som förvaras i per-

sonakterna. Vi frågade även om engagemangen var kända och om det fanns några bisyss-

lor som stred mot gällande regelverk. Personalavdelningen har i sin tur kontaktat berörda 

chefer vid behov. 

Enligt uppgift fanns det upprättade blanketter för max 10 av de registrerade engage-

mangen, d.v.s. mindre än 10 % av totalt antal registreringar. Övriga registreringar fanns 

inte dokumenterade och var inte kända. I samband med vår granskning har personalav-

delningen inlett ett arbete med att gå igenom registreringarna och tillse att dessa finns 

dokumenterade på blanketten Anmälan om bisyssla. Vid granskningens slutförande upp-

gavs att 78 engagemang hade dokumenterats och att det för 6 engagemang ännu inte finns 

fullständiga uppgifter för att bedöma bisysslorna. De har även gjort en bedömning av vilka 

av de 78 engagemangen som är att betrakta som bisyssla. För de engagemang som hitin-

tills gåtts igenom har personalavdelningen tillsammans med berörda chefer bedömt att 

det inte finns bisysslor som strider mot gällande regelverk. För övriga 22 engagemang 

lämnas ingen uppgift.  

Det finns inte någon upprättad förteckning avseende anställdas bisysslor varken centralt 

eller för respektive förvaltning. Kommunens riktlinjer för bisyssla anger att varje förvalt-

ning ansvarar för att ha en förteckning över anställdas bisysslor. Enligt t.f. personalchef 

kommer förteckningar att upprättas i samband med pågående översyn av bisysslor. Vi-

dare har personalavdelningen, enligt uppgift, skickat uppmaning till samtliga chefer i 

kommunen att ta upp bisysslor som en punkt på arbetsplatsträffar samt dela ut blanketten 

för bisyssla till nyanställda. Information har även lagts ut på kommunens intranät att alla 

medarbetare är skyldiga att anmäla bisyssla. 

I Uppvidinge kommun är det kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet för kom-

munchef, förvaltningschefer och övrig personal inom kommunstyrelsens verksamhetsom-

råde. I övrigt är respektive nämnd anställningsmyndighet över personalen inom sina 

verksamhetsområden. I kommunstyrelsens delegationsordning finns Beslut i fråga om 

bisyssla rätt att utöva bisyssla delegerat till förvaltningschef. I kommunstyrelsens dele-

gationsordning anges även att det gäller för samtliga förvaltningar. I nämndernas delegat-

ionsordningar finns inte bisysslor delegerat. Enligt intervju pågår det en revidering av 

samtliga delegationsordningar. Bl.a. uppges att delegeringen avseende bisysslor i kom-

munstyrelsens delegationsordning kommer att revideras. Kommunstyrelsen har inte in-

formerats systematisk och det finns inga dokumenterade rutiner avseende att kommun-

styrelsen och nämnderna ska informeras om anställdas bisysslor.  
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3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att merparten av 

registreringarna hos Bolagsverket/de bedömda bisysslorna inte var kända före vår 

granskning. Det visar att kommunens riktlinjer för bisyssla inte efterföljs avseende bl.a. 

att blanketten Anmälan av bisyssla och förteckningar ska upprättas. 

Vidare bedömer vi att det har saknats ett systematiskt arbetssätt kring att kommunstyrel-

sen och nämnderna informeras om de anställdas bisysslor.  

Även om personalavdelningen tillsammans med förvaltningarna i dagsläget har gjort be-

dömningen att inga av de anställdas bisysslor är hindrande, konkurrerande eller förtroen-

deskadliga, är det viktigt att fortsättningsvis följa upp och dokumentera de anställdas bi-

sysslor. Då samtliga registreringar som framkom vid matchningen mot Bolagsverkets re-

gister inte bedömts och dokumenterats anser vi att kommunstyrelsen och nämnderna bör 

tillse att så sker.  

Ovanstående visar på en bristande intern kontroll. 

3.3. I vilken utsträckning förekommer att anställda 
har engagemang i näringsverksamheter som bedri-
ver affärer med Uppvidinge kommun? 

3.3.1. Iakttagelser 

Vi har genomfört en granskning av kommunens leverantörsregister för perioden 2016-01-

01 – 2017-03-31, där vi kontrollerat organisationsnummer och leverantörsnamn i kom-

munens leverantörsregister mot träffarna i Bolagsverkets näringsregister för tillsvidarean-

ställda.  

 
Tabell 3: Inköp/utbetalningar  

Anställd Organisation/ 
Registrering 

Funktion Totala belopp 
inkl. moms 

1 A SU 49 975 921 kr 
2, 3 B LE/LE 4 218 631 kr 

4 C REV 50 000 kr 
5 D SU 260 103 kr 
6 E LE och VD 5 255 kr 
7 F IN 8 000 kr 
8 G SU 58 781 kr 
9 H SU 26 126 kr 

10 I SU 266 526 kr 
11 J LE 8 666 650 kr 
12 K SU 80 730 kr 
13 L BO 83 050 kr 

14, 15 M LE/SU 5 000 kr 
16 N LE 183 125 kr 

17, 18, 19 O SU/SU/LE 45 921 kr 
20 P SU 315 657 kr 

20 anställda 16 st - 69 933 819 kr 
Källa: Bolagsverket och kommunens leverantörsregister 
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I tabell 3, kolumn 1 och 2, redovisas de anställda och organisationer som har en registre-

ring i Bolagsverkets näringsregister och som det framkommit att kommunen gör affärer 

med. Av kolumn 3 framgår den funktion som den anställde har i respektive organisation6 

och av kolumn 4 framgår det totala beloppet7 som kommunen gjort inköp alternativt utbe-

talningar till under granskningsperioden.  

 

Det förekommer totalt 16 träffar/organisationer som berör 20 anställda, d.v.s. det finns 

anställda som är engagerade i samma organisation. Det totala beloppet uppgår till 69 933 

819 kr. Som exempel är anställd nr 6 registrerad som styrelseledamot och VD i organisat-

ion E där kommunen gjort inköp för 5 255 kr under granskningsperioden.  

 

I granskningen har vi även gjort stickprovskontroller av 41 verifikationer där vi kontrolle-

rat att det inte är den anställde, vilken har det ekonomiska intresset, som attesterat faktu-

ran. Granskningen visar att detta inte har förekommit. Stickprovsgranskningen visar att 

ca hälften av bisysslornas/engagemangens innehavare arbetar inom samma förvaltning 

som flera inköp har gjorts ifrån. I övrigt har vi särskilt noterat att: 

 Organisation A avser Aktiebolaget Uppvidingehus som är kommunens bostadsbo-

lag.  

 Stickproven avseende organisation B Alstermo Utvecklings AB avser lokalhyror.  

 Stickprovet för organisation F avser konsultarvode avseende lärlingsutbildning. 

 Vid stickprovsgranskningen avseende organisation G konstaterades att ett av 

stickproven inte avser organisation G utan ett annat företag, vilket innebär att fak-

turan felkonterats. Enligt uppgift har anteckning lämnats i fakturahanteringssy-

stemet där det framgår att det är fel leverantör. Fakturan har ändå attesterats och 

betalats. Vid uppföljning med kommunens ekonomichef konstateras att ytterligare 

en faktura bland framkomna transaktioner hanterats på samma sätt. Betalning 

sker till ett factoringföretag som har de båda företagen som kund och det är 

samma bankgironummer. Vid ankomstregistrering ska rätt leverantörsnamn väl-

jas, vilket inte uppmärksammats av den som har ankomstregistrerat fakturorna. 

Beloppen på de två felkonterade fakturorna har ej inkluderats i beloppen i tabell 3.  

 Stickproven avseende organisationerna I, J8, M och O avser bl.a. driftbidrag från 

kommunen, ersättningar, hyra och bidrag. 

 Stickproven för organisation N avsåg kulturarrangemang. 

 I övrigt avsåg stickproven diverse inköp av varor och tjänster.  

Vi har därutöver gjort en kontroll mot avtalsregistret för 4 av de organisationer som 

kommunen gjort inköp ifrån. Kontrollen har genomförts tillsammans med avdelningschef 

på IT- och informationsavdelningen samt ekonomichef. Granskningen visar att det för 

urvalet inte finns några avtal/ramavtal i kommunens centrala avtalsregister. Enligt avdel-

                                                             
6 Förklaring till funktionerna finns i tabell 2 på sidan 7. 
7 Beloppen är inkl. moms. 
8 Avser Fria 48:an Ekonomisk förening. 
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ningschefen kan det vara så att verksamheterna kan ha gjort egna avtal som finns på re-

spektive verksamhet som då inte syns centralt. Vi har i vår granskning inte kontrollerat 

om verksamheterna har slutit egna avtal.  

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att det förekom-

mer ett antal anställda som har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer 

med Uppvidinge kommun där det inte funnits en medvetenhet om förhållandena. Vår 

granskning visar att det saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp 

inte sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen.  

Vi anser att det inte är tillfredställande att fakturor har attesterats trots att fakturorna var 

felkonterade och att det fanns en medvetenhet kring detta. Det visar på att de kontroll-

moment som ska utföras i samband med attestmomentet inte genomförts och att kom-

munens attestreglemente därmed inte efterföljts.  

Vi anser även att det inte är tillfredställande att det saknas centralt registrerade avtal.  

Ovanstående visar på en bristande intern kontroll. 
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4. Bedömningar 

4.1. Revisionell bedömning 
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen, barn- och utbildnings-

nämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden inte har en tillräcklig intern 

kontroll avseende anställdas bisysslor.  

Vi grundar vår bedömning på att det finns riktlinjer, men att vår granskning visar på att 

dessa inte har efterföljts avseende bl.a. att blanketten Anmälan av bisyssla samt förteck-

ningar inte upprättas. Resultatet av vår granskning tyder även på att bisysslor inte disku-

teras vid introduktion av nyanställda samt vid t.ex. medarbetarsamtal. Enligt riktlinjerna 

ska så ske.  

Vi grundar även vår bedömning på att merparten av registreringarna i Bolagsverkets nä-

ringsregister/de bedömda bisysslorna inte var känna före vår granskning. Det saknas ett 

systematiskt arbetssätt kring att kommunstyrelsen och nämnderna informeras om de an-

ställdas bisysslor. 

Därutöver grundar vi vår bedömning på att det förekommer ett antal anställda som har 

engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Uppvidinge kommun, där 

det inte funnits en medvetenhet om förhållandena. Det saknas tillräckliga rutiner för att 

kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av näringsverksamheter där anställda kan ha 

ekonomiska intressent. Vi anser även att det inte är tillfredställande att det saknas 

centralt registrerade avtal med stickprovsgranskade leverantörer.  

I övrigt ser vi positivt på att personalavdelningen, i samband med vår granskning, inletts 

en översyn av anställdas bisysslor.  

4.2. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

I vilken utsträckning förekom-

mer att anställda i kommunen 

har bisysslor? 

Ej bedömt 

Utifrån genomförd matchning gentemot Bo-

lagsverkets näringsregister konstaterar vi att 

det förekommer anställda med bisysslor av 

näringskaraktär i Uppvidinge kommun. Totalt 

förkom 106 registreringar som berör 82 tillsvi-

dareanställda, vilket innebär att 10,6 % av 

kommunens tillsvidareanställda har en eller 

flera registreringar.  

Vilken kännedom/kontroll har 

kommunens styrelse och nämn-

der om i vilken utsträckning som 

bisysslor förekommer bland de 

anställda? 

Ej uppfyllt  

Merparten av registreringarna hos Bolagsver-

ket och de bedömda bisysslorna inte var kända 

före vår granskning. Detta visar att kommu-

nens riktlinjer för bisyssla inte efterföljs avse-
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ende bl.a. att blanketten Anmälan av bisyssla 

och förteckningar ska upprättas, men att så 

inte sker.  

Det saknas även ett systematiskt arbetssätt 

kring att kommunstyrelsen och nämnderna 

informeras om de anställdas bisysslor.  

I vilken utsträckning förekom-

mer att anställda har engage-

mang i näringsverksamheter 

som bedriver affärer med Upp-

vidinge kommun? 

Ej uppfyllt 

Det förekommer ett antal anställda som har 

engagemang i näringsverksamheter som be-

driver affärer med Uppvidinge kommun där 

det inte funnits en medvetenhet om förhållan-

dena. Det saknas även tillräckliga rutiner för 

att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker 

av näringsverksamheter där anställda kan ha 

ekonomiska intressen. Likaså saknas det 

centralt registrerade avtal med stickprovs-

granskade leverantörer. 

  

4.3. Rekommendationer 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 

och miljö- och byggnadsnämnden att vidta följande åtgärder: 

 Kommunstyrelsen och nämnderna bör tillse att pågående översyn av anställdas bi-

sysslor fullföljs och dokumenteras. Även bisysslor som inte är av näringskaraktär 

bör beaktas som t.ex. dubbla anställningar.  

 

 Kommunstyrelsen bör göra en översyn av nuvarande riktlinjer för bisyssla i sam-

band med pågående översyn av anställdas bisysslor och delegationsordningar. 

Kommunstyrelsen bör överväga att riktlinjerna revideras med att bisysslor disku-

teras även vid rekryteringstillfället.  

 

 Kommunstyrelsen och nämnderna bör årligen informeras om anställdas bisysslor. 
 

 Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete 
kontrollera om otillbörliga inköp sker av näringsverksamheter där anställda kan 
ha ekonomiska intressen.  

2017-10-23   

   

Pär Sturesson 

Uppdragsledare 

 

 Anna Hilmarsson 

Projektledare 
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Bredbandsstrategins syfte 
Syftet med bredbandsstrategin är att skapa en gemensam målbild samt att fokusera på 
utvecklingsbehoven för den digitala infrastrukturen i hela kommunen. Bredbandsstrategin 
ska också ge direktiv, stöd och vägledning i det strategiska och långsiktiga arbetet med att 
förverkliga kommunens mål att följa de nationella målen avseende tillgång till bredband. 
 
Avsikten är att strategin ska ge riktlinjer så att dessa frågor kan behandlas på samma 
strategiska och långsiktiga sätt som andra viktiga samhällsutvecklande frågor hanteras i 
kommunen.  
 
Bredbandsstrategin riktar sig främst till politiker och tjänstemän samt kommunens bolag och 
ska vara ett vägledande dokument vid arbete med samhällsplanering och utveckling av den 
digitala infrastrukturen. 
 
 
  



 

 

Bakgrund 
 
Nytta med bredband 
IT och bredband har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Samhällsekonomiskt är det en miljövänlig teknik, då bl.a. arbetsresor kan minimeras och 
transporter kan effektiviseras genom IT-kommunikation. 
Utmaningen är att se den nytta och de möjligheter som finns. En hög användning av IT och 
Internet skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
innovationsförmåga. 
Det kan också̊ hjälpa till att mota utmaningar som globalisering, klimatförändringar och den 
demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. En hög användning av IT-tjänster 
bidrar även till att utveckla kunskapssamhället samt utvecklande och brukandet av E-
tjänster1 i kommunikation/kontakt med myndigheter och offentlig sektor. I framtiden 
kommer alltmer kontakt med sjukvården ske via Internet/webbkameror m.m. 
Tillgång till bredband ger människor och företag möjlighet att bo och verka både i tätorter 
och på̊ landsbygden. Bredband handlar till således i mångt och mycket om att ha en 
fungerande vardag. Utvecklingen av IT-infrastrukturen kommer att fortsätta att öka, 
eftersom teknikutvecklingen går fort fram och den globala konkurrensen stiger i snabb takt. 
 
Ökat behov 
Internet har idag blivit en del av individens vardag samt ett viktigt system i samhällets 
infrastruktur. Under tidsperioden 1990-2010 har behovet av höghastighets Internet ökat 
dramatiskt. Internet används idag bl. a. till s.k. ”Streamingtjänster” såsom talböcker, musik, 
filmer samt TV-tjänster. Våra bostäder integreras mer till trådlös teknik varav våra vitvaror 
samt hemlarm och smarta telefoner med mera kommunicerar med Internet dygnet runt. 
 
Minskad åtkomst på landsbygd 
Sedan ett antal år tillbaka pågår en rasering av den infrastruktur i form av kopparnät som har 
funnits i vårt land. Telia väljer att lägga ner dessa nät på grund av föråldrad teknik och dyra 
underhållskostnader. 
Detta har i sin tur medfört att åtkomst till nuvarande form av bredbandsteknik i form av 
ADSL har försvunnit på stora områden i Uppvidinge kommun. Utbyggnad av nya tekniker 
som mobilt och fibernät har inte klarat av att ersätta kopparnätet i samma hastighet som det 
har lagts ner. 
UppCom har tagit beslut om säljstopp för ADSL och att tekniken kommer att avvecklas som 
tjänst inom företaget från och med 2020 
Sammanfattningsvis har detta medfört en minskad tillgång till bredbandsteknik för många av 
kommunens invånare utanför tätorterna 
 
  



 

 

Befintlig digital infrastruktur 
Uppvidinge kommun var tidigt ute med att bygga upp ett stamnät för att knyta ihop orterna. 
Man valde också att bygga stamnät till de mindre byar som var i behov av ADSL-tekniken. 
Stamnätet såldes sedan till kommunens helägda bolag UppCom som fortsatt utbyggnaden 
till gagn för både kommun, företag och privatpersoner. 
Fibernätet är ett öppet nät vilket garanterar åtkomst på konkurrensneutrala villkor. Detta 
anses vara en viktig strategi för att säkerhetsställa att hela samhället kan nyttja den digitala 
infrastrukturen utan risk för missgynnande prissättning. 
 
Fram till 2015 var utbyggnadstakten förhållandevis låg inom tätorterna, mycket beroende på 
lågt intresse från privatkunder. Under åren 2015–2017 har stora delar av kommunens 
tätorter byggts ut med heltäckande fibernät och mycket stor andel av privatägda fastigheter 
har anslutits. I samband med totalutbyggnad har infrastrukturen dimensionerats för samtliga 
fastigheter i respektive ort för att trygga framtida behov. 
På landsbygden har genom åren genomförts flera framgångsrika byggnationer av lokala 
fibernät genom så kallande byalag. Dessa har via Länsstyrelsen erhållit stöd genom EU-
bidrag från Landsbygdsprogrammen. Detta var och är en helt avgörande faktor för 
utbyggnad på landsbygden. Samtliga av dessa lokala fibernät är anslutna till UppCom:s 
stamnät och ett nära samarbete pågår mellan byalagen och UppCom. 
 
Inom kommunen återstår att förse delar av landsbygden med fibernät samt att bygga 
redundans i befintligt nät för att på så sätt minska risk för störningar på samhällsviktiga 
funktioner. 
Kostnaderna för utbyggnad av optofibernät till mindre orter och ren landsbygd bedöms vara 
förhållandevis stora. De geografiska förutsättningarna påverkar kostnadsnivån. Fortsatt 
utbyggnad bedöms i huvudsak inte vara genomförbar utan stöd av offentlig finansiering av 
något slag. Samförläggning med andra parter påverkar kostnaden marginellt.  
  



 

 

Nationella mål och strategier 
Regering reviderade under 2016 den nationella bredbandsstrategin. I den nya strategin har 
Regeringen en vision om ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för 
att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. På kort sikt höjs 
målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s redan år 2020. 
 
På längre sikt bedömer regeringen att det behövs mål på två områden; tillgång till snabbt 
bredband i hela Sverige och till stabila mobila tjänster av god kvalitet – där ledordet är 
"användning utan upplevd begränsning". Hela Sverige omfattar områden där människor och 
saker normalt befinner sig. Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om 
minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 
Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär 
också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt 
befinner sig senast år 2023. 
 
  



 

 

Nuläge, fibernät 
Uppvidinge kommun är stor till ytan. Större delen av befolkningen på cirka 9 500 invånare är 
bosatta i kommunens tätorter. Noterbart dock att drygt 23 procent av invånarna bor utanför 
tätorterna i kommunen. 
Förbindelserna mellan orterna är byggt med fiberkabel och de flesta privatpersoner och 
företag i orterna har möjlighet till fiberanslutning. 
 

 
Trots den förhållandevis stora utbyggnaden i tätorterna anges låga siffror vid mätningar av 
antal anslutningar till fibernät som sammanställs av PTS (Post & Telestyrelsen). Anledningen 
är att mätning sker av faktiskt anslutna och inte vilka som har tillgång till fiber. I samtliga 
tätorter förutom Åseda är anslutningsgraden under 70%.  
Intresset är dock stigande och i takt med generationsskifte och ökad försäljning av 
fastigheter ökar anslutningsgraden. 
 
På landsbygden är intresset större och 80–90% av fast boende väljer att ansluta sin fastighet 
i de fall man får möjlighet. 
 
  



 

 

Utanför tätorterna har utbyggnad skett i form av byalag och ekonomiska föreningar. 
Ekonomiskt stöd har varit möjligt via EU:s landsbygdsprogram. Cirka 10 procent av 
kommunens invånare har sin fiberförbindelse via något av de bildade föreningarna. Samtliga 
är sedan anslutna till UppCom:s stamnät och har samma kommunikationsoperatör som 
övriga i kommunen. 
 
 

 
 
 
 
Regionalt nät 
UppCom:s stamnät har direkta fiberanslutningar till Nybro, Växjö och Vetlanda kommuner. 
Intresset från omkringliggande kommuner till samarbete för att förbättra och bygga 
redundans av digital infrastruktur är stor. 
Det innebär att företag inom kommunen kan erbjudas möjlighet att öppna digitala vägar 
mellan företag. Både inom kommunen men även utanför. 
  



 

 

Omvärldsanalys 
 
Lokalsamhället står inför flera utmaningar som ligger på kommunernas ansvar att förhålla sig 
till och hitta lösningar för: 
 

• En förändrad demografisk struktur med allt fler äldre kommer att medföra ökade 
kostnader för bland annat vård och omsorg samt göra tillgången till arbetskraft 
mindre 

• Omflyttning av människor från landsbygd till städer 
• Behov av en hållbar livsstil och ett hållbart samhälle 
• Högre konkurrenstryck för företag genom de senaste årtiondenas globalisering där 

vikten av geografisk placeringen av arbetskraft tenderar att minska 
 
Digitaliseringen spelar en viktig roll för att hantera dessa utmaningar och det behöver hittas 
nya tjänster som bidrar till att utmaningarna kan hanteras på̊ ett rimligt sätt för samhället, 
såväl praktiskt som ekonomiskt. 
 
Ur offentligt verksamhetsperspektiv är det viktigt att: 

• skapa förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga 
verksamhetssystem 

• mota ökade krav på̊ offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader och ge 
lika bra offentliga digitala tjänster på̊ landsbygd som i tätort 

• vårdgivare kan leverera den patientservice som förväntas i hemtjänsten, sjuk- och 
tandvård samt för sjuka som vårdas hemma 

• skolor, högskolor och universitet fortsätter ha bra tillgång till bredband med hög 
kapacitet för att ge elever, studenter och forskare bra förutsättningar för sina studier 
och sitt arbete 

 
Ur näringslivsperspektiv är det viktigt att: 

• skapa förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag 
• ge möjlighet för företagsetablering av moderna företag i alla delar av staden � 

säkerställa inflyttning av arbetskraft 
 
Ur invånarnas perspektiv är det viktigt att: 

• få tillgång till effektiva samhällstjänster som ger en enklare och tryggare vardag 
• få tillgång till TV, underhållning och att möjliggöra för distansutbildning 
• möjliggöra ökat arbete hemifrån och distansmöten vilket ger hållbar utveckling 
• boende i tätorten och landsbygden har samma förutsättningar för elektronisk 
• kommunikation 
• få ökade möjligheter att delta i den demokratiska processen 

 
  



 

 

Landsbygd 
Som en del av att uppnå de nationella bredbandsmålen satsar regeringen 3,25 miljarder 
kronor för bredbandsutbyggnad på̊ landsbygden mellan 2014-2020. Stödet hanteras av 
Länsstyrelsen och styrs av Jordbruksverkets Landsbygdsprogram. Genom 
landsbygdsprogrammet kan byalag, ideella och ekonomiska föreningar, operatörer, 
organisationer och kommuner söka stöd för att anlägga bredband i områden där utbyggnad 
inte sker på̊ ren kommersiell grund och där det inte finns tillgång till någon form av 
bredbandsnät med hög kapacitet. I Kronbergs län är stödnivån 60 % av 
investeringskostnaden, resterande 40 % ska täckas av privata medel och eventuella 
kommunala bidrag. 
Det nuvarande programmet om 3,25 miljarder till bredbandsstöd har bedömts som helt 
otillräckligt för att bredbandsmålen i den nationella strategin ska kunna uppfyllas. Därför har 
regeringen beslutat att tillföra ytterligare 1 miljard till utbyggnad av bredband till 
landsbygden.  
Även detta har visat sig vara otillräckligt och ansökningarna i Kronobergs län är klart större 
än vad som finns stöd till. 
 
Marknadsaktörers roll på̊ landsbygden  
Under den pågående stödperioden har marknadsaktörernas roll och intresse för 
fiberetablering på̊ landsbygden inom kommunen varit obefintligt. Endast kommunens egna 
bolag har visat intresse. Fröseke fiberförening är det enda stödberättigade område på̊ 
landsbygden som har beviljats stöd.  
Fröseke fiberförening valde att överlåta beviljade stöd till UppCom för genomförande av 
projekten och uppföljande av regelverket som kommer med stödet.  
 
Delvis förklaring till detta är att de projekt som prioriteras för stöd idag är så pass stora 
geografiskt och ekonomiskt att det är svårt för ett byalag att genomföra. Byalagen är 
generellt sett dessutom inte intresserade av att äga och förvalta ett fibernät.  
För att kunna etablera och förvalta fibernät krävs att man har branscherfarenhet och en 
etablerad organisation vilket byalag ofta saknar och därmed ses det som en stor risk att stå 
som projektägare. De områden som beviljas stöd har också̊ en hög intressegrad, ofta uppåt 
90–95 % vilket har visat sig vara svårt att uppnå vid större projekt inom Uppvidinge 
kommun.  
 
 
  



 

 

Målsättning och strategi för fortsatt fiberutbyggnad 
 
Mål 
Målsättningen för tillgång till bredband ska minst följa de nationella mål som är uppsatta. 
Alla boende och verkande i Uppvidinge kommun ska uppleva att den digital infrastrukturen 
är prioriterad och finns tillgänglig med bästa möjliga standard.  
År 2020 bör minst 95 procent av kommunens invånare och näringsliv kunna erbjudas 
möjlighet att ansluta till bredband med lägsta överföringshastighet på 100 Mbit/s. 
2025 bör minst 98 procent har tillgång till bredband med lägsta överföringshastighet på 1 
Gbit/s. Resterande 2 procent bör ha tillgång till annan form av bredbandsteknik med lägsta 
överföringshastighet på 30 Mbit/s  
 
En levande landsbygd 
Kommunens ambition är att det ska finnas förutsättningar att både bo och verka som 
företagare såväl i staden som på̊ landsbygden med en bra servicenivå̊. Tillgången till 
bredband är en viktig framgångsfaktor för en levande landsbygd, och ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv en allt mer grundläggande förutsättning för att alla medborgare ska 
kunna erbjudas service på̊ lika villkor. 
 
Utvecklingen på̊ landsbygden ska ske på̊ villkor likställda de som gäller för utveckling i tätort. 
Kommunen har målet att skapa förutsättningar för fast eller mobilt bredband för alla hushåll 
och företag, såväl i tätorterna som på̊ landsbygden. Bredbandet ska ha god täckning, 
kapacitet och tillgänglighet. 
 
Bredband - en del av kommunens infrastruktur 
Enligt plan- och bygglagen ingår elektronisk kommunikation som en grundläggande del i 
infrastrukturen för bebyggelse och kan jämställas med annan infrastruktur så som el, vatten, 
avlopp och fjärrvärme. Utbyggnaden av IT-infrastrukturen ska därför planeras i samband 
med framtagandet av kommunens översikts- och detaljplaner. 
 
Utbyggnaden av kommunens digitala infrastruktur ska hanteras långsiktigt och strategiskt 
men också̊ kostnadseffektivt. Kommunen ska därför verka för att planeringen och 
utbyggnaden av bredband ska i möjligaste mån samordnas med andra 
infrastrukturintressenters planer. Det innebär att kommunen ska arbeta för att utnyttja 
möjligheten till så kallad samförläggning när det sker förnyelser eller förändringar i vatten-, 
avlopps eller elnät. Samförläggningen innebär att rör för bredband läggs ner tillsammans 
med övriga ledningsnät när grävningen utförs. 
 
  



 

 

Framtidsäkra nät 
Utbyggnaden av kommunens digitala infrastruktur ska hanteras långsiktigt och strategiskt. 
Bredbandsnäten som byggs ska vara framtidsäkra med god kapacitet och tillgänglighet. 
Kommunen ska verka för att planeringen och utbyggnaden av IT-infrastrukturen hanteras 
kostnadseffektivt och i möjligaste mån planeras och samförläggs ihop med övrig 
infrastruktur när nya områden planeras och byggs i kommunen. 
Kommunen ska i första hand verka för utbyggnad av de fiberbaserade bredbandsnäten. 
Fibernät ger robusta och framtidstankar lösningar med hög kapacitet och har den just nu 
mest överlägsna överföringshastigheten, jämfört med annan tillgänglig teknik. Fibernäten 
kan även utgöra basen för utbyggnaden av de mobila näten. Från de fiberbaserade näten är 
det möjligt att t ex koppla på̊ master som kan förbättra de mobila nätens täckning. 
 
  



 

 

Ekonomi 
 
Finansiering 
Utbyggnaden av bredbandsnät sker idag huvudsakligen på marknadsmässiga grunder. Detta 
fungerar väl inom tätorterna där det finns ett intresse från de nätägare och som verkar på 
marknaden att ansluta hushåll och företag mot fibernät. Kommunen anser därför att 
bredband inom tätort även fortsättningsvis ska tillhandahållas av marknadens aktörer på̊ 
kommersiell grund. 
 
För landsbygden är situationen däremot en annan. Där behövs i många fall offentligt stöd för 
att bredbandsutbyggnad ska komma till stånd.  
 
Strategisk inriktning för finansiering av bredbandsutbyggnad i Uppvidinge kommun 

1. Bredband ska tillhandahållas av marknadens aktörer på̊ kommersiell grund. 
2. Om kommersiell grund saknas ska finansiering ske via offentliga bidrag, t ex genom 

EU:s Landsbygdsprogram. 
3. Om kommersiell grund saknas, och det offentliga stödet ovan inte går att söka, kan 

stöd från kommunen bli aktuellt i de fall det prövas som lämpligt. 
 
Kommunalt stöd 
Enligt PTS kartläggning saknar många av de boende på̊ landsbygden tillgång till bredband. 
Kommunen har därför för avsikt att primärt inrikta sina resurser på̊ att öka tillgången till 
bredband på̊ landsbygden. Uppskattningsvis finns det omkring 500 hushåll med fast boende 
kvar på landsbygden att ansluta till bredbandsnätet. 
 
Hushållens egen kostnad bestäms utifrån varje enskilt utbyggnadsprojekt och i relation till 
tillgången på offentligt stöd. 
 
Under perioden 2014 - 2020 finns möjlighet att erhålla medel genom EU:s 
Landsbygdsprogram. Offentligt stöd från EU:s Landsbygdsprogram prövas och tilldelas efter 
ansökan via Länsstyrelsen hos Jordbruksverket. Först då fastställs de exakta beloppen. 
 
Kommunen ska i sin investeringsplan budgetera årligen vilka medel som avsätts för 
utbyggnad av infrastruktur i form av fibernät. 
Dessa medel prioriteras för att göra det möjligt att bistå i utvecklingen av utbyggnad av 
bredband i enlighet med målsättningarna. 
 
Hur de kommunala investeringsmedlen kan disponeras, utan att komma i konflikt med den 
kommersiella konkurrensen och regelverken för de statliga bidragen, kommer att tydliggöras 
i handlingsplanen ”Utbyggnadsplan för bredband i Uppvidinge kommun”. 
  



 

 

Uppföljning 
 
Effektmål: 
Effektmål 2020 för Uppvidinge kommuns arbete med infrastruktur för bredband: 
Bredbandsnätet är utbyggt senast 2020 så att 95 procent av hushållen och företagen i såväl 
tätorterna som på̊ landsbygden i Uppvidinge kommun kan erbjudas en överföringshastighet 
på̊ minst 100 Mbit/s. 
 
Indikator: 
Andel hushåll och företag inom tätort eller småort, respektive utanför tätort och småort, 
som kan erbjudas tillgång till bredbandsnätet, eller som har anslutit sig till nätet enligt PTS 
kartläggning. 
 
Uppföljningsmått: 
Följande mått utöver indikatorn används för uppföljning och analys i den ärliga revideringen 
i handlingsplanen ”Utbyggnadsplan för bredband i Uppvidinge kommun”. 
 
Antal hushåll och företag inom tätort eller småort 
- varav antal hushåll och företag som har möjlighet att ansluta sig (dvs. framdraget till 
fastighetsgräns) eller som har fått nätet inkopplat i fastigheten (fungerande tjänster t ex 
internet) 
 
Antal hushåll och företag utanför tätort och småort 
- varav antal hushåll och företag som har möjlighet att ansluta sig (dvs. framdraget till 
fastighetsgräns) eller som har fått nätet inkopplat i fastigheten (fungerande tjänster t ex 
internet) 
 
Antal hushåll som fått tillgång till bredband genom samförläggning (dvs i samband med 
utbyggnad av annan infrastruktur) 
 
Antal byalag (eller andra intressenter/föreningar) som det förs en samrådsdialog om 
bredband med 
 
Antal genomförda projekt utanför tätort och småort 
 
Antal projekt som finansieras med statligt/EU-stöd 
 
Antal hushåll och km fibernät/tomrör med kommunalt finansieringsstöd 
 
  



 

 

Rutiner för uppföljning och rapportering 
Kommunens arbete med bredbandsutbyggnaden enligt kommunens övergripande mål följs 
varje år upp i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. 
I samband med den årliga uppdateringen av ”Utbyggnadsplanen för bredband i Uppvidinge 
kommun” kommer också rapportering av status för utbyggnadstakten att anges. 
 

Revideringavstrategin 
Revidering av grundläggande principer och övergripande strategier ska ske vid behov. 
Utbyggnadstakt och kartläggning av planerad linjesträckning framgår av handlingsplanen: 
”Utbyggnadsplanen för bredband i Uppvidinge kommun”. Planen ska revideras årligen. 
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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsre-

dovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.  

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av 

om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats. Med utgångspunkt från ställda 

revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Vi bedömer att direktionen skyndsamt måste vidta åtgärder enligt förbundsordningen, § 

13 Förbundets varaktighet, utträde och likvidation, då Uppvidinge kommun har begärt 

utträde ur förbundet. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans eftersom årets re-

sultat täcks av förbundets eget kapital.  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska 

ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med ägarnas mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för år 2017 är inte uppfyllt.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att det inte görs någon uppfölj-

ning av ägardirektivets verksamhetsmål. Vi anser vidare att handlingsprogrammet inte 

innehåller några utvärderingsbara mål. 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-

tade enligt god redovisningssed. 
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2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, landsting 

och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras 

den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i 

tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisning-

ens upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 

för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-

munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 

en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 

för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 

revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god eko-

nomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 

balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-

misk hushållning som beslutats om.  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-

bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 

beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 



Granskning av årsredovisning 
 

April 2018     4 av 8 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
PwC 

 

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 

görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med ekonomikon-

toret i Lessebo kommun samt förbundschefen. Granskningen har utförts enligt god revis-

ionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i 

kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Au-

diting). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför till-

lämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets 

revisionsplan.  Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och 

granskning av räkenskapsmaterial. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen-

terades 2018-03-16. Direktionen fastställde årsredovisningen 2018-03-07. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller i Lessebo kommun. 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal redovisning (KRL) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekono-
miska ställning 

3.1.1. Iakttagelser 

Utveckling av förbundets verksamhet 

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 

efter räkenskapsåret. 

Av årsredovisningen framgår att kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun i december 

2016 beslutade att begära utträde ur förbundet. Enligt förbundsordningen äger medlem 

utträda ur förbundet efter en uppsägningstid om två år1. Vid utträdet skall förbundet träda 

i likvidation. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas inte eftersom antalet anställda 

inte överstiger 10. I årsredovisningen redovisas förändringen inom personalgrupperna 

under året. 

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos har under år 2017 lämnats till direktionen per 

april och augusti. 

Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Årets investeringar uppgår 

till 1 140 tkr vilket innebär att 2 660 tkr av budgeten inte förbrukas. Överensstämmelse 

med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Driftredovisning 

Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Det 

totala utfallet uppgår till -103 tkr. Upplysningar om orsaker till budgetavvikelser lämnas. 

Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Balanskravsresultat 

Vi instämmer i direktionens bedömning att balanskravet har uppfyllts. Årets negativa re-

sultat med -103 tkr täcks av förbundets eget kapital enligt balanskravstutredningen. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Enligt kommunallagens 4 kap skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av 

förbundets ekonomiska ställning. Utvärderingen kan med fördel utgå från nyckeltal för de 

olika verksamheterna som jämförs med genomsnitt för branschen som helhet och lik-

nande verksamheter.  

3.1.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

                                                             
1 Förbundsordning § 13 
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Vi bedömer att direktionen skyndsamt måste vidta åtgärder enligt förbundsordningen, § 

13 Förbundets varaktighet, utträde och likvidation, då Uppvidinge kommun har begärt 

utträde ur förbundet. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans eftersom årets re-

sultat täcks av förbundets eget kapital.  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska 

ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
3.2.1. Iakttagelser 

I ägardirektivet finns två verksamhetsmål och ett ekonomiskt mål. 

Det ekonomiska målet innebär att förbundet ska följa beslutad budget för verksamheten. 

Verksamhetsmålen består av följande: 

1. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshan-

terande åtgärder om olyckor – som kan innebära räddningsinsats – ska kontinuer-

ligt öka. Som en följd av detta ska också trygghetskänslan öka hos var och en som 

bor och vistas i någon av medlemskommunerna. 

2. Responstiden (ankomsttiden) ska följa en angiven kurva som visar den godtagbara 

tiden för räddningsinsats (i minuter) i förhållande till andelen utryckningar (i %). 

Rapportering till medlemskommunerna ska ske var fjärde månad och avse perioderna 

januari-april, maj-augusti respektive september-december. Det första av verksamhetsmå-

len ska bland annat mätas genom trygghetsmätningen som utförs av myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Handlingsplanen för år 2015-2018 beslutades av direktionen i juni 2016.  I årsredovis-

ningen står att läsa att redovisningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen mestadels 

bygger på att redovisa vad som utförts, statistik etc. 

3.2.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med ägarnas mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för år 2017 är inte uppfyllt.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att det inte görs någon uppfölj-

ning av ägardirektivets verksamhetsmål. Vi anser vidare att handlingsprogrammet inte 

innehåller några utvärderingsbara mål. 

3.3. Rättvisande räkenskaper 
3.3.1. Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 
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Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 

föregående år lämnas för varje post i resultaträkningen. 

Årets resultat är negativt och uppgår till -103 tkr (-466 mnkr). Resultat medför därför en 

avvikelse mot föregående år med ca 363 tkr. I jämförelse med föregående år har verksam-

hetens nettokostnader sjunkit med 401 tkr. Bidraget från medlemskommunerna har 

minskat med 53 tkr. 

Resultaträkning, mnkr
Utfall 

2017

Budget 

2017

Budget-

avvikelse

Utfall 

2016

Verksamhetens intäkter 1 158 1 100 58 1 027

Verksamhetens kostnader -37 159 -37 204 45 -37 636

Jämförelsestörande poster -122 -122

Avskrivningar -3 258 -3 155 -103 -3 173

Verksamhetens nettokostnader -39 381 -39 259 -122 -39 782

Kommunbidrag 39 422 39 422 0 39 475

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -144 -163 19 -159

Årets resultat -103 0 -103 -466  

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och skulder 

per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade 

samt har värderats enligt principerna i KRL.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga 

noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re-

dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-

tade enligt god redovisningssed.  
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2018-04-05   

Caroline Liljebjörn  

Caroline Liljebjörn 
Uppdragsledare 

 

 

 



Fiirbundets revisorer zorS-o4-o5

Till
Kommunfullmdktige i
Lessebo
Tingsryd
Uppvidinge, samt
Direktionen

Revisionsberlttelse hr zo t7

Vi har granskat Kommunaifijrbundet Rdddningstjdnsten Ostra Kronobergs verksamhet

under hr zot7. Granskningen har utfiirts enligt kommunallagen, god revisionssed i

kommunal verksamhet och revisorernas reglemente.

Direktionen ansvarar fiir att verksamheten bedrivs i enlighet med gdllande mil, beslut och

riltlinjer samt de f<ireskrifter som gdller for verksamheten. Den ansvarar ocksi fiir att det

finns en tillr?icklig intern kontroll.

Granskningen har utf<jrts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal

verksamhet. Granskningen har genomfiirts med den inriktning och omfattning som behovs

f<ir att ge rimlig grund ftir bedtimning och ansvarsprtivning.

Utifrfln vflr granskning g<ir vi fiiljande bedtimningar:

Vi bed<jmer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten pi ett dndamilsenligt

och frfln ekonomisk synpunkt tillfredsstdllande sdtt.

Vi bedomer att direktionen skyndsamt mlste vidta fltgdrder enligt fdrbundsordningen, $ 13

Frjrbundets varaktighet, uttrdde och likvidation, dfl Uppvidinge kommun har begdrt uttrdde

ur f<irbundet.

Rdkenskaperna bedtjms i allt vdsentligt vara rdttvisande'

Direktionens interna kontroll bedtims ha varit tillrlcklig,

Vi bedijmer den finansiella mflluppfyllelsen som svag. Det finansiella milet i hgardirektivet

uppnfls inte i och med flrets resultat.

Vi kan inte gora nigon bediimning om verksamhetsmfllen ftir f<irbundet uppnfls eftersom

flrsredovisningen inte innehiller nigon regelrdtt uppfiiljning av dgardirektivets

verksamhetsmfll.
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Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att direktionen frir Kommunalforbundet Rdddningstjdnsten Ostra Kronoberg

bevilj as ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att flrsredovisningen fijr ir zorT godkdnns.

Vi iberopar fiiljande f<ir vflr bediimning:

Vi har genomfort <ivergripande ansvarsgranskningar, som innebdr lilsning av protokoll och

intervju med representanter for fijrbundets ledning. Ftiljande rapporter har avldmnats under

flret:

. Granskning av delirsrapport

. Granskning av Srsredovisning

Sven-Erik Svensson

AvTingsryds kommun
utsedd revisor

Av Lessebo kommun
utsedd revisor

4@+ Qru
Kjell Danielsson
Av Uppvidinge kommun
utsedd revisor
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§ 47 Dnr 2018-000039  

Ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Upphäva uppdraget från kommunstyrelsen 2018-03-13, § 28, att  

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden senast den sista april 

2018 till kommunstyrelsen ska redovisa åtgärder som vidtagits för att 

uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018. 

2 Uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 

12:e juni inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder nämnden har 

vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018. 

3  Ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att komma med förslag 

till åtgärder med anledning av socialnämndens budgetöverskridande till 

nästa kommunstyrelsesammanträde  

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för årets resultat är negativt med 8,9 miljoner kronor, i 

förhållande till budgeten är det en avvikelse på minus 9,6 miljoner kronor. 

Avvikelse i förhållande till budget: 

Socialnämnden, minus 6,2 miljoner kronor 

Skatter och utjämning, minus 3,4 miljoner kronor 

Prognosen är försämrad med 5,4 miljoner kronor i förhållande till 

föregående månad. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade en 

negativ avvikelse på 750 tusen kronor förra månaden, i denna uppföljning 

finns ingen avvikelse då nämnden fått tilldelat ett nytt statsbidrag på två 

miljoner kronor för likvärdig kunskapsutveckling. Vid förra ekonomiska 

uppföljningen saknades prognos för socialnämnden, nu har nämnden 

lämnat en prognos där budgetavvikelsen är negativ med 6,2 miljoner 

kronor.  

Den 13:e mars beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden att senast den sista april 2018 till 

kommunstyrelsen redovisa åtgärder som vidtagits för att uppnå ett 

nollresultat i förhållande till budget 2018. Båda nämnderna har aviserat om 

att det inte finns någon möjlighet att till det datumet kunna behandla 

ärendet i nämnden. Därför föreslås att uppdraget upphävs och att ett nytt 

uppdrag ges, bara till socialnämnden, att till kommunstyrelsen den 12:e 

juni, inkomma med en redogörelse om vilka åtgärder som nämnden 

vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 

arbetsutskott i uppdrag att komma med förslag till åtgärder med anledning 

av socialnämndens budgetöverskridande till nästa 

kommunstyrelsesammanträde.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning april 2018 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-04-05   

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 38 Dnr 2017-000409  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017, § 224, att påbörja 

projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda. Kommunstyrelsen 

beslutade också att ärendet skulle återredovisas på kommunstyrelsens 

sammanträde i februari. 

Eftersom dagens möte inte hållit det utskickade tidsschemat finns inte de 

tjänstepersoner som skulle informera om ärendet längre på plats i 

kommunhuset för att informera kommunstyrelsen.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Ymer (S) yrkar bordläggning.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Camilla 

Ymers (S) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Camilla Ymers (S) yrkande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 224/2017 – Projektering för ombyggnation av Smedjan i 

Lenhovda 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen  

Socialnämnden 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomichefen 
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§ 224 Dnr 2017-000409  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja projektering av ombyggnation av 

Smedjan. Ärendet ska återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde i 

februari.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har låtit genomföra en boendeutredning som innehåller en 

plan för särskilt boende, gruppbostäder samt övriga lokaler för 

socialnämndens verksamheter. Med planen som grund äskade 

socialnämnden medel från Kommunstyrelsen om totalt 7,575 miljoner 

kronor inklusive ombyggnad av Smedjan till en uppskattad kostnad av 6,5 

miljoner kronor.  Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade äskandet 

om anpassning av lokalerna på socialkontoret och ombyggnation av 

Smedjan till kommunstyrelsens beredning den 7 augusti. På denna 

beredning beslöts att uppdra till tf förvaltningschef för 

Kommunledningsförvaltningen att se över möjligheten att köpa fastigheten 

där Socialförvaltningen sitter idag och se över hur det totala lokalbehovet 

för Socialförvaltningens verksamheter i Lenhovda kan lösas på bästa sätt. 

Uppvidingehus VD har förhandlat fram ett pris för köp av fastigheten 

Uppvidinge Lenhovda 72:1 och tagit fram ett förslag till överlåtelseavtal. 

Samtidigt har Socialförvaltningen tillsammans med Uppvidingehus 

studerat alternativen för Smedjan och gjort en mer detaljerad utredning 

kring ombyggnationen av Smedjan med en ny kostnadsberäkning.  

Ombyggnad av Smedjan 

Utredningarna kring Smedjan har resulterat i att föreslå att Smedjan byggs 

om till korttidsboende och lokaler för vaktmästargruppen. Idag finns 

korttidsboende på Långgatan 26 i Lenhovda på en yta av ca 200 m2. 

Vaktmästargruppen är idag i det gamla centralköket på Ekängen i 

Lenhovda. Att bygga om Smedjan till korttidsboende och lokaler för 

vaktmästargruppen innebär att korttidsboendet får en yta på ca 420 m2 och 

vaktmästargruppen ca 155 m2. Ombyggnaden innebär att byggnaden får ett 

nytt yttertak sadeltak, ytterväggar tilläggsisoleras. Invändigt måste allt 

byggas om och en helt ny ventilationsanläggning monteras. Troligtvis 

måste byggnaden sprinklas. Kostnaden uppskattas till ca 10 miljoner 

kronor.  

Alternativet nybyggnation har studerats men blir betydligt dyrare samt 

svårt att hitta lämplig tomt i Lenhovda.  
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Ombyggnad av Smedjan till en kostnad av ca 10 miljoner kronor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Ymer (S) och Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg att ärendet 

redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i februari. 

Åke Carlson (C) yrkar på ajournering av punkten för att återuppta den 

senare i eftermiddag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Åke 

Carlsons (C) yrkande.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Åke Carlsons (C) yrkande och ärendet ajourneras mellan 

11:50–13:15. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Camilla 

Ymer (S) med fleras yrkande.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Camilla Ymer (S) med fleras yrkande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse för projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda, 

2017-11-24 

Planritning för vaktmästargruppen, 2017-11-06 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen  

Socialnämnden 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomichefen 

Uppvidingehus AB 
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§ 11 Dnr 2018-000049  

Bidragsnivåer idrotts- och fritidsanläggningar 2018  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag gällande 

bidragsnivåer för idrotts- och fritidsanläggningar 2018.                 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsavdelningen ser årligen över bidragsnivåer för idrotts- 

och fritidsanläggningar för att anpassa dem till eventuella beslut och 

budgetförändringar samt efter jämförelser med övriga kommuner i länet. 

För ishallarna finns en överenskommelse om hyra för Åseda ishall och det 

finns ett driftsbidrag till Lenhovda ishall. Avtalet med Åseda Ishallsbolag 

AB är uppsagt och kommer att omförhandlas under 2018. Driftsavtal med 

Alstermo IF, Lenhovda IF, Åseda IF, Norrhults BK och Älghult IF kommer 

vad gäller anläggningsbidrag/driftsbidrag att ses över enligt detta förslag 

till bidragsnivåer och vid behov korrigeras under 2018. 

Större förändringar som finns i beslutet är ett årligt bidrag av 62 000kr för 

niohåls golfbana där ett belopp av 12 000 kr är under förutsättning att 

föreningen redovisar barn- och ungdomsverksamhet. Samt borttagande av 

Startbidrag ny verksamhet för flickor och Jämställdhetsbidrag 5kr per 

redovisad aktivitet för flickor. Enligt beslut KS 2017-10-17 § 180.   

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budgetram för 2018.                   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet kan besluta föreslå kommunstyrelsen 

godkänna upprättat förslag och finner utskottet besluta så.                

Beslutsunderlag 

Förslag till bidragsnivåer 2018  

Tjänsteskrivelse 2018-04-13, Kultur- och fritidschef       

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Bidragsnivåer idrotts- och fritidsanläggningar 2018  

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår Kultur- och föreningsutskottet föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag gällande bidragsnivåer 

för idrotts- och fritidsanläggningar 2018  

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsavdelningen ser årligen över bidragsnivåer för idrotts- 

och fritidsanläggningar för att anpassa dem till eventuella beslut och 

budgetförändringar samt efter jämförelser med övriga kommuner i länet. 

För ishallarna finns en överenskommelse om hyra för Åseda ishall och det 

finns ett driftsbidrag till Lenhovda ishall. Avtalet med Åseda Ishallsbolag 

AB är uppsagt och kommer att omförhandlas under 2018. Driftsavtal med 

Alstermo IF, Lenhovda IF, Åseda IF, Norrhults BK och Älghult IF kommer 

vad gäller anläggningsbidrag/driftsbidrag att ses över enligt detta förslag 

till bidragsnivåer och vid behov korrigeras under 2018. 

Större förändringar som finns i beslutet är ett årligt bidrag av 62 000kr för 

niohåls golfbana där ett belopp av 12 000 kr är under förutsättning att 

föreningen redovisar barn- och ungdomsverksamhet. Samt borttagande av 

Startbidrag ny verksamhet för flickor och Jämställdhetsbidrag 5kr per 

redovisad aktivitet för flickor. Enligt  beslut KS 2017-10-17 §180. 

  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budgetram för 2018.  

Beslutsunderlag 

Förslag till bidragsnivåer 2018  

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelnignen 

Uppvidinge golfklubb   

 

 

Förvaltningschef   Avdelningschef 

Anna Lidholm   Per Gjörloff 

 



Bidragsnivåer 2018

Bidragsnivåer för bidrag till lokaler och anläggningar i Uppvidinge kommun 2018
Ändringsförslag markerade med gult. Tidigare bidrag inom parantes. Inom budget 2018

Ansökan om LOK-stöd är obligatoriskt för att erhålla lokal- och anläggningsstöd.

BIDRAGSTYP KRONOR ENHET

STARTBIDRAG

Startbidrag 1 000 Per nystartad förening 1 gång

Startbidrag ny verksamhet för flickor 0 Borttaget enligt beslut KS 2017-10-17 §180

AKTIVITETSBIDRAG

Aktivitetsbidrag, normalt 10 per deltagaraktivitet

Resurskrävande verksamhet 10 per deltagaraktivitet utöver vanligt LOK

Jämställdhetsbidrag 0 Borttaget enligt beslut KS 2017-10-17 §180

LEDARUTBILDNINGSBIDRAG

Ledarutbildningsbidrag 7 000 maxbelopp

Ledarutbildningsbidrag 10 000 maxbelopp, 5000 deltagarakt.

LOKALBIDRAG

Lokalbidrag, stor lokal 100 avdrag grundtaxa per timme

Lokalbidrag, liten lokal 50 avdrag grundtaxa per timme

ANLÄGGNINGSBIDRAG

Fotbollsplan, gräs ej seriespel < 5 lag 18 500 st. 

Fotbollsplan, gräs ej seriespel > 6 lag 21 500 st.

Fotbollsplan, gräs seriespel 31 000 st.

Ishallar 477 000 omförhandlas inför 2019



Tennisbana, grus 4 000 st.

Tennisbana, asfalt/bergoplatta 1 800 st.

Volleybollanläggning 5 000 st. 

Vandringsled 10 000 st.

Ridanläggning 260 000 st. Enligt budget 2018

Elljusspår, föreningsdrift, föreningsägt 10 per meter

Omklädningsbyggnad, använd hela året 165 m2

Omklädningsbyggnad, använd del av år 65 m2

Klubbrum/lokal, använd hela året 80 m2

Klubbrum/lokal, använd del av år 40 m2

Luftgevärsanläggning 1 – 5 banor 715 anläggning 

Luftgevärsanläggning, 5- banor 1 020 anläggning

Pistolanläggning 4 080 exkl. byggnad

Luftpistolanläggning 1 020 anläggning

BIDRAGSTYP KRONOR ENHET

Ungdomslokal/Klubblokal 11 000 Bl.a Scotustugor

Scoutlokal 6 000

ANLÄGGNINGAR

Golfbana 62 000

Fördelning: 11 000 klubbstuga / 38 700 golfbana 

som fast belopp samt 12 300 under förutsättning 

att man redovisar ungdomsverksamhet

Motorbana – Oxberget inget fast årligt belopp

Tennishall inget fast årligt belopp

Snöanläggning inget fast årligt belopp, beroende a väder mm

Multisportarena inget fast årligt belopp

KORPBIDRAG

Korpbidrag 30 000



ÖVRIGA BIDRAG

Särskild bedömning utifrån %-andel 11 500-37 800

ungdomsmedlemmar och aktiviteter

BADPLATSER DRIFTBIDRAG

Hälsans hus 650 000

Fröseke Samhällsförening 4 000 Uvasjön

Älghults Idrottsförening 35 000 Strandbadet

Sandviks Badplatsförening 14 000 Madkroken

Klavreströms Samhällsförening 7 000 Änghultasjön

Södrasjö Badplatsförening 3 000 Södrasjö

Sävsjöströms Samhällsförening 3 000 Sävsjöström

Borgen, Lenhovda, enbart camping 5 000

Lenhovda, Lindshammar och Åseda UppJobb Endast tillsyn, städ, säkerhet

Studieförbund 300 000 Grundbidrag 200 000 och sökbart arrangemangsstöd 100 000

Kulturföreningar 300 000

Samlingslokaler 730 000 lokalbidrag samt invetstering och tillgänglighet
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§ 12 Dnr 2018-000144  

Genomförande av detaljplanen Åseda Centrum 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

1.Tekniska utskottet anslår 1 700 000 kronor ur utskottets disponibla 

investeringsmedel för bygg- och anläggningskostnader vid genomförandet 

av detaljplanen för Åseda centrum, samt  

2.Föreslår kommunstyrelsen besluta anslå  

2 050 000 kronor ur kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för 

marksanering och flytt av Vallys gatukök.              

Sammanfattning av ärendet 

Vid sitt sammanträde 2018-02-05 beslutade miljö- och byggnadsnämnden 

anta detaljplan för Åseda centrum. Beslutet vann laga kraft 2018-02-15. 

Syftet med detaljplanen är att utveckla Åseda centrum och skapa ett 

attraktivt bostadsområde för att tillgodose efterfrågan på centrala bostäder i 

Åseda. Området kommer att bebyggas med flerbostadshus innehållande 

mellan 30 och 60 hyreslägenheter. Föreslagen exploatör är det kommunala 

allmännyttiga bostadsbolaget AB Uppvidingehus [fortsättningen 

”Uppvidingehus”] .  

Planområdet omfattar totalt ca 14 700 kvadratmeter, varav ca  

6 500 kvadratmeter utgör kvartersmark för bostadsändamål. Idag finns en 

mindre byggnad -Vallys gatukök- inom detta område. Se bilagd Plankarta. 

För att möjliggöra byggnationen måste gatuköket flyttas, alternativt rivning 

och nyuppförande, till annan anvisad plats. Den uppskattade kostnaden för 

detta uppgår till 500 000 kronor.    

I planbestämmelserna föreskrivs att marken ska saneras ner till känslig 

markanvändning (KM) innan exploatering och byggnation får påbörjas. 

Samhällsserviceförvaltningen, genom tekniska avdelningen, har upprättat 

ett förslag till Åtgärds- och saneringsplan för området. Av denna framgår 

att kostnaderna för sanering har beräknats till 1 550 000 kr.  

Uppvidingehus har erbjudits att förvärva kvartersmarken för 

bostadsändamål för 58 kr/kvadratmeter (totalt 377 000 kronor), vilket 

motsvarar kommunens fastställda taxa vid försäljning av småhustomter för 

bostadsändamål. 
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Kostnader för genomförandet av detaljplanen (kronor) 

Allmän parkering  725 000 

Gata   419 500 

VA-ledningar  472 500 

Gatubelysning    65 000 

Flytt gatukök  500 000 

Marksanering                                         1 550 000  

Tot. Investeringskostnad                      3 732 000             

 

Förslag till kostnadsfördelning mellan kommunen och Uppvidingehus 

Kvartersmark för flerbostadshus 

Kommunen föreslås ansvara för flytt av gatuköket och marksanering inom 

den blivande kvartersmarken. Uppvidingehus föreslås ansvara för och 

bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den blivande 

kvartersmarken för flerbostadshus. 

De investeringsutgifter som kommunen lägger i marksanering och flytt av 

gatukök medför att det uppstår en realisationsförlust på 2 050 000 kronor 

vid försäljning av marken till Uppvidingehus för det överenskomna priset 

om 58 kronor/kvadratmeter. 

Allmän platsmark 

Kommunen föreslås ansvara för och bekosta projektering samt anläggandet 

av allmänna parkeringar, gator och gatubelysning inom planområdet. 

Uppvidingehus föreslås dock ansvara för och bekosta projektering samt 

genomförande av de återställande- och anslutningsarbeten, som måste 

göras i allmän platsmark invid den blivande kvartersmarken för 

flerbostadshus, till följd av bolagets bygg- och anläggningsarbeten på sin 

blivande fastighet. 

Allmänna va-anläggningar 

Kommunen föreslås ansvara för projektering och byggande av allmänna va-

anläggningar. Uppvidingehus ska betala va-anläggningsavgift enligt vid 

betalningstillfället för kommunen gällande va-taxa. 

Ekonomiska konsekvenser 

Med avdrag för den intäkt om 377 000 kronor som marköverlåtelsen 

inbringar uppgår de ekonomiska konsekvenserna i ärendet till totalt 

3 373 000 kronor.                
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet kan besluta i enlighet med förslag till beslut 

och då godkänna punkt 1 (ett) samt 2 (två) och finner utskottet eniga.                  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, chef för samhällsserviceförvaltningen 2018-04-05 

Plankarta        

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Ekonomichefen  

Miljö- och byggnadsnämnden 

AB Uppvidingehus 
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anna.lidholm@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
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Finansiering av genomförandet av detaljplanen Åseda 
Centrum 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Tekniska utskottet anslår 1 700 000 kronor ur utskottets disponibla 

investeringsmedel för bygg- och anläggningskostnader vid 

genomförandet av detaljplanen för Åseda centrum; samt  

 

2. Föreslår kommunstyrelsen besluta anslå  

2 050 000 kronor ur kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel för marksanering och flytt av Vallys gatukök.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid sitt sammanträde 2018-02-05 beslutade miljö- och byggnadsnämnden 

anta detaljplan för Åseda centrum. Beslutet vann laga kraft 2018-02-15. 

Syftet med detaljplanen är att utveckla Åseda centrum och skapa ett 

attraktivt bostadsområde för att tillgodose efterfrågan på centrala bostäder i 

Åseda. Området kommer att bebyggas med flerbostadshus innehållande 

mellan 30 och 60 hyreslägenheter. Föreslagen exploatör är det kommunala 

allmännyttiga bostadsbolaget AB Uppvidingehus [fortsättningen 

”Uppvidingehus”] .  

Planområdet omfattar totalt ca 14 700 kvadratmeter, varav ca  

6 500 kvadratmeter utgör kvartersmark för bostadsändamål. Idag finns en 

mindre byggnad -Vallys gatukök- inom detta område. Se bilagd Plankarta. 

För att möjliggöra byggnationen måste gatuköket flyttas, alternativt rivning 

och nyuppförande, till annan anvisad plats. Den uppskattade kostnaden för 

detta uppgår till 500 000 kronor.    

I planbestämmelserna föreskrivs att marken ska saneras ner till känslig 

markanvändning (KM) innan exploatering och byggnation får påbörjas. 

Samhällsserviceförvaltningen, genom tekniska avdelningen, har upprättat 

ett förslag till Åtgärds- och saneringsplan för området. Av denna framgår 

att kostnaderna för sanering har beräknats till 1 550 000 kr.  

Uppvidingehus har erbjudits att förvärva kvartersmarken för 

bostadsändamål för 58 kr/kvadratmeter (totalt 377 000 kronor), vilket 

motsvarar kommunens fastställda taxa vid försäljning av småhustomter för 

bostadsändamål. 
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Kostnader för genomförandet av detaljplanen (kronor) 

Allmän parkering  725 000 

Gata   419 500 

VA-ledningar  472 500 

Gatubelysning    65 000 

Flytt gatukök  500 000 

Marksanering                                         1 550 000  

Tot. Investeringskostnad                      3 732 000             

 

Förslag till kostnadsfördelning mellan kommunen och Uppvidingehus 

Kvartersmark för flerbostadshus 

Kommunen föreslås ansvara för flytt av gatuköket och marksanering inom 

den blivande kvartersmarken. Uppvidingehus föreslås ansvara för och 

bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den blivande 

kvartersmarken för flerbostadshus. 

De investeringsutgifter som kommunen lägger i marksanering och flytt av 

gatukök medför att det uppstår en realisationsförlust på 2 050 000 kronor 

vid försäljning av marken till Uppvidingehus för det överenskomna priset 

om 58 kronor/kvadratmeter. 

Allmän platsmark 

Kommunen föreslås ansvara för och bekosta projektering samt anläggandet 

av allmänna parkeringar, gator och gatubelysning inom planområdet. 

Uppvidingehus föreslås dock ansvara för och bekosta projektering samt 

genomförande av de återställande- och anslutningsarbeten, som måste 

göras i allmän platsmark invid den blivande kvartersmarken för 

flerbostadshus, till följd av bolagets bygg- och anläggningsarbeten på sin 

blivande fastighet. 

Allmänna va-anläggningar 

Kommunen föreslås ansvara för projektering och byggande av allmänna va-

anläggningar. Uppvidingehus ska betala va-anläggningsavgift enligt vid 

betalningstillfället för kommunen gällande va-taxa. 

Ekonomiska konsekvenser 

Med avdrag för den intäkt om 377 000 kronor som marköverlåtelsen 

inbringar uppgår de ekonomiska konsekvenserna i ärendet till totalt 

3 373 000 kronor.   Därtill uppstår en realisationsförlust på 2 050 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-05 

Plankarta 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Ekonomichefen  

Miljö- och byggnadsnämnden 

AB Uppvidingehus    

 

 

Samhällsservicechef 

Anna Liedholm 
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Redovisning av utredningsuppdrag rörande 
organisering av verksamheten för ensamkommande 
barn och unga (HVB-verksamhet) 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av utredningsuppdrag 

rörande organisering av verksamheten för ensamkommande barn och unga 

(HVB-verksamhet) och avslutar därigenom uppdraget.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 maj 2017 ( § 70) 

att uppdra till kommunstyrelsen och socialnämnden att utreda en eventuell 

förflyttning av HVB-verksamheten [Hem för vård eller boende] för 

ensamkommande barn och unga till socialförvaltningen.  

En arbetsgrupp med representation från kommunledningsförvaltningen 

och socialförvaltningen inrättades och under hösten 2017 genomfördes en 

genomlysning av samtlig verksamhet inom kommunledningsförvaltningens 

avdelning för arbetsmarknad och etablering. Eftersom genomlysningen gick 

utöver kommunstyrelsens utredningsuppdrag beslutade kommunstyrelsen 

vid sitt sammanträde den 13 februari 2018 (§19) att uppdra till 

samhällsserviceförvaltningen att i samråd med socialförvaltningen 

verkställa det ursprungliga utredningsuppdraget, med återrapportering till 

kommunstyrelsen senast i maj månad.    

Ansvarsfördelning nyanlända 

Den som får uppehållstillstånd i Sverige omfattas som regel av samma 

regelverk som andra personer som är bosatta i landet. Det finns därutöver 

vissa regler som tar sikte på gruppen nyanlända och en ansvarsfördelning 

mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter för den aktuella 

gruppen.  

Kommunens ansvar och uppgifter innefattar: 

 Boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom 

Migrations-verket enligt bosättningslagen 

 Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättning 

 Förskola och skola 

 Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

 Vuxenutbildning 

 Samhällsorientering 

 Vid behov kompletterande försörjningsstöd och annat socialt 

bistånd efter ansökan 

 Boende och omsorg för ensamkommande barn 



 Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad 

vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd. 

Kommunens ansvar för gruppen nyanlända är i Uppvidinge uppdelat på 

kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Respektive nämnds reglemente anger ansvarsområdet.  

Kommunstyrelsen, genom samhällsserviceförvaltningens avdelning för 

Arbetsmarknad och etablering, ansvarar för verksamheten för 

ensamkommande barn och unga (HVB-verksamhet), praktisk hjälp vid 

nyanländas etablering i samband med bosättning, samhällsorientering och 

den del av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen som kallas för 

glappersättningen.   

Av den genomlysning och kompletterande utredning som genomförts 

under hösten 2017 och våren 2018 framgår att det saknas bärande argument 

för att överföra ansvaret för HVB-verksamheten från kommunstyrelsen till 

socialnämnden. Se Kompletterande utredning angående HVB-

verksamhetens framtida funktion och inplacering i den kommunala 

organisationen, PM om Stödboendeverksamheten Uppvidinge kommun –

Förslag och Organisationsförändring av etablering/HVB.  

Den genomlysning som genomfördes hösten 2017 tar sikte på interna 

processer, rutiner och arbetssätt och förväntade samordningsvinster vid en 

överflyttning av verksamheten etablering från kommunstyrelsen till 

socialnämnden. Som framgår i vårens kompletterande utredning saknas 

både det kommunövergripande perspektivet och den enskilda individens 

perspektiv. HVB-verksamheten har sedan starten 2011 organisatoriskt 

tillhört kommunstyrelsen och är en av de tre grundpelarna i avdelningen 

för Arbetsmarknad och etablerings uppdrag att underlätta för nyanländas 

inträde i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Bibehållen 

organisatorisk tillhörighet inom kommunstyrelsen, inom 

samhällsserviceförvaltningens avdelning för Arbetsmarknad och etablering 

och med nära koppling till Uppjobbs verksamhet, bedöms därför i nuläget 

ha bäst förutsättningar för att svara upp mot målgruppens behov.  

Utifrån samhällsserviceförvaltningens övergripande uppdrag - att skapa 

värden för kommunens invånare, företag och besökare och på så sätt stärka 

kommunen som bostadsort, etableringsort och destination –saknas 

kommunövergripande skäl för en överflyttning av HVB-verksamheten till 

socialnämnden.  

Som lyfts fram i vårens 2018 kompletterande utredning finns det täta 

kopplingar mellan de tre nämnder i kommunen som ansvarar för gruppen 

nyanlända –kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden. Samordning mellan dessa nämnders respektive 

ansvarområden behöver ytterligare förbättras och förstärkas för att 

ytterligare höja kvaliteten i insatserna gentemot gruppen nyanlända.   

Med denna redovisning föreslår samhällsserviceförvaltningen att 

utredningsuppdraget avslutas.        

Vid beredningen av ärendet har samråd skett med socialförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 



Beslutsunderlag 

1. Kompletterande utredning angående HVB-verksamhetens framtida 

funktion och inplacering i den kommunala organisationen, 2018-03-28 

 

2. PM om Stödboendeverksamheten Uppvidinge kommun, 2018-02 -26; och 

 

3.Organisationsförändring av etablering/HVB, 2017-11-08 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden  

Ekonomiavdelningen   

 

 

Samhällsservicechef   Avdelningschef  

Anna Liedholm                                                                   Patrik Ivarsson     

  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(51) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-13 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

       

 

§ 19 Dnr 2017-000389  

Utredning om organisering av verksamheten för 
ensamkommande barn och unga 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Samhällsserviceförvaltningen att i samråd 

med Socialförvaltningen göra den begränsade utredning som avsågs i 

kommunstyrelsens beslut den 15 maj 2017. Uppdraget ska redovisas senast i 

maj.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2017 (§70) att uppdra till 

kommunstyrelsen och socialnämnden att utreda en eventuell förflyttning av 

verksamheten för ensamkommande barn och unga till socialförvaltningen. 

En arbetsgrupp som leddes av förvaltningscheferna för dåvarande 

Kommunledningsförvaltningen och Socialförvaltningen arbetade under 

hösten med olika förslag till förändringar av såväl organisation som 

ansvarsfördelning mellan de olika förvaltningarna. Flera av förslagen 

sträckte sig längre än vad som avsågs i Kommunstyrelsens uppdrag. Något 

slutgiltigt förslag har inte lämnats.  

För att utarbeta ett slutgiltigt förslag krävs ytterligare tid.  

Samhällsserviceförvaltningen bör därför ges i uppdrag att i samråd med 

Socialförvaltningen senast i maj redovisa utredningen om en förflyttning av 

ensamkommande barn och unga till Socialförvaltningen.  

Det finns ett antal samordningseffekter som borde generera en effektivare 

organisation.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

Kommunstyrelsen uppdrar åt Samhällsserviceförvaltningen att i samråd 

med Socialförvaltningen göra den begränsade utredning som avsågs i 

kommunstyrelsens beslut den 15 maj 2017. Uppdraget ska redovisas senast i 

maj.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  
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Socialförvaltningen 2017-11-08 

Utkast till utredning 

 

Organisationsförändring av etablering/HVB 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav den 15 maj 2017, § 70, kommunledningsförvaltningen och 

socialförvaltningen att gemensamt utreda eventuell förflyttning av verksamheten för 

ensamkommande barn och unga till socialförvaltningen. 

Arbete med flyktingmottagning och integration utförs i flera delar i den kommunala 

organisationen, kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen. 

Till kommunledningsförvaltningen tillhör avdelningen för etablering- och 

arbetsmarknadsfrågor som jobbar inom flera olika områden som har kopplingar till 

varandra: etablering, arbetsmarknad och HVB-verksamhet.  

Till socialförvaltningen tillhör Individ- och familjeomsorgsavdelningen som jobbar 

med förebyggande insatser eller råd och stöd i sociala frågor. Mer omfattande stöd- och 

behandlingsinsatser kan ges efter att en utredning har genomförts som visar den enskildes 

behov.  

Organisationsbeskrivning 

Etableringsenheten hjälper den som är nyanländ i kommunen med information och 

kontakt med olika myndigheter. På etableringsenheten jobbar socialsekreterare och 

integrationshandläggare med mottagning och samordning av verksamhet för 

nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Etableringsenheten arbetar även med 

anknytningsärenden till personer boende i Uppvidinge kommun med 

uppehållstillstånd. 

Individ- och familjeomsorgsavdelningens uppdrag är att arbeta med förebyggande 

insatser eller råd och stöd i sociala frågor. Mer omfattande stöd- och behandlingsinsatser 

kan ges efter att en utredning har genomförts som påvisar den enskildes behov. 

För- och nackdelar med att flytta verksamheten 

Fördel 

 Ärenden behöver inte skickas mellan avdelningarna. Diskussioner om vem 

som ”äger” ärenden upphör. 

 Likartad hantering och bedömning. Rättsäkerheten ökar. 

 Helhetsperspektiv på klienter som har ytterligare behov än ekonomiskt 

bistånd. De kan få snabbare insats. 
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 Samordning av återsökningen och därmed en ökad kompetens. Risken för att 

något missas minskar. 

 Gemensam kunskapsgrund. 

 Minskade kostnader för drift och inköp av verksamhetssystem.   

 Möjlighet att placera i eget HVB blir lättare än att placera i externt HVB. 

 Större organisation bidrar till samverkan, närhet och förståelse. 

 Lättare att samordna BBiC arbetet och BBiC ansvaret. 

 Konkurransen vid rekrytering upphör. 

 Gemensamt ansvar att ungdomar placeras på rätt sätt och på rätt ställe.  

 Risken för dubbelutbetalningar minskar då ansökan inte kan hanteras av två 

avdelningar inom kommunen. 

 Ett socialkontor i stället för två. 

 

Nackdelar 

 Ökat administrativt stöd krävs på IFO med återsökningar och mottagande i 

luckan.  

 Kostnad för utbildning och att få ihop grupperna. 

 Kostnadstäckning för verksamheten. 

 Större arbetsgrupper inom IFO. 

 Då rutiner kan krocka krävs ett stort arbete för att få ett likartat arbetssätt. 

 För att få samordningseffekt måste lokaler ses över. Rum behöver samordnas. 

 Arbetsmarknadsenheten? -> (ska denna också flyttas med) och 

etableringsenheten kommer längre från kommunens centrala styre. Båda 

verksamheterna har ett kommunövergripande intresse och ansvar. 

 

Viktigt att tänka på vid en flytt från etablering till socialförvaltningen: 

 Bevaka att ersättning som utgår till kommunen för mottagande av nyanlända 

går till målgruppen och inte försvinner in i annan verksamhet.  

 Att målgruppen inte ses som ett socialt problem utan behöver en etablering 

till samhället. En väg ut till samhället är viktig att bevaka. 

 Antalet ensamkommande minskar till kommunen vilket medför en minskad 

verksamhet. Nuvarande verksamhet kan behöva omvandlas till annan 

verksamhet. 

 Revidering av styrdokument, så som reglemente och delegationsordning. 
 

Ekonomiskt perspektiv 

Förslag är att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att ta fram underlag inför 

omorganisationen utifrån de faktiska faktorerna som berörs vid en övergång, 

återrapportering till KS och berörda nämnder innan omorganisation sker.  



Socialförvaltningen 
360 73 Lenhovda, Besök: Storgatan 29 Tfn: 0474-47372 Fax: 0474-47284 Mobil: 070 6705194  

christer.christensson@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

Ekonomiska förutsättningar rekommenderas för att en omorganisering ska kunna 

genomföras.  Ekonomiavdelningen föreslås anpassa budgeten för 2018 utifrån de 

förslagna förändringarna. 

 

Tidpunkt för omorganiseringen 

Förslaget är att omorganisering sker from 1/1-2018 och att socialförvaltningen sedan under 

2018 arbetar fram ett arbetssätt som är gemensamt för förvaltningens olika delar. 

Uppföljning av omorganiseringen  återkopplas till KS i juni och december 2018. 

 



 

  

 

 

PM om Stödboendeverksamheten Uppvidinge kommun – Förslag  

 

Förslag 

Stödboende är en ny insats och placeringsform för barn och unga 16-20 år och infördes i 

Socialtjänstlagen 1 januari 2016.  Insatsen togs fram i samband med den stora inströmningen 

av ensamkommande barn och unga 2015.  

 

Stödboende är en placeringsform som är till för ungdomar som har kommit en bit på väg 

och har mindre omsorgsbehov. Ungdomar som behöver ett mer självständigt boende och ett 

mer individanpassat stöd. Målet med verksamheten är att ungdomarna efter placering ska 

klara ett självständigt boende och vuxenliv. Organisatoriskt föreslås därför stödboende-

verksamheten i Uppvidinge placeras under Arbetsmarknadsenheten Uppjobb , för en mer 

normal övergång till antingen jobb eller fortsatt utbildning. 

 

Målgrupp och avgränsningar 

Stödboende är en placeringsform som vänder sig till barn och unga i åldern 16-20 år och 

som har ett mindre behov av vård och omsorg. Stödboendet ska ses som ett komplement till 

HVB och familjehem. I propositionen anges ensamkommande barn och unga som en 

målgrupp för insatsen, men kan också tänkas passa ungdomar som tidigare varit placerade 

eller har en sådan konfliktfylld hemsituation som kan betecknas som missförhållande men 

som ändå inte motiverar en placering på antingen HVB eller familjehem.  

 

Uppvidinge kommuns stödboende erbjuds idag till gruppen ensamkommande barn och 

ungdomar i åldern 16-20 år som är anvisade till Uppvidinge kommun. I första hand är 

stödboendet riktat till ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd 17-20 år.  

Ensamkommande ungdomar i åldern 16 år får tas emot i stödboendet endast om det finns 

särskilda skäl. För målgruppen ensamkommande som är 16 år eller yngre görs generellt en 

bedömning av om det finns större omsorgsbehov som tillgodoses genom placering på HVB 

eller familjehem i första hand.  

 

Modellen för stödboende  

Modellen innebär att ungdomarna bor i vanliga hyreslägenheter som är utspridda i 

bostadsområden i kommunen, i dagsläget i orterna Åseda och Norrhult. Lägenheterna 

förhyrs av Uppvidinge hus.  

 

Lägenheterna utgörs av 1-2-rumslägenheter. Det finns möjlighet för ungdomar att dela 

lägenhet men dessa måste minst innehålla ett eget rum för den unge med tillgång till 

gemensamma utrymmen som kök, badrum och hall. Möbler och utrustning tillhör 

stödboendeverksamheten.  

 

Datum 180226 

 



När ungdomen skrivs ut ur verksamheten, antingen efter 21 års ålder eller när ungdomen 

inte går ett nationellt gymnasieprogram, får ungdomen överta hyreskontraktet.  

 

Stödet till ungdomarna  

Vid inskrivning av ungdomen hålls ett inskrivningssamtal med genomgång av bl a 

ordningsregler, rutiner, säkerhetsföreskrifter och hur ungdomen kommer i kontakt med 

personal både inom och utom kontorstid och i vilka situationer.  Varje placerad ungdom 

tilldelas en kontaktperson som ansvarar för att upprätta en genomförandeplan enligt BBIC:s 

mall tillsammans med ungdomen.  

 

Genomförandeplanen ska ange hur ungdomen på kort och lång sikt ska uppnå mål kring att 

allt mer ansvara för och klara sin dagliga livsföring, skolgång, ekonomi, sociala relationer 

och ha en meningsfull fritid. Genomförandeplanen ska uttrycka vad ungdomen kan bli 

bättre på och vilket stöd som behövs. Genomförandeplanen ska ange mätbara mål. 

  

Stödet till ungdomarna ska utformas individuellt och utifrån behov och bygga på 

förtroendefulla relationer mellan personal och ungdomen. Varje placerad ungdom ska ha ett 

schema för planerad personaltid per vecka. Ungdomars behov av planerad personaltid kan 

variera utifrån ålder, mognad och hur länge man bott på stödboendet men minst omfatta 

två timmar per vecka.  

 

Personal och bemanning  

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (7 kapitlet)ska det finnas särskilt avdelad personal som 

har till sin huvudsakliga uppgift att stödja de barn eller unga som är placerade i 

stödboende. Personalen ska finnas på plats i stödboendet i den utsträckning och den 

omfattning som krävs med hänsyn tagen till verksamhetens utformning och de placerades 

behov.  

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska föreståndare vid ett stödboende ha den sammantagna 

kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten. 

Föreståndaren ska ha minst eftergymnasial för verksamheten relevant utbildning, erfarenhet 

av liknande verksamhet och personlig lämplighet.  

 

Ekonomiska ramar 

Stödboendeverksamheten beräknas finansieras inom ramen för det statliga 

ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn och unga sedan 1 juli 2017.  

 

 

Dag som ovan  

  

 

Martina Gustafsson 

Tf. enhetschef HVB- och stödboendeverksamheten  



 

 
 

 

2018-03-28 
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Kompletterande utredning angående HVB- verksamhetens framtida 

roll och inplacering i den kommunala organisationen 
 

1) Inledning och ämnesavgränsning.   

Föreliggande dokument är en kompletterande utredning av HVB- 

verksamhetens framtidiga roll och organisatoriska inplacering. 

 

Bakgrunden till utredningen är:  

 Kommunstyrelsens uppdrag att utreda möjligheterna en eventuell 

överföring av HVB- verksamheten från tidigare 

kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen 

 Ändrade förutsättningar för HVB- verksamheten mot bakgrund av ett 

minskat inflöde av asylsökande till Sverige – härunder 

ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar.  

 

Under året 2017 fördes en diskussion angående HVB-verksamhetens 

framtida organisatoriska inplacering. I detta sammanhang begärde 

kommunstyrelsen en utredning av möjligheterna för en organisatorisk 

överföring av HVB- verksamheten från dåvarande 

kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen. Det tillsattes en 

gemensam arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen och 

tidigare kommunledningsförvaltningen. Arbetsgruppen redovisade sitt 

arbete i en rapport i november 2017 - Socialförvaltningens och 

kommunledningsförvaltningens Utkast till utredning.  

 

Som en följd av det minskade inflödet av ensamkommande barn och 

ungdomar i HVB- verksamheten och som en konsekvens av prognoserna för 

det framtida inflödet av asylsökande till Sverige, gjordes samtidigt i 

kommunledningsförvaltningen (numera samhällsserviceförvaltningen) en 

genomlysning av HVB- verksamheten med förslag om avveckling av HVB-

hemmet Gröna Huset i Norrhult. I PM om Stödboendeverksamheten Uppvidinge 

kommun –Förslag beskrivs hur den nya insatsen och placeringsformen förslag 

Stödboendeverksamhet kan utvecklas. 

 

Denna utredning behandlar följande: 

 Överföringen av HVB- verksamheten till socialförvaltningen  

 Förslag till etablering av ny stödboendeverksamhet under Uppjobb.  
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Föreliggande utredning innehåller inga konkreta lösningar på de 

funktionella och organisatoriska utmaninger som HVB- verksamheten står 

inför, men åskådliggör tre olika scenarier som man kan bygga vidare på. 

Utredningen tar sikte på de två perspektiven - den kommunala 

organisationen och målgruppens perspektiv.  

 

Man kan givetvis ifrågasätta huruvida det överhuvudtaget är relevant att 

diskutera överföring av HVB- verksamheten till socialförvaltningen. Detta 

mot bakgrund av den pågående avvecklingen av kommunens HVB-hem.  En 

verksamhet som är under avveckling ska inte flyttas. Det som talar för 

frågans relevans är de tankar och resonemang som förs i PM om 

Stödboendeverksamheten Uppvidinge kommun –Förslag. Fullt utvecklat kommer 

delar av den hjälp-/stödfunktion som i dag utförs inom nuvarande HVB-

verksamhet fortsätta i en annan modell och i ett annat organisatoriskt 

sammanhang, förslagsvis inom arbetsmarknadsenheten Uppjobb.   

 

Med förslaget om att överföra en verksamhet som jobbar med 

ungdomsfrågor till en socialförvaltning som i övervägande grad jobbar med 

utsatta människor, testas gränsen för hur välanpassat en kommunal 

organisation bör vara, i förhållande till den målgrupp som organisationen i 

fråga ska jobba med. Utifrån detta perspektiv på organisationsförändring, 

bör det framhållas att det är relevant att diskutera de delar som finns i 

förslaget om socialförvaltningen som en potentiell framtida organisatorisk 

plattform för det fortsatta arbetet med ensamkommande ungdomar. Det är 

även relevant att övergripande förhålla sig till frågan om hur kommunen i 

övrigt skapar de bäst möjliga organisatoriska förutsättningar, för såväl 

målgruppen som för den personal som ska jobba med de ensamkommande 

ungdomarna.  

 

Denna utredning inleds med en analys av Socialförvaltningens och 

Kommunledningsförvaltningens Utkast till utredning från november 2017, 

följt av en analys av PM om Stödboendeverksamheten Uppvidinge kommun –

Förslag från februari 2018 och avslutas med en slutsats. 

 

De dokument som har legat till grund för den föreliggande utredningen 

anges i bilagan: Använda källor. 
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2) Socialförvaltningens och Kommunledningsförvaltningens Utkast till 

Utredning- november 2017. 

 

Utredningen gör en organisationsbeskrivning av det nuvarande läget, 

belyser både fördelar och nackdelar med att flytta verksamheten, betonar de 

olika konsekvenser som uppstår och måste beaktas alternativt hanteras vid 

en flytt till socialförvaltningen och innehåller förslag på hantering av den 

ekonomiska sidan. Utredningen ger en klar bild av de 

organisatoriska/verksamhetsmässiga effekterna av HVB-verksamhetens 

överföring till socialförvaltningen. Vilket exakt problem som utredningen 

ska lösa, i den mening varför en överföring av HVB verksamheten till 

socialförvaltningen skulle vara relevant, är inte specifikt beskriven.  

 

Frågan om myndighetsutövning nämns inte. Ämnet har varit föremål för en 

återkommande diskussion, där den mest centrala fråga har handlat om det 

professionella samspelet emellan socialförvaltningen och de till HVB- 

verksamheten kopplade socialsekreterarna.  Problematiken har handlat om 

mandat och tolkningar av de olika regelverken inom Socialtjänstlagen.    

I den övergripande kommunorganisationen har det tidigare framkommit 

förslag till att överföra myndighetsutövningen till socialförvaltningen. Det 

skulle ha varit intressant om Utkast till utredning hade innehållit synpunkter 

och förslag till lösning på den problematiken        

  

HVB-verksamheten har sedan dess etablering i 2011 haft en organisatorisk 

inplacering i kommunledningsförvaltningen, tillsammans med 

Arbetsmarknadsenheten Uppjobb i Älghult och Etableringsenheten i 

Lenhovda. Uppjobb med fokus på arbetsmarknadskvalificering (aktivering 

av nyanlända, utveckling och genomförande av projekter oftast i ett direkt 

samspel med lokala företag) och Etableringsenheten med sitt ansvar för 

mottagning av de till kommunen anvisade nyanlända personer. Båda 

verksamheterna har tillsammans med HVB-verksamheten utgjort de 

organisatoriska delelementen i plattformen för integration av nyanlända 

personer – härunder ensamkommande ungdomar – och har därmed skapat 

de grundläggande förutsättningar för att nyanlända ska komma vidare i sina 

respektive liv och in i det svenska samhället. 

 

Frågor som återstår att besvara idag är: Finns det något i den organisatoriska 

konstruktion hittills som motiverar en organisatorisk förändring idag? Har 

den tidigare organisationen kring HVB-verksamheten brister i både process 

och resultat som motiverar en organisatorisk anslutning till 

Socialförvaltningen? I så fall vilka? Vilken målbild finns i övrigt för det 
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framtida arbete med nyanlända ungdomar som skulle kunna göra 

socialförvaltningen intressant som organisatoriskt ram för arbetet med de 

inskrivna ungdomarna? 

 

Bedömning 

Generellt om Utkast till utredning kan man säga, att den primärt har ett 

verksamhetsperspektiv där fokus läggs på interna rutiner och hur dessa 

påverkas av en eventuell förflyttning av HVB-verksamheten till 

socialförvaltningen. Utkastet till utredning betonar fördelar och nackdelar 

beträffande organisatoriska processer och rutiner, administration, 

personalgruppkonstellationer och kostnader.   

 

Det skulle ha varit klargörande om Utkast till utredning hade inkluderat HVB- 

verksamhetens samlade sjuåriga erfarenhetgrund och dess organisatoriska 

samspel med Uppvidinge kommuns övriga integrationsinsatser, i 

kombination med ett brukarperspektiv med fokus på ensamkommande 

flyktingungdomars behov och situation och på hur dessa behov bäst möjligt 

tillgodoses i socialförvaltningen. Detta skulle ha förtydligat resonemangen 

och förstärkt argumentationen kring nyttan av en överföring av HVB-

verksamheten till socialförvaltningen. 

 

Det finns användbar information i både tidigare och senaste forskning kring 

ensamkommande flyktingungdomars livskraft i integrationsprocessen och 

därmed deras – generellt sett - höga motivation att utvecklas och utbilda sig 

under helt nya kulturella och socioekonomiska förutsättningar. I detta 

perspektiv skulle det vara intressant att undersöka om en socialförvaltning 

är den optimala organisatoriska ram kring insatser gentemot 

ensamkommande flyktingungdomar.  

 

De framförda argumenten för en överflyttning av HVB-verksamheten till 

socialförvaltningen i Utkast till utredning hade varit starkare om de hade 

kompletterats med ett existentiellt perspektiv med stöd i forskningen kring 

ensamkommande ungdomars situation och behov.  

 

3) PM om Stödboendeverksamheten Uppvidinge kommun –Förslag  

 

Nya förutsättningar – Nytt förslag 

Dokumentet PM om Stödboendeverksamheten Uppvidinge kommun –Förslag 

bygger på en utvärdering av den nuvarande situationen för HVB-

verksamheten och behovet av en omställning. 
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Bakgrunden är en rejält minskad inströmning av barn och unga. Denna 

generella trend bekräftas av Migrationsverkets prognos 2018-02-26. Därför 

krävs det en verksamhetsanpassning och därmed en organisationsförändring 

för det fortsatta arbetet med de ensamkommande flyktingungdomar som 

finns kvar i kommunen. 

 

PM om Stödboendeverksamheten Uppvidinge kommun –Förslag innebär att 

stödboendeverksamhetens funktion, som i dag tillvaratas av HVB-hem, ska 

bli kvar i form av externa lägenheter för ungdomar mellan 17 och 20 år. 

Verksamheten föreslås organisatoriskt överföras till 

Arbetsmarknadsverksamheten Uppjobb.  

 

Ett stödboende är en ny insats och placeringsform för barn- och unga 16-20 

år och som infördes i Socialtjänstlagen 2016 efter den stora inströmningen av 

ensamkommande barn i 2015. Verksamheten beräknas finansierat inom 

ramen för de statliga schablonersättningarna.  

 

Målgruppen för den nya Stödboendeverksamhet är ensamkommande 

ungdomar med upphållstillstånd mellan 17-20 år. Verksamheten beskrivs 

som en placeringsform för ungdomar som har kommit en bit på väg och som 

har ett mindre omsorgsbehov. När placering tar slut ska ungdomarna kunna 

klara sig själv. Utgångspunkten för verksamheten är de krav och kriterier 

som anges i lag och förskrifter för att bedriva ett stödboende. 

 

Verksamheten bygger på en modell, där ungdomarna bor i vanliga 

hyreslägenheter utspridda i kommunen. Till varje ungdom knyts en 

ungdomshandledare för att ge den unge nödvändigt stöd.  

 

Att verksamheten föreslås placerad under arbetsmarknadsverksamheten 

Uppjobb, motiveras med att ”det blir en normal övergång till antingen jobb 

eller fortsatt utbildning”. 

 

Bedömning: 

I PM om Stödboendeverksamheten Uppvidinge kommun –Förslag framgår tydligt 

de ändrade förutsättningarna för framtidens HVB-verksamhet, vilket hänger 

ihop med den efterfrågan som i dagsläget finns på verksamheten. Med den 

minskade inströmning av asylsökande ungdomar, finns det ett minskat 

behov av den typ av HVB-verksamhet som finns idag och det är därför 

angelägent att lösa problemet med den obalans som finns mellan 

verksamhetens kapacitet och dagens efterfrågan. Detta inte minst utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv. Trenden bekräftas av Migrationsverkets prognoser 

för både 2018 och 2019 och Länsstyrelsen Kronobergs beräkningar om att 
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maximalt 1-2 ungdomar skulle kunna anvisas till Uppvidinge kommun 

under året 2018.  

 

PM om Stödboendeverksamheten Uppvidinge kommun –Förslag belyser två 

perspektiv: Det ena perspektivet är de interna verksamhetsmässiga 

effekterna av förändringarna i form av anpassning av verksamheten till 

dagens efterfrågan. Det andra perspektivet tar sikte på målgruppen och de 

behov som den representerar. I detta sammanhang finns det ett resonemang 

bakom förslaget till organisatorisk inplacering: Arbetsmarknadsenheten 

Uppjobb anses vara ”en mer normal övergång till antingen jobb eller 

utbildning”. Förslaget riktar sig in på att använda en befintlig verksamhet 

med mångårig erfarenhet med integrationsinsatser gentemot nyanlända och 

förslaget ansluter sig därmed till uppfattningen att en lämplig organisatorisk 

bas för insatser gentemot ensamkommande barn och ungdomar, måste 

tillvaratas av en organisation med rötter i begrepp som jobb, utbildning, 

undervisning och arbetsmarknad, kort sagt i de existentiella teman som 

kännetecknar ungdomars hela liv. 

 

4) Slutsats - Att bevaka och välja 

 

Den organisatoriska förändringen för HVB-verksamheterna har stått centralt 

i denna utredning, dels i form av kommunstyrelsens uppdrag att överväga 

organisatoriska förändringer för HVB-verksamheten genom en överföring 

till socialförvaltningen och dels som en följd av den helt nya och förändrade 

situation, förorsakat av en rejält minskat inströmning av asylsökande till 

Sverige. Som en följd av detta behövs nya organisatoriska modeller och nya 

arbetssätt. 

 

Tre alternativ finns att överväga:  

 

 Man kan välja att fortsatt följa tankegångarna från hösten 2017, med 

en överföring av den kvarvarande HVB-verksamheten till 

socialförvaltningen, utifrån de överväganden som presenteras i Utkast 

till utredning i november 2017.  Detta skulle dock kräva ett 

förtydligande av vad det är som socialförvaltningen kan erbjuda de 

ensamkommande ungdomar och vad det är som skulle vara en fördel 

med att inplacera insatser för ungdomar i en socialförvaltning. En 

sådan motivering saknas idag. 

 

 Man kan välja att överföra den nya stödboendeverksamheten till 

Arbetsmarknadsenheten Uppjobb som föreslås i PM om 

Stödboendeverksamheten Uppvidinge kommun –Förslag, en verksamhet 
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som sedan 2013 har jobbat med arbetsmarknadskvalificering av bl.a. 

nyanlända och varit en del av en gemensam plattform för integration 

av nyanlända. Här finns erfarenhet kring arbete och utbildning och 

verksamheten har varit involverat i målriktade 

arbetsmarknadsprojekt.   

 

 Man kan undersöka möjligheten att en ny aktör blir involverad i 

arbetet med nyanlända ungdomars hela liv – barn- och 

utbildningsförvaltningen, med dess pedagogiska och interkulturella 

kompetens, långa erfarenhet av att skapa relationer och som har en 

utvecklingsinriktad blick på sin målgrupp. 

För att kunna göra ett kvalificerat val kring stödboendeverksamhetens 

framtida organisatoriska inplacering, finns vissa grundfrågor som bör 

besvaras: 

 

 Vilken erfarenhet har verksamheten i fråga av stöd och hjälp till 

ensamkommande flyktingungdomar? 

 Vilken service kan verksamheten i fråga erbjuda de nyanlända 

ensamkommande ungdomarna beträffande stöd i den yttre världen 

(praktiskt hjälp i vardagen), stöd i den inre världen (hjälp till att 

hantera osäkerhet och ångest) och stöd med att etablera kontakt (till 

betydelsefulla vuxna i form av goda förebilder och förtroendeskapande 

vuxenrelationer) till guidning igenom ett ofta turbolent ungdomsliv? 

 

För att uppfylla dessa kriterier förordar denna utredning att det behövs en 

organisation som jobbar proaktivt och utvecklingsinriktat och som därmed 

har både kompetens och förmåga att matcha den livsaptit som kännetecknar 

ungdomar som – med full fart - är på väg framåt i livet. 

 

Avslutningsvis ska framhållas följande statements från Mälardalens 

Högskolas forskningsrapport från september 2017: ”Ensamkommande 

ungdomar är framgångsrika i integrationsprocessen”. ”Media målar upp bilden av 

ensamkommande barn som problematiska, svåra att integrera och ett hot mot 

jämställdheten, när det i verkligheten är precis tvärtom”. 

 

 

 

 

Lars Helde 

Utredare - Samhällsserviceförvaltningen 

2018-03-28 
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Bilaga till utredning 

  

Använda källor: 

Primära dokument: 

 Utkast till utredning Socialförvaltningens och 

Kommunledningsförvaltningens gemensamma utredning angående 

Organisationsförändring av Etablering/HVB, 2017-11-08. 

 PM om Stödboendeverksamheten Uppvidinge kommun –Förslag, 2018-02-26 

 

Sekundära dokument 

 Skriftlig riskbedömning med handlingsplan inför förändringar i 

verksamheten utfärdat 2018-01-30 

 Tjänstskrivelse: Avveckling av Gröna husets stödboende i Norrhult 

 

Samtal med utvalda personer: 

 Arbetsmarknadschef Patrik Ivarsson 

 Tf. Enhetschef Martina Gustafsson 

 Integrationsdirektör Gisela Andersson- Länsstyrelsen Kronoberg 
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Omvandling av HVB-hemmet Trasten i Åseda till 
stödboende 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta omvandla 

HVB-hemmet Trasten i Åseda till stödboende för ensamkommande barn 

och ungdomar. Sammanfattning av ärendet 

Stödboende är en ny insats och placeringsform för barn och unga 16-20 år 

och infördes i Socialtjänstlagen 1 januari 2016.  Insatsen togs fram i samband 

med den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga 2015.  

 

Stödboende är en placeringsform som vänder sig till barn och unga i åldern 

16-20 år och som har ett mindre behov av vård och omsorg. Stödboendet 

ska ses som ett komplement till HVB-hem och familjehem. I propositionen 

anges ensamkommande barn och unga som en målgrupp för insatsen, men 

kan också tänkas passa ungdomar som tidigare varit placerade eller har en 

sådan konfliktfylld hemsituation som kan betecknas som missförhållande 

men som ändå inte motiverar en placering på antingen HVB-hem eller 

familjehem.  

 

Uppvidinge kommun har sedan 2016-04-01 drivit ett HVB-hem i Åseda som 

kallas Trasten. Hemmet har plats för 14 boende ensamkommande barn. För 

närvarande bor det tre ungdomar på Trasten. 

  

På grund av att inströmningen av ensamkommande barn helt har avtagit 

och att ungdomarna blivit äldre finns inte längre något behov av att 

fortsätta driva HVB-verksamhet på Trasten. De inskrivna ungdomarna har 

idag förmåga till ett mer självständigt liv och därmed mindre vårdbehov.  

 

Migrationsverkets prognoser för framtiden visar på en mycket låg 

inströmning av ensamkommande barn. Över hela Sverige syns samma 

trend. Kommuner avvecklar både stödboende och HVB-hem eftersom det 

inte längre finns underlag att driva dessa.  

 

I januari 2017 anvisades den senaste ensamkommande barnet till 

Uppvidinge kommun. HVB-hemmet Trasten har idag tre ungdomar boende 

där. Förvaltningens förslag är att HVB-hemmet Trasten omvandlas till ett 

stödboende under en övergångsperiod fram tills att AB Uppvdingehus kan 

möta stödboendeverksamhetens behov av fler lägenheter. Ungdomarna 

som är placerade på HVB-hemmet Trasten får utredas och bedömas av 
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ansvarig socialsekreterare om ungdomarnas behov kan tillgodoses på 

stödboende eller om ungdomarna behöver placeras externt, antingen på 

HVB-hem eller i familjehem.  

 

Avvecklingen kommer att medföra en neddragning av personal, 

motsvarande fem heltidstjänster, varav en heltidstjänst som köksbiträde. 

Som en led i det systematiska arbetsmiljöarbetet har en riskbedömning 

gjorts 2018-03-27 vid beredningen av ärendet. Av denna framgår 

sammanfattningsvis att den föreslagna avvecklingen kommer att kräva ett 

förändrat arbetssätt som måste tydliggöras hos såväl personal som 

inskrivna ungdomar, men att avvecklingen inte leder till andra förändringar 

i nuläget. Rapporten från riskbedömningen biläggs, bilaga.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2018-04-26 

Riskbedömning inför förändringar inom HVB- och 

stödboendeverksamheten i Uppvidinge kommun, 2018-03-27 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna i ärendet, i form av minskade kostnader för 

personal ( 5 heltidstjänster),  beräknas uppgå till cirka 2. 000. 000 kronor på 

helårsbasis. Beslutet skickas till 

Avdelningen för arbetsmarknad och etablering 

Ekonomiavdelningen 
 

 

 

Samhällsservicechef   Avdelningschef 

Anna Liedholm  Patrik Ivarsson 
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Meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj: 

1. Skrivelse om byggande av lokstallar i Åseda 

2. SKL:s sammanträdesplan för 2019 

3. SKL cirkulär 18:17 – Vårproposition och vårbudget 

4. Socialnämnden § 50/2018 – Svar på kostnadseffektivisering inom vård och omsorg 

Samtliga meddelande finns tillgängliga på kommunkansliet. 


