
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Alexander Arbman,  
alexander.arbman@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-08-25 
 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 1 september 2020 klockan 

18:30 i Folkets hus, Fröseke för att behandla följande ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Anmälan av medborgarförslag 

Dnr 2020-000003  

./. 

4.  Inlämnande av interpellation 

Dnr 2020-000004  

 

5.  Anmälan av motioner 

Dnr 2020-000005  

 

6.  Fråga från förtroendevald 

Dnr 2020-000006  

Fråga ställd till kommunstyrelsens 

ordförande. 

7.  Information från revisorerna 

Dnr 2020-000008  

Information på sammanträdet. 

8.  Interpellation till Socialnämndens ordförande 

gällande många nya ansikten i hemtjänsten 

Dnr 2020-000083  

./. 

9.  Interpellation till Kommunstyrelsens 

ordförande Niklas Jonsson angående 

prioriteringsordningen för uthyrning av 

sporthallar och gymnastiksalar 

Dnr 2020-000313  

./. 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2020-08-25 
 

 
Sida 

2(3) 

 

 

Ärende Anteckningar 

10.  Kommunernas Kvalitet i Korthet 2019 

Dnr 2020-000021  

Information på sammanträdet. 

11.  Motion om firandet av Uppvidinge kommun 

50 år 1971-2021 

Dnr 2020-000126  

./. 

12.  Motion om gröna beslut 

Dnr 2020-000080  

./. 

13.  Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, 

äldreboende och ekoby i centrum av 

Uppvidinge och döp området till Uppvidinge 

Dnr 2019-000390  

./. 

14.  Årsredovisning och revisionsberättelse VoB 

Kronoberg år 2019 

Dnr 2020-000315  

./. 

15.  Servicemått för erhållande av skolskjuts för 

gymnasieelever 

Dnr 2020-000320  

./. 

16.  Riktlinjer för taxor och avgifter inom 

omsorgen 2021 

Dnr 2020-000346  

./. 

17.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

styrelsen för Uppvidingehus AB 

Dnr 2020-000317  

./. 

18.  Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

styrelsen för Uppvidingehus AB efter Linda 

Arvidsson (M) 

Dnr 2020-000318  

 

19.  Avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- 

och utbildningsnämnden 

Dnr 2020-000383  

./. 

20.  Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 

Barn- och utbildningsnämnden efter Torbjörn 

Gustafsson (C) 

Dnr 2020-000384  

 

21.  Meddelanden till Kommunfullmäktige 

Dnr 2020-000026  
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Peter Danielsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

kommunsekreterare 
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2020-08-24 
Referens 

KS 2020-000003 

  

 

Anmälan av medborgarförslag  

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna medborgarförslag: 

1. Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för 

Solgården, dnr 2020-000385      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för Solgården, 

2020-08-24, dnr 2020-000385 

Tjänsteskrivelse 2020-08-24       

 

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 
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Fråga från förtroendevald  

Sammanfattning av ärendet 

Robert Fredriksson (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2020 § 69 att frågan 

fick ställas och skulle besvaras på närmast kommande sammanträde. 

En fråga: 

 Ställs av en ledamot eller ersättare som tjänstgör som ledamot vid 

sammanträdet, 

 Riktas till ordföranden i kommunstyrelsen, nämnd, 

fullmäktigeberedning eller bolag, 

 Ska vara skriftlig och undertecknad, alternativt skickad med e-post, 

 Får ställas för att inhämta sakupplysningar, 

 Ska innehålla ett ämne som rör en kommunal angelägenhet och som inte 

rör myndighetsutövning mot enskild.  

Svaret: 

 Ska vara skriftligt, 

 Endast frågeställaren och den som svarar får delta i överläggningen.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2020-06-23 § 69 

Tjänsteskrivelse 2020-08-24     

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-23 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 2020-000006  

Fråga från förtroendevald 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Frågan får ställas. 

2. Frågan ska besvaras på närmast kommande sammanträde.          

Sammanfattning av ärendet 

En fråga: 

 Ställs av en ledamot eller ersättare som tjänstgör som ledamot vid 

sammanträdet, 

 Riktas till ordföranden i kommunstyrelsen, nämnd, 

fullmäktigeberedning eller bolag, 

 Ska vara skriftlig och undertecknad, alternativt skickad med e-post, 

 Får ställas för att inhämta sakupplysningar, 

 Ska innehålla ett ämne som rör en kommunal angelägenhet och som inte 

rör myndighetsutövning mot enskild.  

Robert Fredriksson (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. Av den inkomna skrivelsen framgår följande: 

Gällande väg 941 Nylund-Stenbrohult. Denna vägs behov av breddning har 

under mycket lång tid varit känt och Uppvidinge kommun har bidragit och 

deltagit tillsammans med näringsliv och byggderepresentanter i att göra 

behovet känt samt att få till breddningen i fråga. Vilket uppenbarligen 

motarbetas i flera instanser.  

Vad gör Uppvidinge kommun idag och fortlöpande för att frågan ska 

behålla prioritet och kunna bli verklighet?            

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om frågan får ställas och om 

besvaras på närmast kommande sammanträde. Ordförande finner att 

kommunfullmäktige beslutat så.                 

  

 



Flybo 2020-06-06 

Ledamöternas frågestund. 

Fråga till Niklas Jonsson Kommunstyrelsens ordförande. 

Gällande väg 941 Nylund-Stenbrohult. 

Denna vägs behov av breddning har under mycket lång tid varit känt och Uppvidinge kommun har 

bidragit och deltagit tillsammans med näringsliv och byggderepresentanter  i att göra behovet känt 

samt att få till breddningen i fråga. Vilket uppenbarligen motarbetas i flera instanser.   

Vad gör Uppvidinge kommun idag och fortlöpande för att frågan ska behålla prioritet och kunna bli 

verklighet? 

 

Robert Fredriksson Sverigedemokraterna. 
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Interpellation till Socialnämndens ordförande gällande 
många nya ansikten i hemtjänsten      

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit från Kent Helgesson (LPo). 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars år 2020, § 32, att interpellationen 

får ställas och ska besvaras på nästkommande sammanträde.  

Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande.     

Beslutsunderlag 

Interpellation från Kent Helgesson (LPo) 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-03-03 § 32  

Svar från socialnämndens ordförande 

Tjänsteskrivelse 2020-08-25     

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-03 
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§ 32 Dnr 2020-000004  

Inlämnande av interpellation  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationen besvaras på nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, alternativt 

skickad med e-post, 

 ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags 

handläggning, 

 bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen, 

 får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar 

självständigt prövar. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bör en interpellation besvaras 

vid närmast kommande sammanträde om kommunfullmäktige beslutar att 

den får ställas. 

Kent Helgesson (LPo) har inkommit med en interpellation ställd till 

Socialnämndens ordförande. 

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellationen får ställas och 

finner att kommunfullmäktige medger detta. 

Proposition 2 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellationen kan besvaras 

på nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till Socialnämndens ordförande gällande många nya ansikten 

i hemtjänsten 
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Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Niklas 
Jonsson angående prioriteringsordningen för 
uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar        

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit från Robert Fredriksson (SD) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande. Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 

år 2020, § 67, att interpellationen får ställas och ska besvaras på 

nästkommande sammanträde. 

Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande.      

Beslutsunderlag 

Interpellation från Robert Fredriksson (SD) 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-06-23 § 67 

Tjänsteskrivelse 2020-08-25         

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 

 



 

Kommunfullmäktige 
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Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 
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§ 67 Dnr 2020-000004  

Inlämnande av interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationen besvaras på nästkommande sammanträde.            

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation: 

 ställs av en ledamot eller en ersättare i det fall då ersättaren tjänstgör 

som ledamot vid sammanträdet, 

 riktas till ordföranden i kommunstyrelsen, nämnd, 

fullmäktigeberedning eller bolag, 

 ska vara skriftlig och undertecknad, alternativt skickad med e-post, 

 ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags 

handläggning, 

 bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen, 

 får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar 

självständigt prövar. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bör en interpellation besvaras 

vid närmast kommande sammanträde om kommunfullmäktige beslutar att 

den får ställas. 

En interpellation har inkommit från Robert Fredriksson (SD) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande.                  

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellationen får ställas och 

finner att kommunfullmäktige medger detta. 

Proposition 2 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellationen kan besvaras 

på nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.                

     



Flybo 2020-06-06 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson. 

Då kommunstyrelsen på inrådan av kultur och föreningsutskottet beslutade revidera den av 

kommunfullmäktige beslutade prioriteringsordningen gällande uthyrning av sporthallar och 

gymnastiksalar fick det till resultat att Uppvidinge Drill och dans erbjöds tillgång till sporthallen i 

Alstermo med de tider som inte i förhand plockats ut av A-mo Handboll från att tidigare i samarbete 

med A-mo Handboll kompromissat fram en hållbar planering för de båda föreningarna. 

Frågorna som detta i första hand väcker är följande. 

1. Då Uppvidinge Drill och dans täcker åldrarna 5-20 år med 75 aktiva utövare så täcks en sådan 

förändring av barnkonventionen som blev lag 2020-01-01 Men att någon utvärdering enligt 

barnrättslagen gjorts i detta ärende går inte att utläsa i KS handlingar, har så skett? 

2. Fanns det hos kommunstyrelsen kunskap om att Uppvidinge drill och dans bedriver 

verksamhet på SM nivå när man valde att prioritera vuxnas elitsatsningar före barn och 

ungas? 

3. Är det lämpligt att kommunstyrelsen reviderar av Fullmäktige fattade beslut. 

Robert Fredriksson Sverigedemokraterna. 
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Redovisning, jämförelse och analys  
 

Underlag för politisk dialog om Uppvidinge kommuns service, kvalitet och resultat i 
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Kommunernas Kvalitet i Korthet 
Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK) genomförs av Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) och är en kvalitetsmätning. Av Sveriges 290 kommuner deltar 260 kommuner i 

undersökningen för att jämföra och utmana sig själva och utveckla kvalitet och service i 

välfärdstjänsterna.  

 

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

tjänster, men även att politiker och förtroendevalda ska stärkas i medborgardialog och styra 

mot utpekade mål och resultat. 

 

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

 

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet 
▪ Kommunmedborgarna ska få information och kunskap om kvaliteten på den service 

som Uppvidinge kommun erbjuder, 

▪ Underlag för dialog mellan medborgare och politiker om Uppvidinge kommuns 

resultat, 

▪ Underlag för en del av styrningen och verksamhetutvecklingen i Uppvidinge 

kommun. 

 

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

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

tid i Uppvidinge kommun. Detta för att få en god grund för jämförelse och relevanta 

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

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

de avser 2019. Om inget annat uppges är resultaten hämtade från kommun- och 

landstingsdatabasen Kolada. 

 

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

kommuns hemsida www.uppvidinge.se.  

 

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

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

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

nyckeltal. 

 

Mätområden 
Från och med 2018 är KKiK indelat i tre mätområden: 

▪ Barn & unga 

▪ Stöd & omsorg 

▪ Samhälle & miljö 

 

http://www.skl.se/kkik
http://www.kolada.se/
http://www.uppvidinge.se/
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Nyckeltalen under respektive mätområden är indelade i olika kvalitetsaspekter som mäter: 

resultat, upplevd kvalitet, väntetider, utbud, resurser. 

 

Utöver KKiK arbetar Uppvidinge kommun med mål- och resultatstyrning där kommunen 

mäter resultat utifrån politiska inriktningsmål och prioriteringar i Uppvidinge kommun, 

beslutade av Kommunfullmäktige. Mer information finns i kommunens budget och 

verksamhetsplan. 

 

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

förhåller sig jämfört med alla Svenska kommuner. De bästa resultaten har grön färg, de 

sämsta röd färg och de i mitten gul färg.  

 

Saknas något nyckeltal är rutan grå. Detta betyder att nyckeltalet inte är inrapporterat, 

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

förvaltningen missat någon del i inrapporteringen. Om ingen mätning genomförts för året, 

är rutan blå. 

 

Grön – Bästa 25 % 

Gul – Mittersta 50 % 

Röd – Sämsta 25 % 

 

Tänk på att färgsättningen endast visar om man har bra eller dåliga resultat i jämförelse med 

andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha kan ha dåliga 

resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet och utvecklingen 

egentligen är god – och vice versa. 

 

Tabellerna visar Uppvidinge kommuns resultat för åren 2018 och 2019.I de fall 

könsuppdelad statistik finns redovisas denna. 

 

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

 

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

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

möjligt ska uppskatta kosten. 

 

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

brukarundersökningar och Öppna jämförelser.  

 

För tydlighetens skull presenteras all ingående data i nedanstående tabeller som nyckeltal. 
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Barn och Unga 
Redovisning av resultat 

Området Barn och unga är utvalt eftersom att det är en prioriterad målgrupp inom den 

kommunala verksamheten. Flera av nyckeltalen avser utbildningsverksamheten, men det 

finns även nyckeltal inom kultur- och fritid. Även nyckeltal kopplade till barn och unga i 

behov av stöd och omsorg kan komma att lyftas in i denna del. Framöver kan denna del 

komma att utvecklas ytterligare då Barnkonventionen blir lag i Sverige. 
 

Nyckeltal 2018 2019 

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

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Män   75 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Kvinnor   91 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal Totalt 5,5   

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Totalt 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 (%) Totalt 70 61 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, 

andel (%) Män 67 55 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, 

andel (%) Kvinnor 73 67 

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

Totalt 79,4 76,7 

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

Män 76,9 81,7 

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

Kvinnor 82,0 69,8 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel 

(%) Totalt 77,5 70,3 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel 

(%) Män 72,2 61,2 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel 

(%) Kvinnor 85,4 80,3 
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Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Totalt 77,5 71,1 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män 73,9 60,3 

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

Kvinnor 82,4 83,3 

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

Totalt 55,4   

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

Män     

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

Kvinnor     

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

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) Totalt 38,5 26,3 

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

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

Kvinnor     

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Totalt 79,6 63,2 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män 74,5 58,9 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor 84,8 69,2 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Totalt 133 613   

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

20 år Totalt     

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

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Män 29   

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Kvinnor 15   

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

Totalt     

 

Sammanfattning & kommentarer 

Fokus på avvikelserna, skillnader från föregående år 
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Mätningen för 2019 visar att kommunen har god förmåga att planera tillgång till 

förskoleplatser i förhållande till behov. Mätningen är bara relevant om vårdnadshavare får 

önska placeringsdag. De är inte fyramånadersregeln som mäts, utan den reella väntetiden 

till första erbjudande om plats. Väntetiden för de barn som inte fått plats på förskola önskat 

placeringsdatum var i Uppvidinge 4 dagar i genomsnitt under 2019. 

 

Mätningen visar att andelen elever i årskurs 3 som klarar delproven i svenska och svenska 

som andra språk har sjunkit i förhållande till föregående mätning, både bland killar och 

tjejer. Syftet med mätningen är att ge kunskap resultatet som pedagogerna uppnått i sitt 

arbete med eleverna. Nyckeltalet är också värdefullt ur integrationssynpunkt då svenska 

som andra språk ingår. 

Det finns skillnader mellan killar och tjejer, där tjejerna i något högre utsträckning klarar de 

nationella proven men fortfarande är resultaten låga i förhållande till andra svenska 

kommuner, och har sjunkit även i jämförelse med resultaten 2018 och 2017. År 2017 klarade 

i genomsnitt 84 % av eleverna proven. För att jämföra kan resultaten för nationellt prov i 

matematik tas som exempel, totalt klarar 73 % av eleverna i Uppvidinges skolor dessa prov 

vilket ger kommunen en god placering i jämförelse med andra svenska kommuner.   

Nyckeltalet ingår i Öppna jämförelser Grundskola som ingår i kommunens målstyrning. 

 

Andelen elever i årskurs 6 som klarar de nationella proven i matematik, med lägst betyg E 

har sjunkit sedan föregående år, från en redan låg nivå i nationell jämförelse. Skillnaderna 

mellan killar och tjejer har blivit större. Andelen tjejer som klarat proven 2019 är låg och har 

minskat sedan föregående år, medan andelen killar som klarar nationella proven i 

matematik har ökat i förhållande till föregående år. 

Nyckeltalet ingår i Öppna jämförelser Grundskola som ingår i kommunens målstyrning. 

 

Mätningen visar att andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram vid 

kommunens skolor har minskat i förhållande till föregående år. Andelen tjejer som är 

behöriga är fler än andelen killar. Vid båda skolorna har andelen som är behöriga sjunkit, 

men det finns skillnader mellan skolorna i Uppvidinge. 65,5 % av eleverna i Älghultsskolan 

var behöriga år 2019, föregående år var 78,9 % av eleverna behöriga. Vid Åsedaskolan var 

74,3 % av eleverna behöriga år 2019 mot 76,2 % föregående år. I jämförelse med andelen 

elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram baserat på hemkommun, är resultaten 

likvärdiga på övergripande nivå. Andelen tjejer som är behöriga har ökat i förhållande till 

föregående år, medan andelen killar som är behöriga har minskat i förhållande till 

föregående år. 

Nyckeltalet ingår i Öppna jämförelser Grundskola som ingår i kommunens målstyrning. 

 

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år vid Uppvidinge gymnasieskola har 

minskat sedan föregående år. Ingen könsuppdelad statistik finns att tillgå av sekretesskäl. 

En del av förklaringen till de svagare resultaten kan bero på den höga andelen nyanlända 

som inte har förutsättningar att klara utbildningen inom tidsperioden 4 år. Andelen 

gymnasielever med examen inom 4 år baserat på hemkommun har också sjunkit sedan 

föregående år, både bland killar och tjejer. Andelen elever med gymnasieexamen inom 3 år 

vid kommunal skola har ökat något från en relativt låg nivå till 23,8 % för 2019, för 

hemkommun 57,3 % för 2019.  
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Måttet finns med i kommunens målstyrning. 

 

Sammanfattningsvis visar genomgången av resultaten inom KKiK att det finns utrymme för 

utveckling inom området barn- och unga i Uppvidinge kommun både avseende 

resultatnivåer men också avseende likvärdig skola. Mycket data saknas och har inte 

rapporterats in för 2019, vilket försvårar uppföljning och minskar transparensen gentemot 

medborgaren och möjlighet till jämförelse mellan andra kommuner. Vissa data har lämnats 

in på övergripande nivå, men inte på enhetsnivå vilket försvårar uppföljning och jämförelse 

mellan enheter inom kommunen. Flera av nyckeltalen ingår i kommunens målstyrning och 

är därmed prioriterade av Kommunfullmäktige. I budget och verksamhetsplan för 2020 har 

Barn- och utbildningsnämnden tagit upp utmaningar kring såväl resultat som likvärdighet 

mellan skolor i kommunen som fokusområden för innevarande år. 
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Stöd och omsorg 
Redovisning av resultat 

Området fokuserar på de målgrupper som behöver service av specifika verksamheter 

utifrån specifika behov. 

 

Nyckeltal 2018 2019 
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, 

andel (%) Totalt     

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, 

andel (%) Män     

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, 

andel (%) Kvinnor     

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) Totalt 90 72 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) Män   79 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) Kvinnor   64 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, 

medelvärde Totalt 22 17 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Totalt 3 902   

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum 

avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde Totalt     

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

Totalt   90 

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

Män     

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

Kvinnor     

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker 

som är viktiga, andel (%) Totalt     

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker 

som är viktiga, andel (%) Män     

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker 

som är viktiga, andel (%) Kvinnor     

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK 

enl SFB, kr/inv Totalt 6 810   

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Totalt 21 12 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 

dagar, medelvärde Totalt 16 15 
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Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 

dagar, medelvärde Män 17 15 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 

dagar, medelvärde Kvinnor 15 15 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng Totalt  60 44 

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

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) Män 83 100 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 

Kvinnor 90 86 

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

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) Män 95 97 

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

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ Totalt 270 243   

 

Sammanfattning & kommentarer 

Mätningen för 2019 visar att andelen personer som återkommer till försörjningsstöd inom 

ett år efter avslutat försörjningsstöd har ökat sedan föregående år. Fler kvinnor än män 

återkom till försörjningsstöd 2019.  

Nyckeltalet är med i kommunens målstyrning. 

 

Mätningen visar att väntetiden från ansökan om försörjningsstöd till beslut har minskat, 

vilket kan tyda på omprioriteringar i verksamheten, förbättrade handläggningsrutiner eller 

färre antal hanterade ärenden exempelvis. Väntetiden är i fokus för mätningen och en kort 

väntetid räknas som positiv för medborgaren. 

 

Brukarbedömning för gruppbostad LSS genomfördes för första gången i Uppvidinge under 

2019. Resultatet visar på brukarens uppfattning om kvaliteten inom verksamheten. 

Mätningen visar att 90 % av de brukare som svarade på enkäten trivs i sin bostad. 

 

Väntetiden från ansökningsdatum till inflyttningsdatum på särskilt boende mäter tiden till 

ett första erbjudande om boende, oavsett om personen tackar ja eller nej till den erbjudna 

platsen. Mätningen för 2019 visar att i genomsnitt får den som söker vänta 12 dagar. Detta är 

en minskning sedan föregående år med 9 dagar. För den som söker är detta en god service 

och ger trygghet, samtidigt kan det tyda på att det kan finns vakanta platser vid de särskilda 

boendena inom kommunen vilket leder till höga kostnader och svåra 

planeringsförutsättningar. 

 

Brukarbedömningarna inom hemtjänst och särskilt boende visar fortsatt på att brukarna 

uppfattar kvaliteten inom verksamheterna som mycket god och ger en uppfattning om hur 

de äldre uppfattar sin hemtjänst och sitt boende. De områden inom brukarbedömningarna 

som skattas lägre är områdena tillgång till information, möjlighet att påverka, möjlighet att 

framföra synpunkter och klagomål, vilket är samma som för 2018. En stor skillnad sedan 

förra mätningen är att männen vis särskilt boende som tidigare värderat sitt boende 

betydligt lägre än kvinnorna visar att 100 % av de som svarat är nöjda med sitt boende. En 
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förklaring kan vara de insatser som äldreomsorgen påbörjat. Exempelvis att ställa frågor om 

intressen och engagemang vid inflyttning och utifrån det bredda och variera utbudet av 

aktiviteter vid boendena. 

Nyckeltalen ingår i kommunens målstyrning 

 

Mätning av kvalitetsaspekter inom särskilt boende har sjunkit sedan föregående år. 

Resultatet ger en sammanvägs bild av styrkor och svagheter i kvalitet för kommunens 

särskilda boenden. Aspekter som mäts och sammanvägs är om boende erbjuds daglig 

utevistelse, har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, möjlighet att påverka utbud 

av TV-kanaler i gemensamhetslokal, erbjudande om att delta i en organiserad aktivitet 

dagligen under helg samt minst två organiserade aktiviteter under vardagar. I denna del har 

resultatet sjunkit sedan föregående år. 

 

Sammanfattningsvis finns utmaningar inom individ- och familjeomsorgen att minska 

andelen personer som återkommer i försörjningsstöd, särskilt bland kvinnor. Då 

konjunkturen börjat matta av och en lågkonjunktur är att vänta finns en risk att resultaten 

kan försämras. För att motverka detta krävs insatser inte bara från Socialnämnden, utan 

även från andra delar i organisationen samt samarbeten och insatser tillsammans med andra 

myndigheter.   

Samtliga brukarundersökningar visar gott resultat. Utmaningarna ligger i att möta de 

individuella behov och önskemål som handlar om egenmakt, information och möjlighet att 

framföra synpunkter. Den övergripande trenden i samhället är att önskemål om att vara 

med och påverka och ha mer makt över sin vardag ökar, vilket ställer högre krav på 

kommunala välfärdstjänster och service. Att väntetiden är mycket kort för inflyttning till 

särskilt boende (4:e kortaste väntetiden i Sverige) är bra ur ett medborgarperspektiv. Om 

den korta tiden beror på att det finns ett överskott av lediga lägenheter kan detta leda till 

höga kostnader för kommunen. 
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Samhälle och miljö 
Redovisning av resultat 

Samhälle och miljö är ett brett område. Här finns nyckeltal som mäter kommunens service 

till alla som bor, vistas eller verkar i kommunen. Utöver detta mäts också delaktighet och ett 

hållbart samhällsbyggande. 

 

Nyckeltal 2018 2019 

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

 Ingen 

mätning 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som 

får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Totalt 63 

 Ingen 

mätning 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 

maxpoäng (%) Totalt 70 

 Ingen 

mätning 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Totalt     

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 

eller studera, andel (%) Totalt     

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 

eller studera, andel (%) Män     

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 

eller studera, andel (%) Kvinnor     

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare 

två år tidigare, andel (%) Totalt 55   

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare 

två år tidigare, andel (%) Män 52   

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare 

två år tidigare, andel (%) Kvinnor 59   

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 

studera (status efter 90 dagar), andel (%) Totalt 51   

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 

studera (status efter 90 dagar), andel (%) Män 62   

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 

studera (status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor 26   

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

 Ingen 

mätning 

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till 

beslut för bygglov för nybyggnad av en- och 

tvåbostadshus, antal dagar Totalt     
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Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas 

som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av 

en- och tvåbostadshus, antal dagar Totalt     

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person Totalt     

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Totalt 27,4 20,7 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 

(%) Totalt 23   

 

Sammanfattning & kommentarer 

Resultat vid kommunens arbetsmarknadsenhet (andel som börjar arbeta eller studera) har 

inte rapporterats in. Genom att nyckeltalet är en del i kommunens målstyrning vet vi genom 

redovisning i delårsbokslutet att 64 % av deltagarna gick vidare till arbete eller studier. 

 

Avseende insamlat hushållsavfall saknas rapporterade uppgifter, däremot rapporterar 

tekniska avdelningen att 43 % av hushållsavfallet går till material- och biologisk 

återvinning. 

 

För andelen ekologiska livsmedel saknas uppgifter, men genom delårsrapporten vet vi att 

det då var 23 %. 

 

Mätningen 2019 visar att andelen miljöbilar i kommunorganisationen har minskat med 

nästan 7 procentenheter. Det finns ingen tydlig policy eller riktlinje vid upphandling av 

fordon inom kommunorganisationen som styr i riktning mot mer energieffektiva fordon. 

 

Sammanfattningsvis är bedömningen att inrapporteringen av data kan utvecklas ytterligare. 

Många gånger har verksamheterna sina egna data, men om det ska vara meningsfullt att 

fortsätta med KKiK och man vill kunna göra jämförelser mellan kommuner så behöver 

inrapporteringen skärpas. De områden där ingen mätning genomförts kommer mätning att 

genomföras under 2020, vilket innebär att det då kommer att finnas resultat att jämföra och 

förhålla sig till. 
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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. 
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 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.  
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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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§ 167 Dnr 2020-000126  

Motion om firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971-
2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.         

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås tillsättandet av en planeringsgrupp med förankring i 

hela kommunen, samarbete med företag, föreningar och kultur samt ta 

hänsyn till firandet i ram- och budgetarbetet 2021. 

Fullmäktige beslutade den 3 mars år 2020, § 34, att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 

år 2020, § 76, att överlämna motionen till kommunledningsförvaltningen för 

utredning och återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i 

juni år 2020. 

Det är snart 50 år sedan sammanslagningen av Åseda och Lenhovda 

köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till motionens intentioner. 

Planering av 50-årsjubileumet bör även involvera det lokala närings- samt 

föreningslivet. Uppvidinge kommun kan stå som initiativtagare genom 

tillsättandet av en intern arbetsgrupp som ansvarar för planering och 

kontakter med övriga aktörer inom kommunen. 

Exempel på aktiviteter som eventuellt kan genomföras är utställning av 

arkivmaterial som uppmärksammar kommunsammanslagningen. 

Utställningen kan placeras på fler orter i Uppvidinge kommun. Ytterligare 

exempel kan vara företagardagar samt vid firandet av Olsmässan år 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser är svårbedömda. Ekonomin påverkas av 

omfattningen på eventuella aktiviteter som kommer genomföras under år 

2021.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.         
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-29 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-03-18 

Motion om firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971-2021     

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Motionsställare 
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§ 134 Dnr 2020-000080  

Motion om gröna beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.           

Sammanfattning av ärendet 

Motion om gröna beslut inkom den 4 februari år 2020 och behandlades av 

kommunstyrelsen den 18 mars år 2020, § 77. Styrelsen beslutade att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i maj år 2020.  

Motionen yrkar på att införa gröna bokslut samt att alla beslut beaktar den 

miljö- och hälsopåverkan som beslutet kan medföra och att detta delges i 

protokollet. 

Inom kommunala verksamheter är gröna bokslut oftast kopplade till 

efterlevnaden och uppfyllelsen av de nationella miljömålen. I det gröna 

bokslutet ingår vanligtvis såväl det geografiska området som den 

kommunala organisationen. Historiskt har Uppvidinge kommun tidigare 

arbetat med gröna bokslut i samband med Agenda 21. I kommunens 

målstyrning finns målområdet Samhällsutveckling. Målområdet fokuserar 

på att skapa en hållbar miljö och samtidigt skapa förutsättningar för 

samhällsutveckling och tillväxt. Kommunens miljöprogram och energiplan 

är båda i behov av genomlysning.  

Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars år 2019, § 40, att initiera 

framtagandet av en plan för implementering av Agenda 2030 i Uppvidinge 

kommun. Agenda 2030 går igenom de tre hållbarhetsdimensionerna: 

 Miljömässigt – det skall finnas goda förutsättningar för liv på jorden. 

 Socialt – alla ska kunna ha ett gott liv. 

 Ekonomiskt – god resurshantering. 

Gröna bokslut kan sammanställas som ett eget kapitel i delårsrapporten och 

årsredovisningen, i likhet med personal- och hälsoredovisning, kallat 

hållbarhetsredovisning. Alternativt att det framgår av respektive nämnds 

kapitel hur nämndens organisation arbetat med miljö- och klimatåtgärder. 

Utgångspunkten för redovisningen blir kommunens övergripande 

målsättning och/eller Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal samt de 

nationella miljömålen. Rekommendationen är att föra samman gröna 

bokslut som möjlighet till det pågående arbetet med Agenda 2030 samt 
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initiera revidering av miljöprogram och energiplan. Detta skapar ökade 

förutsättningar till ändamålsenlig uppföljning utifrån målsättningar och 

prioriteringar. Utgångspunkten för hållbarhetsredovisningen blir då tydligt 

kopplat till Agenda 2030 och budgeten.  

Protokollen utgår från lagstiftningens krav och är sammankopplade med 

mallen för tjänsteskrivelser. I både protokollen och tjänsteskrivelserna finns 

rubriken Ekonomiska konsekvenser, vilket ska användas i de fall besluten 

förväntas ge en ekonomisk påverkan. Det pågår diskussioner inom 

kansliavdelningen om att göra rubriken mer allmän, exempelvis ändra till 

Konsekvenser. Således kan fler perspektiv redovisas utöver det 

ekonomiska. Alla politiska beslut medför inte en påverkan på miljön och 

hälsan. Kansliavdelningen anser det mer strävansvärt att detta behandlas i 

likhet med avsikten för ekonomiska konsekvenser, alltså att det anges i de 

fall det behövs. Uppvidinge kommun ska i sina politiska beslut beakta 

barnperspektivet utifrån bestämmelserna i barnkonventionen. Således kan 

det vid beslutsfattandet behövas en genomförd barnkonsekvensanalys. 

Beaktandet av miljö- och hälsopåverkan i de politiska besluten kan fungera 

på ett liknande sätt, alltså framtagandet av en mall för underlag till 

tjänsteskrivelsen som inkluderar både barnkonsekvensanalys och 

miljökonsekvensanalys. Denna lösning kan minska risken för att 

tjänsteskrivelserna och protokollen blir orimligt långa och svårlästa. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Motion om gröna beslut 2020-02-04 

Protokollsutdrag KS 2020-03-18 § 77 

Tjänsteskrivelse 2020-05-13        

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 111 Dnr 2019-000390  

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende 
och ekoby i centrum av Uppvidinge och döp området 
till Uppvidinge 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.    

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag framställs förslaget om att bygga klimatsmart skola, 

äldreboende och ekoby i centrum av Uppvidinge och döpa området till 

Uppvidinge. 

Klimatsmart byggnation ingår som en naturlig del i Uppvidinge kommuns 

arbete med nybyggnation samt underhållsinsatser. Det finns politiska beslut 

på att möjligheterna till solenergi ska beaktas vid nybyggnation och 

befintliga byggnader.  

Förskolan Björkåkra ska miljöcertifieras med anledning av att valt material 

utgått från särskild miljöhänsyn. På förskolans tak finns solceller som driver 

köket samt bergvärmepumpen. Byggnaden har ett större dagsljusinsläpp 

med syftet att minska användandet av lampor som ljuskälla.   

Vid renoveringen av Olofsgården inrättades uppvärmning via bergvärme 

som drivs av solceller. Solcellerna kyls ner av vatten och på så sätt får en 

högre kapacitet. 

Ett av kommunens gruppboenden har fått solceller som driver dess 

bergvärmepump. 

Trots Uppvidinge kommuns insatser mot klimatsmart byggnation finns ett 

omfattande renoverings- och utvecklingsbehov på befintliga lokaler. 

Underhållsbudgeten som ska täcka hela kommunens samlade underhåll 

uppgår till 2,4 miljoner kronor. Möjligheten till klimatsmart byggnation 

måste ses i förhållande till befintliga budgetmedel och underhållsbehov. 

Detta är en långsiktig process där möjligheterna till klimatsmart byggnation 

sker i de fall det är möjligt och aktuellt. 

En ekoby drivs många gånger av näringsidkare eller samhällsförening som 

engagerar och driver frågan. Ekobyn förutsätter hänsyn till exempelvis nära 

tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelväg mellan bostadsområde 

och närliggande samhälle. Det finns inom Uppvidinge kommuns 

geografiska område möjlighet till upprättandet av en ekoby. Däremot är 
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Uppvidinge kommun inte en ensam aktör. Det går i detta läget inte att ta 

ställning till en ekoby i centrum av Uppvidinge. 

Kommunledningsförvaltningen hänvisar till möjligheterna för mark och 

exploatering med eventuell initiativtagare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 51 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.                 

Ekonomiska konsekvenser 

Klimatsmarta skolor och äldreboenden samt ekoby i centrum av 

Uppvidinge ställer krav på investering och innebär höjda kostnader.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 

centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge 

Bilagor Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 

centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 51 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 183 Dnr 2020-000315  

Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg 
år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna kommunalförbundet VoB Kronobergs årsredovisning 

2019 

2. Bevilja kommunalförbundet VoB Kronoberg:s förbundsdirektion 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet VoB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 

2019. Revisorerna har granskat kommunalförbundets årsredovisning och 

finner att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är i allt 

väsentligt rättvisande och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019 och att kommunalförbundets årsredovisning 

godkännes.  

Det är respektive medlemskommuns kommunfullmäktige som fattar beslut 

om ansvarsfriheten.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

VoB Kronoberg Årsredovisning 2019 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-07-03     

Beslutet skickas till 

VoB Kronoberg, gun.hartman@vob.se   
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§ 184 Dnr 2020-000320  

Servicemått för erhållande av skolskjuts för 
gymnasieelever 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva det beslut som 

togs i kommunfullmäktige 1997 § 33.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 1997 § 33 att samma servicemått som gäller 

för grundskolans elever årskurs 7-9 ska gälla för gymnasieeleverna. 

Servicemåtten för erhållande av skolskjuts för grundskoleelever beslutades 

av kommunfullmäktige 1996 § 95. De fastställda servicemåtten som gäller 

idag är att avstånd från hem till skola för erhållande av skolskjuts är 4 

kilometer för gymnasieelever. Beslutet föreslås upphävas för 

gymnasieelever eftersom resor för gymnasieelever betecknas inte som 

skolskjuts utan som elevresor. Dessa resor kan från kommunens sida ges i 

kontant stöd eller genom tillhandahållande av busskort. Minsta gällande 

avstånd för elevresor mellan hem och skola är 6 kilometer. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva 

det beslut som togs i kommunfullmäktige 1997 § 33.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 1996 § 95 

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 1997 § 33 

Protokollsutdrag BUN 2020-06-07 § 49    

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden   
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§ 185 Dnr 2020-000346  

Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för taxor 

och avgifter inom omsorgen 2021”.         

Sammanfattning av ärendet 

Varje år fastställer kommunfullmäktige taxor och avgifter i kommunen i 

enlighet med kommunallagen (KL 3:9). Socialnämnden bereder för 

kommunfullmäktige ärendet om taxor- och avgifter inom 

verksamhetsområdet för omsorgen. Socialförvaltningens förslag finns i 

dokumentet Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021. 

Regeringen fastställer, som alltid, prisbasbeloppet för nästkommande år 

under hösten, vilket innebär att de taxor och avgifter som baseras på 

prisbasbeloppet inte kan anges förrän prisbasbeloppet är fastställt.  

I avsnitt 2.1 som handlar om högkostnadsskyddet föreslås en höjning för 

boende i ordinärt och särskilt boende enligt maxtaxan för 2021. Höjningen 

sker i enlighet med 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) som anger det så 

kallade högkostnadsskyddet.  

I avsnitt 3.1 i bilagan med rubriken "avgifter inom högkostnadsskyddet" 

föreslår socialförvaltningen en timtaxa för service och omvårdnad på 

maxtaxan/6 per timma. Avgiften för korttidsvård = maxtaxan/30 samt för 

Dag-/Nattvård = maxtaxan/SO.  

Ändringar  

Med hänvisning till avsnitt 3.2, avgifter utanför 

högkostnadsskyddet/maxtaxan föreslår socialförvaltningen följande:  

Boendeavgift/Hyra föreslås en höjning med 2 %, fr o m 1/1 2021, på 

befintliga hyror med undantag för Bostad med särskild service på Sländan, 

Sunagård, Örnvägen 7 samt Köpmangatan där ingen hyreshöjning sker.  

Meddelande om hyreshöjning skickas ut till hyresgästen 3 månader innan 

hyreshöjningen träder i kraft.  

Med hänvisning till avsnitt 7.1, avgiftsnedsäthm1g vid frånvaro:  

För de som har måltidsabonnemang i gruppbostad reduceras avgiften för 

måltidsabonnemang med 1/30 per frånvarodag, alternativ med antal 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

måltider per frånvarodag, vid planerad frånvaro meddelad minst 3 dagar 

innan.  

För de som har måltidsabonnemang i gruppbostad reduceras avgiften för 

måltidsabonnemang med 1/30 per frånvarodag, alternativt med antal 

måltider vid sjukhusvistelse.  

Med hänvisning till avsnitt 8.2, kostnadsersättning/avgifter utanför 

högkostnadsskyddet/maxtaxan:  

Habersättning mer än 4 timmar 0,1 % av prisbasbeloppet. Halvdag 1-4 

timmar 0,07% av prisbasbeloppet.  

Övrigt  

Vid städning hos makar och sambos i ordinärt boende, delas avgiften på 

hälften vardera. Gäller för nya beslut som tas under 2021 samt beslut som 

omprövas.  

Måltidsdistribution i ordinärt boende beviljas för 15 måltider alternativt 30 

måltider per månad. (Hel eller halv månad för respektive måltid). 

Socialnämndens förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för taxor 

och avgifter inom omsorgen 2021”. 

Ekonomiska konsekvenser 

Socialnämndens intäkter från avgifter beräknas öka med ca 1,5-2% under  

2021.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SN 2020-06-09 § 59 

Förslag till riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021 

Förslag till förändrade taxor och avgifter inom omsorgen 2021 

Presidieskrivelse 2020-08-10     

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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Från: Linda Arvidsson <lindaj78@hotmail.com> 
Skickat: den 28 juni 2020 19:03 
Till: Alexander Arbman 
Ämne: Avsägning av uppdrag 
 
Hej, 
Jag vill härmed avsäga mig uppdraget som ersättare i styrelsen för Uppvidingehus. 
 
Mvh 
Linda Arvidsson  
 
Skaffa Outlook för Android 
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