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Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 18 mars 2020 klockan 13:30 i 

Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen  

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare  

Dnr 2020-000002  

 

3.  Budgetäskande Överförmyndarnämnden  

Dnr 2020-000079  

 

4.  Rutiner för ekonomistyrning inom 

socialnämnden - uppföljande granskning 

Dnr 2020-000046  

 

5.  Inköp av elektronisk hastighetstavla 

Dnr 2019-000276  

 

6.  Medborgarförslag samarbete mellan köket i 

Folkets hus och förskolan i Fröseke 

Dnr   

 

7.  Ansökan om bidrag för bro på enskild väg 

Dnr 2020-000096  

 

8.  Kommunernas Kvalitet i Korthet 2019 

Dnr 2020-000021  

 

9.  Årsredovisning för kommunstyrelsens 

verksamhetsområden 2019 

Dnr 2020-000018  

 

10.  Årsredovisning 2019 

Dnr 2020-000019  

 

11.  Ekonomisk rapport kommunstyrelsens 

verksamhetsområdet 2020 

Dnr 2020-000162  
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Ärende Anteckningar 

12.  Ekonomiska rapporter 2020 

Dnr 2019-000415  

 

13.  Riktlinje för intern kontroll inom 

kommunstyrelsens verksamhet 

Dnr 2019-000358  

 

14.  Uppföljning av Kommunstyrelsens 

handlingsplan för intern kontroll 2019 

Dnr 2019-000163  

 

15.  Uppföljning av Handlingsplan för intern 

kontroll 2019 

Dnr 2018-000425  

 

16.  Kommunstyrelsens handlingsplan för intern 

kontroll 2020 

Dnr 2020-000017  

 

17.  Handlingsplan för intern kontroll 2020 

Dnr 2019-000341  

 

18.  Val av internkontrollrepresentanter 

Dnr 2020-000089  

 

19.  Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott efter Patrik 

Davidsson (C) 

Dnr 2020-000095  

 

20.  Ombud till Föreningen Energikontor Sydost 

årsstämma 

Dnr 2020-000115  

 

21.  Val av ägarrepresentant till bolagsstämma i 

UppCom AB 

Dnr 2020-000137  

 

22.  Val av ägarrepresentant till bolagsstämma i 

AB Uppvidingehus 

Dnr 2020-000138  

 

23.  Rapportering av ej verkställda gynnade beslut 

enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, kvartal 

fyra år 2019 

Dnr 2019-000192  
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Ärende Anteckningar 

24.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 

obesvarade motioner och ej verkställda beslut 

2020 

Dnr 2020-000136  

 

25.  Motion om firandet av Uppvidinge kommun 

50 år 1971-2021 

Dnr 2020-000126  

 

26.  Motion om gröna beslut 

Dnr 2020-000080  

 

27.  Motion om strandskyddsdispens 

Dnr 2020-000108  

 

28.  Återrapportering av delegationsbeslut 

kommunstyrelsen  

Dnr 2020-000009  

 

29.  Meddelanden till Kommunstyrelsen  

Dnr 2020-000010  

 

 

Niklas Jonsson 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Kommunsekreterare 
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§ 28 Dnr 2020-000079  

Budgetäskande Överförmyndarnämnden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för beslut.                  

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden fattade den 25 april 2019 beslut om budget 2020. 

Då beslutades just om behovet av summan 3 309 145 kr för förvaltning. Den 

13 juni 2019 fattade nämnden ett nytt beslut om att frysa budgetbeloppet på 

2019 års nivå, det vill säga 3 180 828 kr. Beslutet omprövades på grund av 

allmänna krav från kommunerna på återhållsamhet och minskade 

kostnader. 

Under oktober månad 2019 konstateras från förvaltningens sida att 

nämnden inte kommer klara sitt uppdrag på den lägre nivån för 2020. 

Anledningen är att systemkostnaderna kommer att ökar med minst 100 000 

kr under 2020 och att nämnden behöver nyanställa två medarbetare under 

året och det krävs en viss parallellgång för att det ska fungera. Detta 

innebär att det som allra minst krävs det budgetbelopp som beräknades i 

april 2019, det vill säga just 3 309 145 kr. 

Uppvidinge kommun har erhållit protokollsutdrag från överförmyndaren 

med beslut om budget 2020 samt faktura utifrån den högre nivån.           

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen för beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2019-11-21 § 48    
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Inköp av elektronisk hastighetstavla 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avvaktar med inköp av elektroniska hastighetstavlor. Då 

Uppvidinge kommun arbetar med farthinder (både permanenta och 

tillfälliga) för att reglera hastigheten för fordon.  

Sammanfattning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet ska, enligt dess riktlinjer ”långsiktigt och i dialog 

med samhällets aktörer verka för minskad brottslighet och ökad trygghet i 

Uppvidinge kommun. Rådet ska ta initiativ i trygghets- och säkerhetsfrågor 

utifrån rådande lägesbild”.  

Brottsförebyggande rådet bedömer att användning av en eller flera 

elektroniska hastighetstavlor ger sänkta hastigheter och därmed säkrare 

trafikmiljöer i kommunen. Förutsättningar för inköp och strategi för 

användning utreds av Samhällsserviceförvaltningen, som också köper in 

lämplig tavla/tavlor.  Utöver inköp behövs en strategi för användning av 

utrustningen, innehållande uppgifter om ansvar för drift, underhåll och 

uppföljning av resultat samt för kontakt med berörda väghållare och andra 

aktörer.   

Den 15 oktober 2019 § 200 beslutade kommunstyrelsen att ge 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad, strategi för 

användning samt antal elektroniska hastighetstavlor och återkomma till 

kommunstyrelsen senast december 2019. Att utreda vad som är bäst och 

mest effektivt med elektronisk hastighetstavla och/eller farthinder.         

Uppdraget förlängdes av kommunstyrelsen den 3 december § 268 till mars 

2020.                    

Samhällsserviceförvaltningens svar 

En elektronisk hastighetstavla har en upplysande uppgift om vilken 

hastighet en bilist håller, framförallt för bilföraren själv. Står en elektronisk 

hastighetstavla länge på samma ställe finns det risk för att en del bilister blir 

immuna mot hastighetsupplysningen, medan andra förare ändrar sin 

hastighet och följer lagstadgad hastighet.  

En huvudtanke (strategi) med elektronisk hastighetstavla är att sänka 

hastigheten på känsliga vägområden (skola, sjukhus, mm), för att på så sätt 

hindra att olyckor sker. 
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Ett farthinder (vägbula, avsmalnade väg, chikan) har en mer tvingande 

uppgift att sänka hastighet för alla bilister och ger med automatiskt en 

betydligt lägre hastighet. Farthinder är en mer säker hastighetssänkare en 

elektronisk hastighetstavla. 

Vid Lenhovda och Åseda skola finns det idag farthinder som sänker 

hastigheten markant.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2020-03-10  

Beslutet skickas till 

Brottsförebyggande rådet 

Samhällsserviceförvaltningen   

 

 

Samhällsserviceförvaltningschef 

Patrik Ivarsson 
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Medborgarförslag samarbete mellan köket i Folkets hus 
och förskolan i Fröseke 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun vill att alla kommunens samhällen ska utvecklas i en 

positiv riktning.   

Det inkomna medborgarförslaget vill göra det möjligt för Frösekes invånare 

att kunna erbjudas äta lunch måndag-fredag, i Folkets Hus Fröseke. Att 

förskolan i Fröseke köper sin mat av en kock i Folkets Hus och att denne 

även serverar lunch till allmänheten. 

Kommunens kostavdelning tillagar mat till socialförvaltningen och barn- 

och utbildningsförvaltningen genom politiska beslut. 

Vill någon privat aktör tillaga luncher för allmänheten i Folkets Hus, så ser 

Uppvidinge kommun mycket positivt på detta. Däremot kommer maten till 

Frösekes förskola tillagas av Uppvidinge kommuns kostavdelning, till dess 

att nya politiska beslut fattas i denna fråga.    

Breslutsunderlag 

Medborgarförslag samarbete mellan köket i Folkets hus och Förskolan i 

Fröseke  

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2020-03-06 

Beslutet skickas till 

Förslagsställare   

 

 

Samhällsserviceförvaltningschef 

Patrik Ivarsson 
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§ 5 Dnr 2020-000096  

Ansökan om bidrag för bro på enskild väg 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Till Björkå vägsamfällighet, vägnummer 17993, betala ut 8 794 kr i 

kommunalt bidrag. Kommunstyrelsen fastställer finansieringen.            

Sammanfattning av ärendet 

Björkå vägsamfällighet, vägnummer 17993, har reparerat en bro över 

Badebodaån. Trafikverket har för åtgärden beslutat om 29 313 kr i statliga 

bidrag. Åtgärden är utförd, slutbesiktigad och de statliga bidragen har 

betalats ut.   

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt kommunstyrelsens beslut §101 från 2008-05-13 ska finansiering 

fastställas vid varje ansökan om kommunalt särskilt driftbidrag för det 

enskilda vägnätet.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med tekniska avdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut, Kommunalt särskilt driftbidrag för det enskilda 

vägnätet i Uppvidinge kommun, dnr 2008-000167 

Ansökan om kommunalt bidrag för Björkå vägsamfällighet, vägnummer 

17993, 2020-02-03          

Beslutet skickas till 

Björkå vägsamfällighet, vägnummer 17993 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska avdelningen  
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§ 32 Dnr 2020-000021  

Kommunernas Kvalitet i Korthet 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen notera 

informationen till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslöt under 2017 att delta i Sveriges Kommuner och 

Regioners projekt Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). 

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar ca 260 

kommuner. Kommunerna utmanar sig själva genom att årligen ta fram och 

jämföra resultat inom definierade områden, för att utveckla styrning och 

kvalitet i välfärdstjänsterna. 

Syftet är att stärka förtroendevalda att styra för resultat och i dialogen med 

medborgarna. Ägarskapet är således politiskt och det är 

kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i mätområden och 

nyckeltal. 

Kommunstyrelsen delges information om 2019 års resultat på 

sammanträdet den 18 mars år 2020.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utvecklingsstrateg, 2020-02-06 

KKiK 2019 Rapport 

Bilaga 1 Uppvidinge kommun KKiK 2019 (SKRs sammanställning)      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige, samtliga nämnder, kommunchef, utvecklingsstrateg. 
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Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 
Kommunspecifik rapport 2019 

Uppvidinge kommun 
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Vad är Kommunens Kvalitet i Korthet? 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i dagsläget 

omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat 

med varandra för att utveckla kvaliteten på tjänsterna. Men KKiK är mer än en samling relevanta 

nyckeltal. Det är också en arena för att och utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen. 

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de 

förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således ett 

politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och 

underliggande nyckeltal.  

Följande vägledande principer definierar KKiK:  

 KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och medborgardialog i fokus 

 KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna  

 Nyckeltalens antal ska vara begränsat  

 Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen av lokalsamhället  

 Nyckeltalen ska vara jämförbara  

 Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska helst inte användas. 

Hur kan du använda rapporten? 

I rapporten kan du ta del av just din kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de tre senaste 

åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas siffror för 2019 beror det 

troligen på at det inte finns nationell statistik för året, alternativt har din kommun inte rapporterat in. 

För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar din kommuns värde relativt 

landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst 

resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och följaktligen står röd för de 25 procent av 

kommunerna som har minst fördelaktigt resultat. Den text som följer respektive tabell ger en 

översiktlig, beskrivande analys av resultaten för nyckeltalen på en nationell nivå. 

Genom rapporten kan du dels följa din kommuns resultat över tid, dels jämföra dig med landets andra 

kommuner. Det ger dig en bra utgångspunkt för vad era utmaningar är och vad ni bör arbeta vidare 

med. För att fördjupa analysen behöver du går in i Kolada (www.kolada.se). Där kan du se skillnader 

mellan kön, jämföra din kommun med liknande kommuner och mycket, mycket mer! 

Vi hoppas att rapporten ska stimulera dig till analys och förbättringsåtgärder! Vi hoppas också att 

rapporten ska underlätta för dig att sprida resultaten bland förtroendevalda, tjänstepersoner och 

medborgare i din kommun.  

Lycka till önskar projektledningen för KKiK 

Leif Eldås, SKR 
Hanna Lundborg, SKR 
Maria Price, RKA 
 

http://www.kolada.se/?_p=link&tab_id=74586
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 2017 2018 2019 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 
       85 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal  4.9  5.5    

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn  126 082  132 169    

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

 84  70  61 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)  77.0  79.4  76.7 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)  71.9  77.5  70.3 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)  75.8  77.5  71.1 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 
    55.4    

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev  119 264  119 068    

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)  68.3  38.5  26.3 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)  76.6  79.6  63.2 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev  136 605  133 613    

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år  -  -    

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år  21  22    

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)  -  -    

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner 25 % 

bästa 

50 % 

mittersta 

25 % 

sämsta 
  

Barn och unga 

Gällande att få plats på förskola på önskat datum finns en sjunkande trend. Det är en lägre andel som får plats på 

önskat datum 2019 än tidigare år. Medel för deltagande kommuner är 59 procent (2019). För tio år sedan var det 

79 procent. Då var antalet svarande kommuner ungefär hälften så många som dagens 183, och en tredjedel 

svarade 100 procent, det vill säga att alla sökande fick plats på önskat datum. Detta återspeglar troligen den 

utveckling av verksamhetssystem som skett där dessa uppgifter idag hämtas från digitala system medan det för tio 

år sedan ofta uppskattades eller beräknades manuellt. Samtidigt finns många kommuner idag som låter 

garantitiden för plats på förskola vara ambitionsnivån, och därmed inte strävar efter att förkorta tiden ytterligare. 

Detta kan också leda till att andel som får plats på önskat datum minskar. 

Skolresultaten varierar mycket mellan kommunerna och mellan flickor och pojkar. Störst könsskillnad på riksnivå 

syns i årskurs 3, andel som fått godkänt i svenska eller svenska som andraspråk. 

Barn och ungas deltagande i kultur och fritid varierar stort. Deltagartillfällen i idrottsföreningar varierar mellan 4 

och 64 tillfällen per invånare 7-20 år. Här ser vi också en skillnad mellan flickor och pojkar vad gäller medelvärden, 

rikssnittet för pojkar är 37 och för flickor 27. Aktivitetstillfällen för barn och unga på bibliotek varierar också 

mycket. Antal tillfällen per 1000 invånare mellan 0 och 20 år är mellan 0 och nästan 300 i en jämförelse mellan alla 

kommuner. 

 



 
Uppvidinge kommun 

3 
 

 

 
 2017 2018 2019 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)  -  -  - 

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

 82  90  72 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde  17  22  17 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv  4 261  3 902    

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende 
enl. LSS § 9.9, medelvärde 

         

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)  -  -  90 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är 
viktiga, andel (%) 

 -  -  - 

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

 6 897  6 810    

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende, medelvärde 

 30  21  12 

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

 15  16  15 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 
       44 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  85  88  89 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  92  95  94 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+  241 593  270 243    

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner 25 % 

bästa 

50 % 

mittersta 

25 % 

sämsta 
  

Stöd och omsorg  

Resultaten från brukarbedömningarna har i princip legat oförändrade de senaste fyra åren, sett till dess 

medelvärden, med generellt höga medelvärden. Skillnaderna mellan könen är marginella, men en svag tendens 

att kvinnor är mindre nöjda inom LSS-området finns.  

Väntetiden för beslut om försörjningsstöd har också legat i princip oförändrad senaste, med ett medelvärde på 15 

dagar (2019). Däremot är spridningen mellan kommuner stor, från två dagar upp till 57 dagar.  

Väntetid till boende för äldre och funktionshindrade med särskilda behov ökar generellt sett vad gäller 

medelvärde, vilket är en negativ utveckling. Man kan fråga sig hur brukare och närstående påverkas av långa 

väntetider? Innebär det dessutom ett större behov och konsumtion av hemtjänst, korttidsboende, öppen- och 

slutenvård under väntetidsperioden? Medelvärdet för väntetid till särskilt boende är 67 dagar (en ökning med i 

snitt 13 dagar sedan 2018) och för LSS-boende 156 dagar. Spridningen mellan kommuner är stor. Exempelvis vad 

gäller väntetid för LSS-boende skiljer det sig mellan 4 och 543 dagar. 

Medelvärdet vad avser personalkontinuitet inom öppen  hemtjänst ligger stabilt över de senaste åren men har 

under en tioårsperiod ökat i snitt med tre personer, från 13 till 16. Spridningen mellan kommuner sträcker sig från 

7 personer till 25 personer.  

 



 
Uppvidinge kommun 
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 2017 2018 2019 

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)  -  77    

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

 -  63    

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)  -  70    

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 
         

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

 -  -    

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)  57  55    

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

 40  51    

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  -  -    

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar 
         

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 

         

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person  -  -    

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)  24.4  27.4  20.7 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)  22  23    

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner 25 % 

bästa 

50 % 

mittersta 

25 % 

sämsta 

 

Samhälle och miljö  

Resultaten vad gäller tillgänglighet och bemötande fortsätter vara starka. Medelvärdet för svar på e-post inom ett 

dygn är 84 procent, en ökning med 4 procentenheter sedan föregående år. Trenden för svar på en enkel fråga per 

telefon har varit uppåtgående sedan 2013. Däremot är spridningen är stor mellan kommunerna, från 27 till 94 

procent.  

Det återinförda nyckeltalet Delaktighetsindex visar också på en stor spridning mellan kommunerna där 93 procent 

av maxvärde är högsta värde och 19 procent lägst.  

Medelvärdet för resultatet vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet är 37 procent, rikssnittet för SFI-

nyckeltalet är 43 procent och för nyckeltalet om etableringsuppdraget är rikssnittet 45 procent. Flertalet 

Norrlandskommuner framträder med goda resultat. Kvinnor klarar i högre grad än män SFI medan män i betydligt 

högra grad är kvinnor kommer ut i studier eller arbete efter etableringsuppdraget.  

Resultatet för det nya nyckeltalet om handläggningstid för bygglov från inkommen ansökan till beviljat bygglov 

visar på en mediantid för inrapporterande kommuner på 48 dagar, men med sen spridning från 1 till 189 dagar. 

Från komplett ansökan till beviljat bygglov är mediantiden 10 dagar med en spridning från 1 till 84 dagar.  

Vad gäller resultaten för miljömåtten visas en svagt nedåtgående trend för total mängd insamlat hushållsavfall, 

vilket är positivt. Andelen miljöbilar i den egna organisationen varierar mellan någon enstaka procent upp till 83 

procent. Medelvärdet har en svagt vikande tendens, vilket delvis förklaras av förändrad miljöbilsdefinition. 

Trenden för andel ekologiska livsmedel är däremot stadigt ökande sedan 2007 och senaste medelvärdet är 30 

procent, men med en spridning från 3 procent till hela 82 procent. Miljömåtten tenderar att ha bättre resultat i 

södra Sverige och främst i storstadsområden.  
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Årsredovisning för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 2019 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

 Godkänna årsbokslut 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat i förhållande till årets 

budget med 193 tusen kronor.  

 

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott med 450 tusen 

kronor och Samhällsserviceförvaltningen går med ett negativt resultat med 

640 tusen kronor. 

 

Nettokostnaden har minskat med 7,1 miljoner kronor, 6,7 procent i 

förhållande till föregående år. Intäkterna uppgår till 90,3 miljoner kronor 

och är 27,1 miljoner kronor lägre än föregående år, 23,1 procent.  

 

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott med 2,8 miljoner kronor 

mot budget. Utfallet blev 2,6 miljoner kronor bättre än förväntat. 

Förbättringen beror bland annat på ej utnyttjade bidrag inom Kultur och 

fritid, låga kostnader för vinterväghållning, ökade intäkter och lägre 

kostnader för avfallsgårdar samt ej fullt nyttjade budgetmedel för 

utvecklingssatsningar, förfogandemedel och beredskapssamordning. 

 

Den samlade bedömningen av Kommunstyrelsens måluppfyllelse är att tre 

mål (23 procent) nås, två mål (15 procent) nås delvis och åtta mål  

(62 procent) nås inte. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Ekonom, 2020-03-10 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamheter 2019  

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltnings- och avdelningschefer inom kommunstyrelsen   

 

Ekonom 

Camilla Gustavsson 
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Årsredovisning 2019 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Använda 7 000 000 kronor av resultatutjämningsreserven för 

justering av balanskravsresultatet för år 2019 

2. Godkänna årsredovisningen 2019  

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen och den finansiella analysen syftar till att identifiera hur 

kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. Kravet på ekonomi i 

balans ska ses som ett instrument för att säkerställa att varje generation bär 

kostnaderna för den service som generationen själv beslutar om.  

Kommunen använder sig av två övergripande finansiella mål för att styra 

den ekonomiska utvecklingen. Målen utvärderas genom fem olika 

indikatorer, bara en av indikatorerna uppfylls för året, därmed är den 

samlade bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning inte 

uppnås för 2019.  

Årets resultat är minus 18,9 miljoner kronor, vilket är 11,9 miljoner kronor 

sämre än det budgeterade resultatet. Balanskravsresultatet, det vill säga, 

årets resultat efter att hänsyn har tagits till realisationsvinster och 

förändring av resultatutjämningsreserven (RUR), är minus 11,9 miljoner 

kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår att balanskravsresultatet 

justeras med sju miljoner kronor genom att resultatutjämningsreserven 

inom det egna kapitalet minskas med motsvarande belopp.  

Resultatutjämningsreserven består av tidigare års överskott och infördes av 

Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun år 2013. Av riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning, som Kommunfullmäktige har antagit, framgår att 

reserven får utnyttjas om skatteunderlagsutvecklingen understiger 3,5 

procent. Årets skatteunderlagsutveckling uppgår till 3,3 procent, vilket 

motiverar förslaget om utnyttjande av resultatutjämningsreserven.   

Nämnderna tillsammans redovisar ett negativt budgetutfall på 10,1 miljoner 

kronor.  

Årets investeringar uppgår till närmare 41 miljoner kronor, vilket är 19 

miljoner kronor lägre än den budgeterade nivån, många planerade 

investeringsprojekt har försenats och kommer att genomföras för under 

2020.   
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Ekonomiska konsekvenser 

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 

tre år. I samband med budgetarbetet för 2020-2022 togs en plan fram för 

återställande av negativa balanskravsresultat för tidigare år och även för ett 

prognostiserat underskott för 2019. I budgetarbetet inför 2021 och framåt 

fortsätter arbetet med analyser och åtgärder för återställande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-03-06 

Årsredovisning 2019 

Beslutet skickas till 

Revisorerna (efter kommunstyrelsens beslut) 

Samtliga kommunens nämnder och bolag (efter kommunfullmäktiges 

beslut)   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Samlingsärende - Ekonomisk rapport 
kommunstyrelsens verksamhetsområden 2020 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunledningsförvaltningen och 

Samhällsserviceförvaltningen att upprätta åtgärdsplan i enlighet med 

”Regler för verksamhets- och ekonomistyrning, fastställd av 

Kommunfullmäktige 2020-02-04, § 14.  

Sammanfattning av ärendet 

Årets första prognos för kommunstyrelsens verksamheter visar på ett 

gemensamt negativt utfall på 2,1 miljoner kronor i förhållande till årets 

budget. 

Kommunledningsförvaltningens prognos visar på ett negativt utfall på 1,2 

miljoner. Det är avdelningen för It- och upphandling som på grund av byte 

av datamiljö prognostiserar underskott.  

Samhällsserviceförvaltningens prognos går mot ett negativt utfall på en 

miljon kronor. Det är kostverksamheten som står för det befarade 

minusresultatet på 1 miljon kronor. Det pågående arbetet med omställning av 

verksamheten beräknas ge effekt först vid halvårsskiftet.  

 

Arbete pågår med att ta fram åtgärdsplan för de verksamheter som visar på 

ett prognostiserat underskott. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om åtgärder 

senast på nästa ordinarie sammanträde efter att den ekonomiska rapporten 

presenterades för nämnden.  

  

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för Kommunledningsförvaltningen mars 2020 

Ekonomisk rapport för Samhällsserviceförvaltningen mars 2020  

Tjänsteskrivelse ekonom 

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltnings- och avdelningschefer inom kommunstyrelsen.   
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§ 29 Dnr 2019-000358  

Riktlinje för intern kontroll inom kommunstyrelsens 
verksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta riktlinje 

för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhet.                 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet är kopplat till Granskning av intern kontroll, revisionsrapport, med 

diarienummer 2019–000082 samt till ärendet Regler för intern kontroll i 

Uppvidinge kommun, diarienummer 2019-000357.  

Kommunens revisorer gav PwC i uppdrag att granska kommunstyrelsens 

och nämndernas arbete med den interna kontrollen. Revisorerna beslöt vid 

ett sammanträde den 18 februari 2019 att lämna över revisionsrapporten till 

kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna önskade svar från styrelsen 

och nämnderna om vad de avsåg göra för att åtgärda de påpekanden som 

gjordes i samband med den revisionella bedömningen. Kommunstyrelsen 

uppdrog till kommunledningsförvaltningen att till kommunstyrelsens 

sammanträde i maj 2019 upprätta svar till revisionen avseende 

granskningsrapporten för intern kontroll. 

Upprättat svar från kommunstyrelsen (2019-05-07, §107) gällde i huvudsak 

åtgärder kopplade till övergripande rutiner och styrdokument. Vid 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober beslöt kommunstyrelsen att 

uppdraget skulle återredovisas i december 2019.  

Revisorernas påpekanden och vidtagna åtgärder. 

Revisorerna bedömde att respektive nämnd behöver aktualisera sina beslut 

över hur arbetet med den interna kontrollen ska organiseras. 

Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningsförvaltningen att gå 

igenom och aktualisera de styrdokument och tillämpningsanvisningar som 

finns inom området, både övergripande styrdokument och styrdokument 

som gäller för kommunstyrelsen.  

Genom föreliggande förslag till beslut är kommunledningsförvaltningens 

bedömning att uppdraget om att aktualisera och förtydliga 

kommunstyrelsens styrdokument för intern kontroll genomförts enligt 

uppdrag.            
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Riktlinje för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhet 

Nuvarande Riktlinje för intern kontroll inom kommunstyrelsens 

verksamhet 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg 2019-11-15       

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen 

Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltning och 

Samhällsserviceförvaltning  

Kommunens revisorer 

Utvecklingsstrateg  

  

 



                 

Ekonomiavdelningen 

Silja Savela 

 

    2016-01-21 

 

 

Riktlinjer för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 

Beslutas av kommunstyrelsen 2016-02-09 

Ersätter Organisation och regler för intern kontroll inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområden, 2014 §18.  

Organisation  

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 

verksamhetsområden.  

 

Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för den interna kontrollen. 

Arbetsgruppen består av kommunchef, förvaltningschef för 

kommunledningskontoret samt controller. Gruppen leder arbetet med att 

åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll samt ser till att regler, 

anvisningar, risk- och väsentlighetsanalys, handlingsplan och 

granskningsrapport tas fram inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.  

 

Förvaltningschefen och kommunchefen ansvarar vidare för att en god intern 

kontrollmiljö uppnås och bibehålls inom styrelsens verksamhetsområde.  

 

Respektive avdelningschef inom kommunstyrelsens verksamhetsområden 

ansvarar för att regler och anvisningar för den interna kontrollen följs inom den 

egna organisationen samt att informera övriga anställda om reglernas och 

anvisningarnas innebörd.  

 

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin 

arbetsutövning.  

 
Regler och anvisningar  
 

Styrelsen ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga med 

rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  

 

 Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten. 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och 

instruktioner med mera.  

 



                 

Ekonomiavdelningen 

Silja Savela 

Styrelsen ska inför varje år anta en särskild plan för granskning och uppföljning 

av den interna kontrollen. Olika granskningsområden bör väljas ut med 

utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalys.  

 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt 

från antagen plan, rapporteras till kommunstyrelsen.  

 

Dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning 

En god intern kontroll förutsätter dokumenterad ansvars- och befogenhets-

fördelning samt dokumenterade rutinbeskrivningar. Respektive avdelningschef 

ansvarar för att det finns inom sina ansvarsområden.  

 

 

Handlingsplan – styrelsens plan för intern kontroll 
Handlingsplanen ska avse perioden januari – december och beslutas av 

kommunstyrelsen senast 31:a januari. 

 

Arbetsgång: 

 Respektive avdelningschef lämnar förslag på handlingsplan för 

kommande år till arbetsgruppen senast 15:e december årligen. 

 Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen vilka 

åtgärdsplaner/kontrollmoment som ska ingå i kommunstyrelsens 

handlingsplan.   

 Controller sammanställer och lämnar över till kommunstyrelsen så att 

handlingsplanen kan fastställas senast den 31:a januari årligen. 

 

Vid upprättande av handlingsplanen ska gemensam mall användas.  

 

Risk och väsentlighetsanalys 

Vid upprättande av handlingsplanen ska en risk- och väsentlighetsanalys göras, 

det vill säga bedöma hur stor risken är att ett fel ska uppstå och hur stor effekten 

är om felet uppstår.  

 

Uppföljning av den interna kontrollen 

Förvaltningen ska årligen rapportera resultatet från uppföljningen till styrelsen i 

en granskningsrapport. Granskningsrapporten ska överlämnas till styrelsen 

senast 31 januari och ska innehålla en redogörelse av resultatet samt vilka 

åtgärder vidtas/har vidtagits i de fall brister har upptäckts. 

 

De kontroller som görs ska dokumenteras.  

 

 

 

 



                 

Ekonomiavdelningen 

Silja Savela 

Arbetsgång: 

- Den som är ansvarig för en beslutad åtgärd/kontrollmoment rapporterar 

enligt uppgifter i internkontrollplanen. 

- Närmaste chef följer kontinuerligt upp att beslutade åtgärder/ 

kontrollmoment genomförs enligt tidplan.  

- Arbetsgruppen för intern kontroll utvärderar uppföljningsrapporterna senast 

den 15:e januari årligen. 

- Controller sammanställer återrapportering till kommunstyrelsen.  

 

Brister i den interna kontrollen 

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste 

överordnad som i sin tur rapporterar till förvaltningschefen. Allvarliga brister 

rapporteras av förvaltningschefen till kommunstyrelsen vid närmast kommande 

sammanträde. Övriga brister rapporteras i samband med att årlig 

granskningsrapport redovisas till kommunstyrelsen.  
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§ 30 Dnr 2019-000163  

Uppföljning av Kommunstyrelsens handlingsplan för 
intern kontroll 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för beslut.              

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de av kommunfullmäktige fastställda reglerna för intern kontroll, 

2014-11-25, § 134, ska nämnder och styrelsen årligen upprätta en 

handlingsplan för den interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen 

har upprättat internkontrollplan för 2019. 

De områden som ingår i internkontrollplanen grundas på en risk- och 

väsentlighetsanalys. Med risk avses sannolikheten att fel ska uppstå och 

med väsentlighet avses de politiska, ekonomiska, mänskliga eller tekniska 

konsekvenser som kan uppstå.  

Vid sammanträdet redogörs för utfallet av den uppföljning som genomförts 

på kommunstyrelsens handlingsplan för intern kontroll 2019.  

Handlingsplanen har exempelvis haft följande punkter: 

 Rutin för introduktion av nyanställda 

 Riktlinjer för bisyssla 

 Avstämning redovisning 

 Kontanthantering och betalkort     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen för beslut.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.                       

    



























Handlingsplan för intern kontroll 2019, kommunstyrelsen 

Granskningsområde Riskbild Riskbedömning Åtgärd/kontrollmoment Omfattning Ansvarig Rapporteras till Rapporteras 
när 

Rutin för 
introduktion av 
nyanställda 

Rutin följs inte Nyanställd får 
bristande 
introduktion, 
vilket kan leda till 
låg arbets-
prestation och 
trivsel samt 
bristande 
efterlevnad av 
policies, riktlinjer 
och rutiner 
 

Kontroll av efterlevnad 
av rutin för introduktion 
av nyanställda 

Stickprovskontroll av 
totalt 10 ärenden, avser 
samtliga nämnder 

Personalspecialist Personalchef December 

Riktlinjer för 
bisyssla 

Riktlinje följs 
inte 

Förtroendeskada 
om medarbetare 
har ”olämplig” 
bisyssla.  

Kontroll av att riktlinje 
följs avseende 
information till personal 
vid nyanställning och vid 
medarbetarsamtal 

Samtliga kommunens 
chefer ska under året 
tillfrågas om tillämpning 
av rutinen.   

Personalspecialist Personalchef 
 
 
 

December 

Regler för attest Felaktig  
utbetalning 

Kontroll utförs 
inte tillräckligt 
innan 
kontrollattest 
enligt rutinen. 

Är fakturorna kompletta 
och rätt konterade 

Stickprovskontroll av 60 
fakturor. 
Transaktionerna ska 
avse samtliga nämnder. 
BUN, SOC, KS, och MoB 
  

Ekonom granskar 
för sitt 
ansvarsområde 

Redovisnings- 
ekonom 

November 

Utbetalningar i 
ekonomisystem 

Obehörig 
utbetalning 

Vid avsaknad av 
rutiner för 
kontroll av 
transaktioner 
uppstår risk för 
obehörig 
utbetalning 
 

Kontroll av ett antal 
transaktioner och 
underlag. Ta hänsyn till 
och granska de brister 
som framkom 
2018. 

Stickprovskontroll av 60 
utbetalningar som har 
gjorts genom 
ekonomisystemet. 

Ekonom  Ekonomichef November 



Granskningsområde Riskbild Riskbedömning Åtgärd/kontrollmoment Omfattning Ansvarig Rapporteras till Rapporteras 
när 

Inköp/upphandling Inköp följer 
inte avtalen 
enligt 
genomförd  
upphandling 

Risk för högre 
priser och 
bristande 
kontroll på övriga 
affärsvillkor samt 
försämrat läge 
inför nya 
upphandlingar 
om troheten inte 
efterlevs. 

 
Avtalstrohet 

 
Kontorsmöbler och 
inventarier 
 
 

 
Chef för IT och 
upphandling 
 
 
 

 
Kommunchef 
 
 
 
 
 

 
November  
 

Kontanthantering 
och betalkort 

Felaktig 
hantering av 
kontanter och 
betalkort 

Upplagda rutiner 
och regler följs 
inte av 
handhavarna. 

Uppföljning av 
implementeringen av 
uppsatta riktlinjer för 
hantering av kontanter 
och betalkort 

Stickprovskontroller på 
hanteringen av Swish, 
kontantredovisningen 
 

Redovisnings-
ekonom 

Ekonomichef Oktober 

Avstämning 
redovisning 

Felaktiga 
uppgifter i 
redovisningen. 

Differenser i 
redovisningen 
som legat kvar 
länge blir svåra 
att utreda 

Genomgång och 
uppdatering av rutiner 
för avstämning av 
redovisning och 
balanskonton 

Stickprovskontroll av att 
balanskonton är rätt 
avstämda enligt 
rutinerna 

Redovisnings-
ekonom 

Ekonomichef November 

Utbetalning bidrag 
till föreningar och 
organisationer 

Utbetalning av 
bidrag från 
KoF inte följer 
de beslut och 
regler som är 
fastställda 

Beslut om bidrag 
och utbetalning 
inte följer det 
fastställda 
delegerings- 
beslutet 

Genomgång av 
utbetalda drifts- och 
anläggningsbidragen 

Stickprovskontroll av 25 
utbetalningar av bidrag 
till föreningslivet, att rätt 
beslut och underlag 
finns 

Chef Kultur o Fritid Ekonomichef December 
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Granskningsrapport för intern kontroll 2019, nämnder 
och bolag 

Kommunledningsförvalningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

granskningsrapport för intern kontroll 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska nämnder och 

kommunala bolag årligen ska rapportera resultatet av uppföljningen till 

kommunstyrelsen i en granskningsrapport.  

Av reglerna framgår också att kommunstyrelsen ska med utgångspunkt 

från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens system för 

intern kontroll och att den samlade utvärderingen ska överlämnas till 

kommunfullmäktige och revisorerna samtidigt som årsredovisningen 

överlämnas.  

Samtliga nämnder och bolag har överlämnat en granskningsrapport 

avseende 2019 års internkontrollplan. I årsredovisningen för 2019 finns en 

kort redogörelse av samtliga nämnders/bolags internkontrollarbete.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom de granskade områdena 

inte har förekommit några oegentligheter. Resultatet har i många fall blivit 

förbättrade rutiner och arbetssätt samt identifiering av 

förbättringsområden.  

Arbetet med att stärka den interna kontrollen fortsätter kommande år, med 

både nya och gamla granskningsområden.      

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport för: 

 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Kommunstyrelsen 

- Lönesamverkan HUL 

- Miljö- och byggnadsnämnden 

- Socialnämnden 

- Uppvidingehus AB 

- UppCom AB  

 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg, 2020-03-06 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2020-03-06 
 

KS 2020-000099 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder och bolag samt revisorerna.   

 

 

Utvecklingsstrateg 

Therese Magnusson 
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Internkontrollplan 2019, granskningsrapport 
1. Hälsovådligt byggmaterial 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment 
Öka medvetandegraden hos samtliga ramupphandlade entreprenörer och internt 
inom organisationen. Bygga upp rutinmässiga kontroller inom området. 
Resultat 
Hittills har det mesta arbetet utgått ifrån att öka kunskapen intern hos oss. Detta 
genom intervjuer med rivningskonsulter, byggprojektledare inom andra bolag och till 
våra byggentreprenörer. Vid renoveringar/ombyggnader sker I dagsläget kontroller 
när misstanke om hälsovådligt material finns. Under våren 2020 kommer ny 
upphandling av ramavtalsentreprenörer ske. I denna upphandling ska rutin för 
kontroller vävas in. 
Fortsatt arbete 
Intern utbildning av medarbetare kring var man ska vara observant på hälsovådligt 
byggmaterial samt förtydligande av kontrollansvar i de upphandlingar som 
genomförs. 
 

2. Rehabiliteringsprocessen 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment 
Att vi följer våra riktlinjer och genomför rehabiliteringsutredningar. Behövs 
kompletteringar. 
Resultat 
Goda rutiner finns men vissa delar av stöddokumenten har bytts ut till Uppvidinge 
kommuns mallar och processer. De fall vi har/har haft följer rutinerna. 
Fortsatt arbete 
Årlig genomgång av dokumenten i samband med arbetsmiljöhandbokens årliga 
uppdatering. Den årliga uppdateringen av arbetsmiljöhandboken genomförs av 
arbetsmiljögruppen där samtliga chefer och skyddsombud ingår. 
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3. Standardförbättringar 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment 
Information om vikten av att rapportera standardförbättringar. Få med det i 
uthyrningsprocessen. Förenkla hanteringen. 
Resultat 
Haft information på flertal personalmöten. Processkarta över uthyrningen är 
upprättad där standardförbättringar är en del i flödet. Ny lagstiftning kring 
tillval/standardförbättringar har kommit under hösten som innebär vissa 
förändringar framöver. Förändringarna innebär att tidigare arbetssätt kommer fasas 
ut. 
Fortsatt arbete 
Ta fram nya rutiner i och med ny lagstiftning. 
 

4. Projektprocessen 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment 
Bygg upp en tydlig projektprocess internt i företaget och implementera denna hos 
medarbetarna. 
Resultat 
Vd, projektledarna och driftchef har klargjort hur projektprocessen ska se ut där. 
Mallar innehållande delmoment i projekten är under bearbetning. Test pågår för att 
använda MS Project som stöd i våra projekt. Projektmötesgrupp får ett större mandat 
till val, fördelning och prioritering av projekten, dock med tydliga riktlinjer från 
ledningen.  
Fortsatt arbete 
Utveckla processen ytterligare, komma i mål med ett bra projektstödsverktyg. 
 



 

 
 

Rapport  

Intern kontroll 
2020-01-29  
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Rapport Intern kontroll 2019 

 
1. Belysa kostnaden kopplat till antalet betaldagar inom 

äldreomsorgen  
 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Stickkontroll på om kostnaden stämmer i relation till antalet betaldagar 

utifrån nya betalansvarslagen vid in- och utskrivning. 

Stickkontroll påvisar att kostnaden stämmer i relation till antalet betaldagar. 

Kontrollen visar 0 betaldagar under 2019.   
 

Ansvarig: Medicinsk ansvarig sjuksköterska 

 

Resultat: Målet uppnått. Intern kontroll har varit genomförbar utifrån 

kontrollmomentet.  

 

2. Uppföljningar av beslut inom särskilt boende slumpmässigt 

utvalda 10 stycken inom äldreomsorgen.   
 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Stickkontroller på uppföljningar inom särskilt boende – 10 stycken 

slumpmässigt utvalda beslut.  

 

Kontrollera 10 stycken slumpmässigt utvalda beslut.   

 

Ansvarig: Omsorgschef 

 

Resultat: Målet ej uppnått. Stickkontoller ej genomfört utifrån införande av 

nytt verksamhetssystem.  

 

3. Granskning av förhandsbedömningar för barn och unga  
 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 
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Slumpmässigt välja ut 10 anmälningar med förhandsbedömning och granska 

dessa enligt beslutad mall.  

 

Avstämning 1 gång per halvår  

 

Ansvarig: Individ- och familjeomsorgschef 

 

Resultat: Målet ej uppnått. I 18 fall av 20 så togs ett beslut om utredning inom 

14 dagar efter det att anmälan kommit in. I ett fall rörde det sig om 15 dagar. 

Omräknat i % rör detta sig om ca 90% av förhandsbedömningarna. Resultatet 

liknar det från föregående år. 

 

Fortsatta arbete: Förbättringsarbetet gällande dokumentation kvarstår vilket 

innebär att stickkontroller kommer att genomföras fortsatt under 2020. 

 

 

4. Granskningar av placeringar för barn och unga  
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Slumpmässigt välja ut 10 placeringsärenden och granska dessa enligt beslutad 

mall.  

 
Ansvarig: Individ- och familjeomsorgschef  

 

Resultat: Målet har uppnåtts,10 slumpmässigt utvalda placeringsärende har 

granskat. Resultatet visa det finns brister såsom att det saknas aktuell 

genomförandeplan, barnet har inte kommit till tals i uppföljningen och 

orsaken varför är inte motiverad eller dokumenterad och att det vårdplan 

 

Överväganden och omprövningar 

I samtliga ärenden så har övervägande och omprövningar skett i tid. Ett bra 

resultat. 

 

Besök och samtal med barnet 

I de fall man inte har haft besök hos barnet så ser man sambandet med att 

barnet placerats hos släkting eller närstående. Vid prioriteringar har barn och 

ungdomar med större behov naturligt gått före de barn som har placeringar 

som ”flyter på”.  

Av journalanteckningarna kan utläsas att mycket att kommunikationen sker 

mellan de vuxna. Det kan finnas en uppfattning om att man inte vill besvära 

barnet med ett samtal med socialsekreterare. Det kan också vara så att barnet 

inte önskar ha ett samtal med socialtjänsten, det är dock inte dokumenterat.  

 

Genomförandeplan och vårdplan 

I många fall finns äldre vårdplaner och genomförandeplaner, speciellt i 

ärenden med många omplaceringar eller när placeringarna är akuta och 
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”kortare”. Genomförandeplanerna nämns inte i journalanteckningarna som 

beskriver uppföljningsmöten. Överlag så verkar det som att 

genomförandeplanen inte används aktivt. Risken med detta är att det uppstår 

ett avstånd mellan vårdgivare och socialtjänsten. Vilket kan utmynna i 

konflikter och sammanbrott. 

 

Fortsatt förbättringsarbete kring att stärka barnets rätt utifrån 

barnkonventionen gäller även under 2020 

 

 

 

5. Granskning av 11:1 SoL utredningar för barn och unga, 

journalföring 

 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Slumpmässigt välja ut 10 utredningar och granska dessa enligt beslutad mall.  

 
Ansvarig: Individ- och familjeomsorgschef 

 

Resultat: Målet uppnått. 10 utredningar har slumpvis valts ut och granskat 

dock förekommer brister såsom exempelvis att det saknas 

journalanteckningar, Journalanteckningarna är skriva i efterhand, ibland en 

hel månad efteråt. Journalrubriken är otydlig och det är svårt att hitta i 

journalen. Det saknas information i journalanteckningar. Vid besök har man 

bland annat inte angivit vilka man har träffat. Journalanteckningarna 

innehåller mycket text. Journalanteckningarna är partiska. 

 

Anledningen till bristerna i arbetet med journalanteckningarna kan bero på 

arbetsbelastningen men till stor del av avsaknaden av det praktiska 

tillvägagångsättet. Även om det finns vägledning i lagstiftning och föreskrifter 

så ger dessa ändå utrymme till tolkning.  

 

Fortsatta förbättringsarbete:  Fortsatt förbättringsarbete gällande hur vi 

dokumenterar och vad vi dokumenterar utifrån lagstiftning och den enskildes 

rätt.   

 

6. Genomgång av utbetalningslista gällande personer som 

mottager arvode och omkostnader.  

 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Granska utbetalningslistan för arvoderade personer och jämför pågående 

ärenden i Procapita.  
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Ansvarig: Individ- och familjeomsorgschef 

 

Resultat: Målet har uppnåtts.  Under året har fyra kontroller utförts. Vid 

första kontrollen för marsmånad noterades att 3 uppdragstagare fått arvode 

trots avslutat uppdrag, dessa åtgärdades och återkrav gjordes. Vid kontroller 

som utfördes för juli, augusti och december månad noterades inga felaktiga 

utbetalningar. 

 

Åtgärder som vidtagits under 2019 

Genomgång och omstrukturering av uppdragstagare i Visma. De 

uppdragstagare som inte haft pågående uppdrag har inaktiverats. 

Omstruktureringen har inneburit en bättre översikt av uppdragstagare. Ny 

arbetsordning där Administratör, som ansvarar för utbetalade arvoden, får 

kopior på avtal som upprättats med uppdragstagare. Utbetalning av arvode 

görs endast om det finns ett giltigt avtal.  

 

Återkravsrutin och avtalsrutin har ej gjorts med anledning av att 

verksamheten införde nytt verksamhetssystem. Avtalsrutinen berör delvis 

moment i verksamhetssystemet. Återkravrutinen bör upprättas efter 

avtalsrutinen eftersom det är först då man identifierat hur ansvaret fördelats 

mellan funktionerna i verksamheten.  

 

Fortsatta arbete: Fortsatt granskning av arvoderade uppdragstagare. Att 

utveckla kontrollmetoden för att få en tydligare förankring gentemot 

verksamhetssystemet.  
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§ 31 Dnr 2020-000017  

Kommunstyrelsens handlingsplan för intern kontroll 
2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för beslut.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

delrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i antingen 

september eller oktober år 2020.                   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de av kommunfullmäktige fastställda reglerna för intern kontroll ska 

nämnder och styrelsen årligen upprätta en handlingsplan för den interna 

kontrollen. kommunledningsförvaltningen har upprättat internkontrollplan 

för år 2020. 

De områden som ingår i internkontrollplanen grundas på en risk- och 

väsentlighetsanalys. Med risk avses sannolikheten att fel ska uppstå och 

med väsentlighet avses de politiska, ekonomiska, mänskliga och/eller 

tekniska konsekvenser som kan uppstå.            

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår kommunstyrelsen besluta att delrapportering sker till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i antingen september eller oktober år 2020.               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.                                
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Handlingsplan för intern kontroll 2020 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

handlingsplan för intern kontroll 2020  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Av reglerna 

framgår att nämnder och kommunala bolag ska anta en plan för granskning 

och uppföljning av den interna kontrollen. Samtliga nämnder och bolag har 

överlämnat en handlingsplan avseende 2020.    

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för intern kontroll 2020 för: 

- Kommunstyrelsen 

- Barn och utbildningsnämnden 

- Socialnämnden 

- Lönenämnden 

- Miljö- och byggnadsnämnden 

- AB Uppvidingehus 

- UppCom AB  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och kommunala bolag   

 

 

Utvecklingsstrateg 

Therese Magnusson 
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Val av internkontrollrepresentanter 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen väljer två internkontrollrepresentanter varav en från 

majoriteten och en från oppositionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 februari antog kommunfullmäktige nya regler för intern kontroll i 

Uppvidinge kommun.  

De nya reglerna fastslår att varje nämnd ska utse 

internkontrollrepresentanter inom sitt verksamhetsområde. I 

internkontrollrepresentanternas uppdrag ingår att: 

 Följa förvaltningsledningens arbete med nämndens beslutade 

internkontrollplan och förvaltningens avrapportering. 

 Föra en dialog med förvaltningsledning vid framtagande av förslag 

till ny internkontrollplan. 

 Representanterna har inte uppgiften att genomföra egna kontroller. 

Ekonomiska konsekvenser 

2 heldagsarvoden för 2 internkontrollrepresentanter inklusive sociala 

avgifter motsvarar 10 245 kr årligen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg, 2020-03-06  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Förvaltningschef samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomichef  

Utvecklingsstrateg  

 

 

Utvecklingsstrateg 

Therese Magnusson 
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Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Patrik 
Davidsson (C) 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Davidsson (C) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen. Patrik Davidsson (C) var även ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Då Patrik Davidsson (C) ej längre är ledamot i Kommunstyrelsen behöver 

kommunstyrelsen välja ny ledamot till arbetsutskottet.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2020-03-10 

Beslutet skickas till 

Samtliga valda   

 

 

 

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Ombud till Föreningen Energikontor Sydost årsstämma 

Sammanfattning av ärendet 

Energikontor Sydost bildades 1999 av kommuner och dåvarande 

regionförbund för att öka resurser och kompetens inom energi och klimat 

till stöd för ett gemensamt arbete att nå ett hållbart energisystem i sydost.  

Energikontor Sydost AB ägs av en förening där kommuner och 

regionkommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län är medlemmar. 

Genom ägardirektiv och i dialog med medlemmarna genomförs satsningar 

som syftar till att uppfylla medlemmarnas energi- och klimatmål.  

Energikontor Sydost ingår i Energikontoren Sverige, ett svenskt nätverk av 

regionala energikontor samt FEDARENE, en europeisk motsvarighet. 

Den 29 maj 2020 har Föreningen Energikontor Sydost årsstämma. 

Kommunstyrelsen ska utse ett ombud till årsstämman.    

Beslutsunderlag 

Information till kommunstyrelsen från Föreningen Energikontor Sydost 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2020-03-10  

Beslutet skickas till 

Föreningen Energikontor Sydost 

Samtliga valda   

 

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Val av ägarrepresentant till bolagsstämma i UppCom 
AB 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 beslutade Kommunfullmäktige om avveckling av den 

kommunala bolagskoncernen där UppMod AB som moderbolag äger 

dotterbolagen AB Uppvidingehus och UppCom AB. Kommunen har till 

följd av beslutet förvärvat samtliga aktier i båda dotterbolagen och är nu 

ensam ägare till dessa. Kommunstyrelsen behöver utse ägarrepresentant till 

bolagsstämma för bolagen.  

Enligt bolagspolicyn för Uppvidinge kommun, fastställd av 

Kommunfullmäktige 2014-04-29, § 44, ska kommunstyrelsens utse 

representant till stämma i moderbolaget. Samma princip torde gälla för val 

till övriga kommunägda bolag.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens presidie 

föreslår ägarrepresentant till bolagstämma i UppCom AB.   

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Underlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-03-09  

Beslutet skickas till 

Den/de som är vald som ägarrepresentant 

UppCom AB 

   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Val av ägarrepresentant till bolagsstämma i AB 
Uppvidingehus 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 beslutade Kommunfullmäktige om avveckling av den 

kommunala bolagskoncernen där UppMod AB som moderbolag äger  

dotterbolagen AB Uppvidingehus och UppCom AB. Kommunen har till 

följd av beslutet förvärvat samtliga aktier i båda dotterbolagen och är nu 

ensam ägare till dessa. Kommunstyrelsen behöver utse ägarrepresentant till 

bolagsstämma för bolagen.  

Enligt bolagspolicyn för Uppvidinge kommun, fastställd av 

Kommunfullmäktige 2014-04-29, § 44, ska kommunstyrelsens utse 

representant till stämma i moderbolaget. Samma princip torde gälla för val 

till övriga kommunägda bolag.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens presidie 

föreslår ägarrepresentant till bolagstämma i AB Uppvidingehus. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga   

Underlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-03-09  

Beslutet skickas till 

Den/de som är vald som ägarrepresentant 

AB Uppvidingehus 

   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

emma.majlov-modig@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Emma Majlöv Modig EMMOUK 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-06 
Referens 

KS 2019-000192 

  

 

Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, kvartal fyra år 2019 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal fyra år 2019 

anmäls och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen (SoL), skyldig att till 

Inspektion för vård och omsorg (IVO) inrapportera alla gynnande beslut om 

beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta innefattar också en 

skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten som inte verkställs på 

nytt inom tre månader.  

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6h § SoL skyldig att rapportera till 

kommunfullmäktige. 

Enligt socialnämnden protokollsutdrag 2020-02-11 § 24 finns det kvartal 

fyra år 2019 ett (1) ej verkställt gynnande beslut.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-03-06  

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 24 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige   

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2020 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska medborgarförslag och motioner beredas så att 

de kan beslutas om inom ett år från att de väcktes i fullmäktige. Om ärendet 

inte beretts inom den tiden ska detta anmälas till fullmäktige. 

I förteckningen finns en motion som inte besvarats inom det år som anges i 

kommunallagen. Två medborgarförslag överskrider den gräns på ett år som 

fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).        

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 

kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 

redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Det pågår ett arbete att sammanställa ej verkställda beslut.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-03-06  

Förteckning obesvarade medborgarförslag och motioner april, 2020-03-05 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige   

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Meddelande till Kommunstyrelsen  

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden: 

1. Meddelande från styrelsen överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om strategi för genomförande av 

vision e-hälsa 2025, dnr 2020-000107 

2. WWFs utmaningar till svenska kommuner inför Earth Hour 2020 

samt informationsblad från Världsnaturfonden WWF, dnr 2020-

0001 

3. Årsmöte med Arkivförbund Sydost 2020 kallelse, dnr 2020-000151 

4. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 23 Åtgärds- och 

handlingsprogram kostnadseffektivisering år 2020-2024  

5. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 20 Beaktande utifrån 

barnkonventionen 

6. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-11 § 18 Nyttjande av 

lägenheter i särskilt boende 

 

Underlag 

Förteckning över meddelande till kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-

18 

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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