
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Alexander Arbman,  
alexander.arbman@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-16 
 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 23 juni 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  

Inga medborgarförslag. 

4.  Inlämnande av interpellation 

Dnr 2020-000004  

En ny interpellation. 

5.  Anmälan av motioner 

Dnr 2020-000005  

Två nya motioner. 

6.  Fråga från förtroendevald 

Dnr 2020-000006  

En ny fråga från förtroendevald. 

7.  Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Dnr 2020-000159  

./. 

8.  Översyn av bolag och kommunstyrelsens 

organisation 

Dnr 2019-000122  

./. 

9.  Interkommunal samverkan inom 

avfallsområdet 

Dnr 2018-000269  

./. 

10.  Rivning av fastighet Boskvarn 1:80 

Dnr 2019-000217  

./. 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2020-06-16 
 

 
Sida 

2(2) 

 

 

Ärende Anteckningar 

11.  Revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning 

Dnr 2020-000193  

./. 

12.  Motion om måltider inom äldreomsorgen 

Dnr 2019-000250  

./. 

13.  Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Dnr 2017-000192  

./. 

14.  Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till 

Uppvidingehus 

Dnr 2019-000264  

./. 

15.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

Lönenämnden HUL 

Dnr 2020-000292  

./. 

16.  Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

Lönenämnden HUL efter Jerker Blomqvist 

(M) 

Dnr 2020-000293  

 

17.  Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen efter Peter Danielsson (S) 

Dnr 2020-000053  

 

18.  Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen efter Viktoria Birgersson 

(C) 

Dnr 2020-000278  

 

19.  Meddelanden till Kommunfullmäktige 

Dnr 2020-000026  

./. 

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

kommunsekreterare 

 



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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Anmälan av motioner             

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna motioner:  

 Motion om att bilda ett kommunalt tekniskt framtidsanpassat bolag, 

dnr 2020-000270   

 Motion om Språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor, dnr 2020-

000307     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-15    

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 

 







Språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor
För att kunna vårda människor så är god språkkunskap en så fundamental kunskap att frånvaron är 
en direkt risk för de människor som är i behov av vård eller omsorg. Oavsett om det handlar om att 
kunna tillgodogöra sig rutiner och säkerhetsföreskrifter eller kunna kommunicera med den 
vårdbehövande så är språket en nödvändighet för att kunna erbjuda vårdtagaren den trygghet som 
de har rätt till. Detta gäller alla vårdrelaterade sysslor.

Förslag till beslut:
Att Uppvidinge kommun utformar och inför ett språkkrav i Svenska för alla vårdrelaterade 
sysslor i kommunal regi

Sverigedemokraterna Uppvidinge
Simon Bring



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. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-10 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 164 Dnr 2020-000159  

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 

budgetförutsättningarna för budget 2021 och verksamhetsplan 2022 och 

2023 enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar att gruppledare för partier i 

kommunfullmäktige och budgetberedningen samlas till dialog inför 

budgetbeslut i fullmäktige måndag den 17 juni kl. 18 i Storasjö.     

Deltar inte i beslutet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna avstår att delta i beslut på grund av 

avsaknad av utlovad information om budgetförutsättningar med alla 

partier.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens budgetberedning har utarbetat förslag på budget-

förutsättningar för åren 2021 – 2023. Förslaget utgår från oförändrad 

skattesats samt en befolkningsökning på 182 personer. Förslaget innebär att 

de negativa balanskravsresultaten från 2017 – 2019 inte återställs fullt ut 

under perioden, återställandetiden förlängs med ett år.  

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeterad resultatnivå per år:  

2021 9 600 tkr 

2022 11 200 tkr 

2023 17 800 tkr   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag med tillägg 

att gruppledare för partier i kommunfullmäktige och budgetberedningen 

samlas till dialog inför budgetbeslut i fullmäktige måndag den 17 juni kl. 18 

i Storasjö.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.         
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-05-29 

Budgetförutsättningar för budget 2021 och verksamhetsplan 2022 - 2023     

Beslutet skickas till 

Gruppledare för partierna i fullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning 

Ekonomichef 

Kommunchef 

Samtliga nämnder och bolag 

Revisionen 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 2021 och VERK-

SAMHETSPLAN 2022 - 2023 

 
INLEDNING 

De ekonomiska förutsättningarna för budget- och planperioden är osäkra. Den pågående coro-

napandemin har på bara några månader fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållan-

den och ekonomi. Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är stor och pandemins slutliga effekter 

kommer ta lång tid att överblicka. Att i ett sådant läge göra bedömningar om den kommunala eko-

nomin är minst sagt en utmaning.  

 

För att inte försena arbetet med budgetprocessen har kommunens budgetberedning inlett arbetet med 

att ta fram budgetförutsättningar för perioden. Det är möjligt att förutsättningarna ändras kraftigt 

under pågående budgetarbete.  Budgetberedningen ska då initiera att ett ärende med reviderade bud-

getförutsättningar lyfts upp till kommunstyrelsen.  

 

De ekonomiska beräkningarna utgår från den relativt positiva scenario om utvecklingen som Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) presenterar i sin Ekonomirapport i maj 2020. Nyckelordet från SKR i 

ekonomirapporten är ”Osäkerhet”.   

 

OMVÄRLDSBEVAKNING 

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av 

coronapandemin. Den svenska ekonomin som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande 

inhemsk efterfrågan och fallande export. I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vil-

ket också märks på de stora variationerna i BNP-prognoser från olika bedömare.  

 

Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en minskning av 

antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas skatteunderlag. Under 2020 räknar SKR med 

att arbetade timmar faller med över tre procent och att arbetslösheten ökar med två procentenheter till 

knappt nio procent, där den beräknas ligga kvar även under 2021. Lågkonjunkturen beräknas dröja 

sig kvar åtminstone till 2023.  

 

För att motverka krisen har staten lagt krispaket som fram till den 8 maj hade en beräknad påverkan 

på statens budget med cirka 185 miljarder kronor. De flesta länder utvecklar olika typer av krispaket 

för att dämpa de samhällsekonomiska effekterna.  

 

 

KOMMUNERNAS EKONOMI 

Kommunsektorn har de senaste åren haft starka ekonomiska resultat. För två år sedan skedde en kraf-

tig resultatförsämring i kommunerna, då 69 kommuner redovisade ett negativt resultat och endast 109 

kommuner hade ett resultat på minst 2 procent av skatter och statsbidrag. Även 2019 redovisar ett 70 

tal kommuner ett negativt resultat. 

 

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kommer att bli stora både på kostnads- och intäkts-

sidan för kommunerna. Pandemin påverkar i hög grad kommunernas verksamheter; vården, äldre-

omsorgen, gymnasieskolan, socialtjänsten och ekonomiskt bistånd med mera. Personalen i välfärden 

pressas av osäkerhet och ökad arbetsbelastning till följd av sjukskrivningar och krav på omställning. 
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Vilka effekter som kvarstår under den kommande budget- och planperioden är inte möjligt att se 

ännu.    

Till följd av pandemin förväntas skatteunderlagets utveckling att bli låg. För att dämpa effekterna för 

kommuner och regioner har staten beslutat om en relativt kraftig ökning av de generella statsbidragen 

för de kommande åren.  

 

Inför de utmaningar vi har framför oss kommer det att krävas att kommunerna bedriver verksamhet-

en på ett helt annat sätt än idag. Utvecklingen pågår redan i sektorn, men det kommer att krävas mer 

utveckling och förändring kommande år då förväntningarna på välfärden fortsätter att öka samtidigt 

som effekterna av pandemin kan bli kostsamma.  

 

 

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR I UPPVIDINGE KOMMUN 

Kostnadsutvecklingen de senaste åren i kombination med tidigare års negativa resultat som ska åter-

ställas, kraftigt minskade statsbidrag och ökade kostnader inom många områden, innebär att det finns 

behov av att fortsätta arbetet med att genomföra tidigare beslutade åtgärder, men även att föreslå nya 

som ger kraftigt sänkta kostnader.   

 

Balanskravsresultat 

För åren 2017 - 2019 har kommunen upparbetade negativa balanskravsresultat på totalt 32,1 miljoner 

kronor. De föreslagna resultatnivåerna för perioden innebär att de negativa balanskravsresultaten inte 

kommer att vara fullt återställda 2022. Det kommer att behövas ytterligare ett år innan hela skulden är 

återställd.   

 

Skattesats 

Skattesatsen under planperioden beräknas vara oförändrad, 22,00. Inför 2020 höjdes skatten med 39 

öre.  

 

Befolkningsutveckling 

För planperioden beräknas antalet invånare öka med 182 personer. Den sista mars 2020 var antalet 

invånare i kommunen 9 541, vilket innebär att för att uppnå prognosnivån, behöver antalet invånare 

öka med 85 personer fram till 1:a november 2020.   

  

2019 9 594 personer   

2020 9 626 personer 

2021 9 701 personer 

2022 9 776 personer  

 

Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens budget-

arbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som tas fram av Sveriges 

Kommuner och Regioner, SKR. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska vanligen 

inte ge anledning till några ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige. 

 

Interna mellanhavanden  

En del av kommunens verksamheter bedrivs av andra intressenter:  

 

AB Uppvidingehus Fastighetsförvaltning och lokalvård 

UppCom AB  Bredband, IT och telefoni 

RÖK  Räddningstjänsten i Östra Kronoberg 

HUL  Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo 

 

För dessa verksamheter samt kommunens kostorganisation, gäller grundprincipen att tjänsterna ut-

förs till självkostnadspris. Undantag för denna regel är bredbandsverksamheten där hänsyn till kom-
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mersiella intressen beaktas. Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att utreda de 

kommunala bolagens organisering och ansvar. Utredningen redovisas till Kommunfullmäktige i juni 

2020.  

 

Arbetsgivaravgift och personalomkostnadspålägg 

Kommunen följer riktlinjer av SKR. Inför 2021 är prognosen en oförändrad avgift.  

 

Pensionskostnad 

Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos.  

 

Kapitalkostnad 

Varje investering får konsekvenser för driftredovisningen i form av kapitalkostnader. Avskrivning är 

beroende av den ekonomiska livslängden och internräntan på beslutad procentsats, 2,5 procent. Kapi-

talkostnaderna belastar driftbudgeten månaden efter färdigställande. 

 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter redovisas som en separat del av verksamhetsplanen. Viktigt är att in-

täkterna når upp till den nivå som fastställts för att klara beslutad kostnadstäckningsgrad. Det gäller 

till exempel VA- och renhållningsverksamheten som skall ha full kostnadstäckning. Utredning om 

förändring av huvudmannaskap för renhållningsverksamheten pågår.  

 

Investeringar 

Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningar och årets re-

sultat. Beslutade investeringsnivåer för 2020 – 2022 uppgår till närmare 170 miljoner kronor, vilket 

innebär att ambitionsnivån inte uppnås. Inför budget- och planperioden 2021 - 2023 bedöms investe-

ringsnivån vara fortsatt hög. De planerade investeringsnivåerna medför att upplåningsbehoven 

kommer att öka.   

 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH MÅLSTYRNING 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspek-

tiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generat-

ioner får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på 

en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller för låg finansieringsgrad.  

 

I november 2018 fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny målstruktur och mål för åren 2019 – 

2022. Målen utgår från fyra olika målområden: Uppvidingebon, Samhällsutveckling, Medarbetare och 

organisation samt Ekonomi. Inom respektive målområde finns ett antal mål. Varje mål har adresserats 

till någon eller några nämnder och eller kommunala bolag. Målen ska brytas ner till aktiviteter på 

förvaltningsnivå och om möjligt, ända ner till den enskilde medarbetaren. Styrningen ska på så vis 

leda till att den politiska viljeyttringen genomsyrar organisationen och därmed låter de demokratiska 

krafterna verka.  

 

Inför kommande budget genomförs mindre justeringar i målstyrningen (efter dialog i budgetberedningen). Ex-

empelvis tas inaktuella indikatorer bort, mätningar som genomförs vartannat år har endast värde för de aktuella 

åren samt justering av enskilda indikatorers värden. Under hösten 2020 kommer kommunledningsförvaltningen 

att föreslå kommunfullmäktige en halvtidsutvärdering av målstyrningen.  

 

Nämnderna ska i sitt förslag till budget och verksamhetsplan beskriva hur nämnden kommer att ar-

beta med de olika målområdena.  

 

 ANSLAGSNIVÅ 

I följande tabeller presenteras respektive nämnds anslagsnivå (budgetram) för perioden. Intäktsupp-

räkning har beräknats med 1,5 procent och kostnadsuppräkning exklusive löneökningar med 2 pro-

cent. Löneökningarna budgeteras centralt och fördelas ut först efter genomförd lönerevision. Ingångs-
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värdet 2020 i tabellerna är beslutad budget i november 2019 med tillskott för löneökningsmedel. Från 

kommunstyrelsens ingångsvärde har 2 015 tkr flyttats till socialnämndens budgetram till följd av 

nämnden tog över ansvaret för färdtjänsten. Nämnden kompenserades med ytterligare en miljon kro-

nor från centralt avsatta budgetmedel.  

 

Kommunstyrelsen 2020 2021 2022 2023

Ingångsvärde 96 983 96 006 98 054 98 582

Intäktsuppräkning -75 -243 204 -1 079

Uppräkning övriga kostnader 868 1 026 694 1 975

Neddragning/tillskott i ram, KF nov 2019 -1 770 -1 900 700

Förslag på tillskott, juni 2020 3 165 -1 070

Budgetram 96 006 98 054 98 582 99 478

Förändring mellan åren -977 2 048 528 896  
 

Utökning av kommunstyrelsens budgetram, i rad Förslag på tillskott, juni 2021, består av: 

- Samordnare innovativ sanering 

- Allmänna kommunikationer inom kommunen 

- Kommunstyrelsens förfogandemedel 

- Ökade kostnader inom Räddningstjänst Östra Kronoberg år 2021 

- Rivning av förfallna fastigheter 2021, successiv minskning 2022 och 2023 

- Lägre intäkter för skogsverksamheten 2021 

- Administrativt stöd inom Samhällsserviceförvaltningen 

- Återinföra bidrag till enskilda vägar 

Neddragningen 2022 är effekt av att vissa tillskott minskar/uteblir 2022.  

 

 

Barn- och utbildningsnämnd 2020 2021 2022 2023

Ingångsvärde 241 308 245 585 249 824 251 746

Intäktsuppräkning -174 -455 -511 -497

Uppräkning övriga kostnader 2 011 2 494 2433 2598

Neddragning/tillskott i ram, KF nov 2019 2 440 -800

Förslag på tillskott, juni 2020 3 000

Budgetram 245 585 249 824 251 746 253 847

4 277 4 239 1 922 2 101  
 

Utökning av barn- och utbildningsnämndens budgetram i rad Förslag på tillskott, juni 2021, består av 

budgettillskott till följd av utökat barnantal i förskola. 

 

 

Socialnämnd 2020 2021 2022 2023

Ingångsvärde 248 778 246 766 237 571 235 509

Intäktsuppräkning -259 -394 -476 -435

Uppräkning övriga kostnader 1 387 1 549 1 514 1 754

Neddragning/tillskott i ram, KF nov 2019 -3 140 -14 550 -1 000

Förslag på tillskott, juni 2020 4 200 -2 100 -2 100

Budgetram 246 766 237 571 235 509 234 728

Förändring -2 012 -9 195 -2 062 -781  
 

Utökning av socialnämndens budgetram i rad Förslag på tillskott, juni 2021, består av budgettillskott 

till följd av nya ärenden inom LSS. Tillskottet fasas ut successivt under 2022 och 2023.  
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Miljö- och byggnadsnämnd 2020 2021 2022 2023

Ingångsvärde 4 719 4 659 4 643 4 625

Intäktsuppräkning -39 -40 -39 -40

Uppräkning övriga kostnader 24 24 21 20

Neddragning/tillskott i ram, KF nov 2019 -45 0 0

Förslag på tillskott, juni 2020 0 0 0

Budgetram 4 659 4 643 4 625 4 605

Förändring -60 -16 -18 -20  
 

Inga ytterligare tillskott eller avdrag till Miljö- och byggnadsnämndens budgetram.  

 

 

Lönenämnd 2020 2021 2022 2022

Ingångsvärde 0 0 0 0

Intäktsuppräkning -71 -71 -71 -71

Uppräkning övriga kostnader 71 71 71 71

Budgetram 0 0 0 0

Förändring 0 0 0 0  
 

Lönenämndens kostnader ska täckas av intäkter från de ingående kommunerna, nettoramen är där-

med noll kronor.  

 
Sammanställning, nämndernas budgetram 

Nämnd/år 2020 2021 2022 2023 Förändring

Kommunstyrelsen 96 006 98 054 98 582 99 478 3 472

Barn- och utbildningsnämnden 245 585 249 824 251 746 253 847 8 262

Socialnämnden 246 766 237 571 235 509 234 728 -12 038

Miljö- och byggnadsnämnden 4 659 4 643 4 625 4 605 -54

Lönenämnden 0 0 0 0 0

Total 593 016 590 092 590 462 592 658 -358

Förändring, tkr 15 984 -2 924 370 2 196

Förändring, % 2,8 -0,5 0,1 0,4 -0,1

 
Till följd av åtgärdsplanen för ekonomi i balans sjunker nämndernas budgetram för 2021 för att blyg-

samt börja öka inför år 2022.  

 

Centralt budgeterade medel 

Från och med 2018 budgeteras löneökningsmedlen centralt och fördelas ut till respektive nämnd efter 

genomförd lönerevision. För perioden har mellan 2,5 – 2,8 procent avsatts årligen och motsvarar cirka 

12 miljoner kronor per år. Övriga medel som finns i den centrala budgeten är:  
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Centrala medel 2020 2021 2022 2023

Pensionskostnader 17 400 17 900 18 400 18 900

Digitalisering 500 500 500 500

Omstrukturering 2 760 3 925 1 725 0

Till IT licenser från omstrukturering 0 1 200 600 0

Kompetensutv/Personalförs 800 1 000 1 000 1 000

Kvalitetshöjande insatser - tar 500 tkr 2020 0 500 500 500

Oförutsett och demografi 4 000 0 0 0

Kapitalkostnader 1 850 3 450 5 281 6 281

Budgetram 27 310 28 475 28 006 27 181

Förändring 10 440 1 165 -469 -825  
 

I den centrala budgeten avsätts medel för digitalisering, kompetensutveckling samt kvalitetshöjande 

insatser som nämnderna kan ansöka om för olika typer av projekt/åtgärder inom respektive område. 

Medel för omstruktureringskostnader avsätts centralt för de kommande två åren. Under en struktur-

omvandling kan kostnader uppstå i ett inledningsskede, eller kostnader kvarstå för exempelvis loka-

ler eller personal vid avveckling av verksamheter. Syftet med dessa medel är att under en övergångs-

period kunna finansiera den typen av kostnader. Investeringsplanen för perioden är inte beslutad, 

dock pågår planering för omfattande investeringar. Ökade kostnader för kapitalkostnader budgeteras 

centralt och beslut om fördelning av medel sker i samband med att beslut fattas om investering.  

 

RESULTATPLAN FÖR PERIODEN  

R E S U L T A T P L A N 2020 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 130 296 132 231 134 140 136 152

Verksamhetens kostnader -725 699 -733 488 -750 768 -764 843

Avskrivning av anläggningstillgångar -22 376 -24 120 -25 950 -27 000

TOTALA NETTOKOSTNADER -617 779 -625 377 -642 578 -655 691

Kommunens skatteintäkter 422 529 426 503 442 187 458 819

Inkomstutjämning 127 726 124 445 129 014 134 156

Kostnadsutjämning 42 652 49 949 50 338 50 728

Tillskott, statliga medel, pandemi 7 900 7 923 7 923

Regleringspost 6 693 5 692 4 166 1 753

Regleringspost, generell del av "10 mdr" 4 586 6 630 6 630 6 630

Vår del av "10 mdr till välfärden" 7 146 0 0 0

Kommunal LSS-utjämning -3 189 -4 837 -4 875 -4 913

Kommunal fastighetsavgift 16 886 19 695 19 695 19 695

Finansnetto -250 -1 000 -1 300 -1 300

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 7 000 9 600 11 200 17 800

Återställning av balanskravet 6 352 9 600 11 200 5 030  
 

De ekonomiska förutsättningarna enligt upprättat förslag genererar ett överskott i kommunen de 

kommande åren. De negativa balanskravsresultaten från 2017 till 2019 återhämtas i sin helhet först 

under 2023. Fem miljoner kronor saknas i resultatnivå för perioden 2020 – 2022 för att uppfylla lag-

stiftningens krav på återställande inom tre år.  
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NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET 2021 OCH VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 

Varje nämnd har ett ansvar att presentera ett budgetförslag som bygger både på realism, och ett an-

svarstagande för att kommunens ekonomiska situation långsiktigt ska vara stabil.  

 

Nämnderna ska senast i oktober besluta om förslag till budget 2021 och verksamhetsplan 2022 och 

2023 som bygger på de beslutade budgetramarna för perioden. Nämnden ska beskriva vilka åtgärder 

som vidtagits för att få budget inom beslutad ram och vilka konsekvenser åtgärderna innebär.  

 

Om nämnden upplever svårigheter i att uppnå beslutad budgetram ska nämnden utöver tidigare 

beslutade åtgärder pröva möjligheter till omprioriteringar, effektiviseringar, övriga besparingar, stan-

dardsänkningar och/eller ökade intäkter.   

 

Nämnden ska i sitt förslag beskriva hur nämnden kommer att arbeta med de olika målområdena som 

Kommunfullmäktige har beslutat om.  

 

 

TIDPLAN 

 

• Juni  Beslut om budgetförutsättningar i Kommunfullmäktige 

• Oktober Nämnderna beslutar om budget- och verksamhetsplan 

• Oktober Kommunstyrelsen föreslår skattesats  

• November Beslut om budget- och verksamhetsplan i Kommunfullmäktige 

 
 

2020-05-28 

 

Silja Savela 

Ekonomichef 
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§ 130 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Telefoniverksamhet återgår från UppCom AB till den kommunala 

förvaltningsorganisationen senast 1:a april 2021. 

2. IT verksamhet återgår från UppCom AB till den kommunala 

förvaltningsorganisationen senast 1:a oktober 2021. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att senast 1:a april 

2021 starta upp ett kontaktcenter. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda framtida 

uppdrag, organisation och driftform för fiber- och bredbandsverksamheten 

och återkomma till kommunfullmäktige senast i oktober 2020. 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 

översyn och uppdatering av kommunala styrdokument avseende de 

kommunala bolagen och återkomma till kommunfullmäktige senast i 

december 2020.           

Reservationer 

 Jerker Blomqvist (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ingrid Hugosson (C), Viktoria Birgersson (C) och Christina Lindqvist (KD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2019, § 44, att uppdra till 

kommunstyrelsen att genomföra en utredning av Uppvidinge kommuns 

kommunala bolag och återkomma med förslag till förändringar av bolagens 

organisering och ansvar. Kommunstyrelsen har i januari 2020 gett 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att på kommunstyrelsens 

sammanträde i maj redovisa utredningen. Kommunchef och ekonomichef 

har genomfört utredningen och upprättat en rapport där förslag på åtgärder 

framgår. Som en del i utredningen har kommunen anlitat revisionsföretaget 

PWC för en utredning av IT verksamheten.                    
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag punkt 1-5. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar återremiss med motiveringen att 

detta är en sådan viktig fråga som har stor betydelse för framtiden, och 

därför behöver utredas och tydliggöras i en nära dialog med Uppcom AB 

innan beslut kan tas. Först och främst måste en konsekvensbeskrivning tas 

fram som är en del av uppdraget från Kommunfullmäktige. Sedan är det 

synnerligen viktigt att en genomarbetad ekonomisk kalkyl som visar vilka 

besparingar och kostnader det blir, både på kort och lång sikt. Beslut 

angående bolagen och i detta fall Uppcom AB skall inte tas förrän den 

parlamentariska gruppen sett över och kommit med förslag på hela den 

politiska organisationen. I dag saknas den parlamentariska utredning som 

behövs för att klargöra hur en framtida organisation ska se ut för att vara 

ändamålsenlig och som möter framtidens utmaningar där koordineringen 

för gemensamma IT-system, tydliga styr- och ledningsroller och resurser 

gör mest nytta till lägsta kostnad för våra kommuninvånare. Gruppen bör 

därför snarast komma igång med sitt arbete. Uppcom AB är ett väl 

fungerande bolag som vi tror kommer att behövas i framtiden, inte minst 

med tanke på att idag befinner vi oss på trappan till en utveckling av IT-

verksamheten och den digitala infrastrukturen som kräver en effektiv 

organisation såväl politiskt som tjänstemannamässigt där kommunen som 

samhället i stort måste utvecklas med ett helhetsperspektiv. Vår 

grundinställning är att inte montera ned ett väl fungerande bolag.    

Beslutsgång 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutat enligt Niklas Jonssons (S) yrkande.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 59 

Kommunledningsförvaltningens rapport, Översyn av Uppvidinge 

kommuns bolag, 2020-04-20 

PWC rapport, Granskning av IT verksamheten i Uppvidinge kommun  

Ekonomisk effekt vid flytt av telefoni och IT från bolag till kommun, 2020-

05-11       

Beslutet skickas till 

AB Uppvidingehus 
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UppCom AB 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Kommunfullmäktige 
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Sammanfattning

Under september 2019 har PwC på uppdrag av kommunstyrelsen i Uppvidinge Kommun genomfört en granskning av kommunens 
IT-verksamhet* genom att intervjua berörda nyckelpersoner (se bilaga 1). Granskningen omfattar kommunens IT-enhet (IT- och 
serviceavdelning), Uppcom AB (ett bolag som tillhandahåller tjänster inom bl.a bredband, IT och telefoni) och IT-verksamheten inom 
kommunens förvaltningar samt dokumentstudier från erhållet material. 

Syftet har varit att granska IT-verksamhetens ändamålsenlighet utifrån verksamhetens behov av IT-stöd samt se över 
förutsättningarna för bättre ledning, styrning och ökad effektivitet, och därmed kommunens förmåga att möta ökade åtagande med 
befintliga resurser.

• Vår övergripande bedömning är att styrningen och ledningen av IT bör stärkas väsentligt, såväl i form av en fastställd IT-strategi, som ett tydligt 
konkretiserat uppdrag för IT-verksamheten. Roller och ansvar, såväl inom IT-verksamheten som inom  förvaltningarna, behöver fastställas.

•Vi rekommenderar kommunen att ta ett helhetsgrepp över IT-verksamheten och formulerar strategier för leverantörshantering och outsourcing 
samt säkerställer att de tjänster externa parter levererar är tydligt beskrivna för att möjliggöra konkurrensutsättning och optimering av dessa.

• Vi rekommenderar kompetensutveckling för relevant personal inom de olika förvaltningarna för att säkerställa en tydligare kravställning mot IT 
och möjliggöra leveransgodkännande och test.  

• Kommunen bör säkerställa att forum för kommunikation mellan IT och verksamhet finns på plats och att tid avsätts i förvaltningarna för 
medverkan i dessa forum. 

I dag finns ett gap mellan verksamhetens behov av IT-stöd och IT:s förmåga att leverera. Gapen har successivt ökat i takt med behovet att 
digitalisera för möta medborgarnas och näringslivets behov på ett mer effektivt sätt med en oförändrad eller krympande budget. Det IT-stöd som 
levereras i dagsläget utgörs av bastjänster medan digitaliseringen kräver en komplettering med andra kompetenser inom IT-verksamheten utöver  
de som finns på plats idag. 

*) Med IT-verksamhet avses alla IT-relaterade funktioner och IT-relaterat arbete inom kommunen, inklusive förvaltningar och bolag.
3
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Bakgrund och syfte

Inledning
Vid årsskiftet 2016/2017 genomfördes en förändring av Uppvidinge kommuns organisation i syfte att utveckla och effektivisera densamma. 
Erfarenheterna från omorganisationen, ett fortsatt utvecklingsbehov och kommunstyrelsens ambition talar för att bolag, nämnds- och 
förvaltningsorganisation behöver ses över. Motiven för översynen är bland annat behov av tydligare ansvar, högre kostnadseffektivitet och 
ändamålsenlig verksamhet med rätt kompetens på rätt plats samt behov av förstärkt koncerngemensamt perspektiv. En väl fungerande 
IT-leverans är en förutsättning för digitalisering av verksamhetsprocesser.

Under september 2019 har PwC på uppdrag av kommunstyrelsen i Uppvidinge Kommun genomfört en granskning av kommunens IT-verksamhet 
på en översiktlig nivå. Resultatet av utförda observationer presenteras i denna rapport. Observationerna baseras dels på genomförda intervjuer 
och på dokumentation som tillsänts oss.  Rapporten är en avvikelserapport, det innebär att vi ej redovisar de aspekter som fungerar utan endast 
där vi noterar avvikelser från god praxis.

Syfte
Uppdraget innebär en övergripande granskning av IT-verksamheten i Uppvidinge Kommun och belysa bl.a alternativ bolagsstruktur, 
ansvarsområden och organisering med konsekvensbeskrivning, hur samordningsvinster nås samt hur en ny bolagsstruktur stärker ägarens 
(Kommunfullmäktiges) ledning och styrning av bolagen. 

Med IT-verksamheten menas all IT-relaterad verksamhet inom kommunen, som bedrivs inom IT-verksamheten såväl som inom förvaltningar och 
Uppcom AB. 

Övergripande frågeställningar
Rapporten avser att belysa följande övergripande frågeställningar:

1. Är IT-verksamheten i kommunen ändamålsenlig?

2. Är användningen av resurser organiserad, strukturerad och kontrollerad för att ge och matcha en optimal IT-leverans och ett optimalt 
verksamhetsstöd?

3. Vilka alternativ finns för den fortsatta förvaltningen och utvecklingen av IT hos kommunen?

För att besvara de ovan nämnda frågeställningar har delområden definierats, som presenteras på nästa sida. 
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Frågeställningar - delområden

Är IT-verksamheten i kommunen ändamålsenlig?

Är användningen av resurser organiserad, strukturerad och kontrollerad för att ge och matcha 
en optimal IT-leverans och ett optimalt verksamhetsstöd?

Delområden
1. Finns det erforderliga styrande dokument för IT som är kommunicerade till verksamheten?

2. Är IT-leveransen och verksamhetsstödet anpassade till verksamhetens behov och förväntan?

3. Ansvarar IT-avdelningen för att samordna kommunen IT-utveckling på kort och lång sikt, vilken omvärldsbevakning utförs och vilka 
utvecklingsambitioner finns?

4. På vilket sätt bedrivs förvaltning och utveckling av IT-relaterade funktioner och hur skapar det förutsättningar för ett effektivt stöd till 
organisationen?

5
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Frågeställning 1
Finns det erforderliga styrande dokument för IT som är kommunicerade till verksamheten?

Observationer
• Kommunen har tagit fram en digitaliseringsstrategi som anger syfte 

och riktning. Från intervjuer framkommer att det finns god politisk 
enighet bakom strategin. 

• Den styrande dokumentationen inom IT-området är inte komplett. 
Dokumenten är inte uppdaterade och inte fullt kommunicerade ut 
till verksamheten. Det framgår inte tydligt vilka dokument som skall 
finnas eller vilka som är aktuella. 

• Det saknas en uppdaterad och kommunicerad IT-strategi. PwC har 
mottagit en IT-strategi med oklar datering. IT-strategin hänvisar till 
varje nämnds ansvar för sin egen IT-utveckling. Nämnderna skall  
utifrån IT-strategin utveckla egna handlingsplaner. PwC har inte 
haft möjlighet att granska dessa handlingsplaner. 

• Under intervjuer framkommer det att råder oklarhet och varierad 
kunskap om policys och verksamhetsplanen för IT. Det råder även 
tveksamheter var aktuella styrande dokument finns tillgängliga. 

Rekommendationer
• PwC rekommenderar kommunstyrelsen att utarbeta och fastställa en 

långsiktigt IT-strategi och därtill kopplade planer för 
IT-verksamheten och förvaltningarna. 

• Kommunen bör säkerställa att policys och andra styrande dokument 
relaterade till IT och informationssäkerhet uppdateras, fastställs och 
kommuniceras till verksamheten. 

• Kommunen bör säkerställa att samtliga styrande dokument 
inklusive IT-strategin revideras på årlig basis och uppdateras om 
nödvändigt. 
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Frågeställning 2
Är IT-leveransen och verksamhetsstödet anpassade till verksamhetens behov och förväntan? 

Observationer
• Avtal mellan Uppvidinge Kommun och Uppcom AB är daterat 2010, 

där avtalet sades upp 2018, men förlängdes december 2017 med 6 
månader (med 1 månads uppsägningstid). Det finns ett nytt 
avtalsförslag inklusive en kostnadsredovisning för förhandling men 
detta är ännu ej beslutat.

• Kommunen har en IT- och informationsavdelning bestående av en 
anställd IT-chef som främst har arbetet med upphandling de senaste 
åren. IT-chefens roll som samordnande av IT-verksamheten, strateg 
och beställare har därför hamnat i skuggan. I intervjuer har det 
uppmärksammats att det råder osäkerhet i verksamheten runt vem 
man ska vända sig till, kommunens IT-chef och/eller Uppcom ABs 
IT-chef då en teknisk kunnig motpart är högt efterfrågad.

• Det framkommer i intervjuer att relationen med Uppcom AB 
upplevs som distanserad. Kommunikationen brister och  bemötande 
och nivå på kommunikationen upplevs personberoende. 

• Det framkommer även att det på olika håll i kommunen finns 
tveksamhet om Uppcom AB har förutsättningar att fungera som stöd 
vid verksamhetsutveckling utöver drift och förvaltning av 
infrastrukturen. 

Rekommendationer
• PwC rekommenderar att kommunen tar fram en tjänstekatalog 

baserad på såväl förvaltningarnas behov som de behov som finns 
centralt.

• PwC rekommenderar vidare att kommunen beslutar om hur 
IT-leveransen skall organiseras samt säkerställa att rätt parter 
upphandlas och kontrakteras för de tjänster IT-verksamheten 
erbjuder i tjänstekatalogen. 

• Vidare rekommenderas att rollen som IT-chef förtydligas, både vad 
gäller ansvar och befogenheter samt hur rollen skall samverka med 
förvaltningar och leverantörer.
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Frågeställning 2 (forts)
Är IT-leveransen och verksamhetsstödet anpassade till verksamhetens behov och förväntan? 

Observationer
• Det finns ingen etablerad process i hur hantering av ärenden utanför 

kontorstider ska hanteras. På Uppcom AB finns ingen 
jourverksamhet och hantering av problem löses ad hoc. 

• Det saknas dokumenterad process för incident- och 
problemhantering. Ärenden som inkommer till Uppcom AB loggas ej 
varför samma eller liknande problem kontinuerligt återkommer.

• I intervjuer framkom det även att kommunens interna IT och 
Uppcom AB:s roller inte är klart definierade och tydliga i förhållande 
för verksamheten. Uppcom AB upplevs ha god kompetens gällande 
infrastruktur och IT, dock behöver roller tydligare definieras och 
kommuniceras till berörda enheter på kommunen.

• Det råder ett förväntansgap mellan IT och verksamheten. Det finns 
ett behov av att diskutera nuvarande och förändrade behov i 
verksamheten men det råder oklarhet i vem som skall vara drivande 
i verksamhetsutvecklingen. Det önskas ett mer öppet samtalsklimat 
mellan verksamheten och IT.

Rekommendationer
• PwC rekommenderar att de SLA (Service Level Agreements) som 

finns rörande hantering av incidenter förtydligas och kommuniceras 
till verksamheten. 

• Kommunen bör säkerställa att IT-verksamheten systematiserar 
processen för hantering av incidenter och problem samt att 
avrapportering och uppföljning av dessa genomförs i återkommande 
förvaltningsmöten.

• Kommunen rekommenderas att dokumentera 
uppdragsbeskrivningar för såväl externa leverantörer som för 
kommunens IT-verksamhet. Vidare rekommenderar vi att roller och 
ansvar inom IT-verksamheten liksom hos förvaltningarna vad gäller 
t ex systemägarskap dokumenteras.

• I dagsläget är ansvaret och mandatet för verksamhetsutveckling inte 
tydligt vilket leder till stor osäkerhet hos alla parter. Vi 
rekommenderar att ansvar och mandat tilldelas kommunens 
IT-chefsroll att samordna och säkerställa framdrift i den 
verksamhetsutveckling som är IT-stöd. 
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Frågeställning 3
Ansvarar IT-avdelningen för att samordna kommunen IT-utveckling på kort och lång sikt, vilken 
omvärldsbevakning utförs och vilka utvecklingsambitioner finns?

Observationer
• Brister i övergripande strategi för IT-verksamheten och hur 

IT-utveckling ska bedrivas medför ad hoc beslut hos enskilda 
individer eller förvaltningar snarare än långsiktig planering.

• Uppcom AB bedriver verksamhet i form av teknikleverantör och 
fokuserar på utveckling av infrastruktur och IT-drift samt support, 
men saknar komponenter som stödjer verksamhetsutveckling och 
digitalisering. I intervjuer med Uppcom AB framkom det även att 
omvärldsbevakningen som rör den tekniska utvecklingen bedrivs i 
den utsträckning som man ser behov och intresse av. 

• I intervjuer framkom det att behovet av kompetens att omvandla 
idéer och förslag till verklighet är stort. Vanligt förekommande är att 
anställda har förslag på verksamhetsförbättringar men saknar 
kunskap om vart förslagen skall kanaliseras. 

• I intervjuer framkom det även att det saknas strukturerad 
samordning av omvärldsbevakning både inom Uppcom AB och 
kommunen utan det är upp till enskilda medarbetares intressen.

• Det finns ett gap mellan de tjänster Uppcom AB levererar och den 
förväntan verksamheten har beträffande stöd i hur idéer omvandlas 
till verklighet.

Rekommendationer
• I enlighet med tidigare rekommendationer bör IT-strategin revideras 

och fastställas, verksamhetsplaner för respektive förvaltning bör 
kopplas till denna vad gäller förvaltningarnas specifika IT-stöd. 

• PwC rekommenderar kommunen att undersöka möjligheter att 
påbörja eller utöka samarbetet med närliggande kommuner i frågor 
som rör omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling inom 
IT-området.

• Vi rekommenderar liksom under frågeställning 2 att kommunen 
arbetar vidare med att fastställa roller och tydligt ägarskap för 
samordning och framdrift av verksamhetsutveckling samt att denna 
information synliggörs. 

• Vi rekommenderar att kommunen genomför en kartläggning centralt 
och i förvaltningarna kring behovet av IT-stödd 
verksamhetsutveckling och digitalisering. Denna kan ligga till grund 
för kategorisering och segmentering av tänkbara leverantörer inom 
respektive område. 
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Frågeställning 3 (forts)
Ansvarar IT-avdelningen för att samordna kommunen IT-utveckling på kort och lång sikt, vilken 
omvärldsbevakning utförs och vilka utvecklingsambitioner finns?

Observationer
• Uppcom AB önskar vara mer delaktig i planering och önskar ett mer 

öppet samtalsklimat för att få en helhetsbild över planerade och 
pågående processer.

• Det finns en etablerad  IT-styrgrupp med representanter från 
Uppcom AB och förvaltningarna som formats under 
migrationsprojektet och som både Uppcom och kommunen önskar 
vidmakthålla.

• Ett tidigare initiativ i form av ett IT-råd  för att fokusera på 
utveckling och omvärldsbevakning har successivt försvunnit då 
syftet var oklart och det saknades kort- och långsiktig arbetsplan 
liksom kontinuerlig uppföljning.

Rekommendationer
• PwC rekommenderar att kommunen säkerställer att ett forum för 

förvaltningsfrågor etableras för uppföljning av incidenter och 
problem men även för informationsdelning om och prioritering av 
önskade, pågående eller kommande förändringar.
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Frågeställning 4
På vilket sätt bedrivs förvaltning och utveckling av IT-relaterade funktioner och hur skapar det förutsättningar 
för ett effektivt stöd till organisationen?

Observationer
• I intervjuer framkommer att samordningen mellan 

IT-verksamheten, förvaltningarna och kommunstyrelsen kan 
förbättras. Kommunikationen mellan kommunen och Uppcom AB 
upplevs som otydlig och onyanserad vilket leder till lågt förtroende 
för leverantören från kommunens sida. 

• Det saknas en dokumenterad och implementerad process för 
beställningar av förändring i IT-plattformen. I nuläget hanteras 
dessa ad hoc.  

• Det saknas en dokumenterad process för att bedriva projekt och 
förvaltning av IT vilket leder till otydlighet  i uppföljning av projekt 
och analys av verksamhetsnyttan vid avslutat projekt.

• Baserat på intervjuer med representanter från Uppcom AB framkom 
att en otydlighet upplevs gällande roller, mandat och ansvar för 
beslut gällande IT inom kommunen.

• I intervjuer framkom det även att förvaltningarna själva skall driva 
utveckling i de för verksamheten nödvändiga IT-stöden.

Rekommendationer
• PwC rekommenderar att kommunen implementerar en enkel 

projektmodell och en metod för förändringshantering för att 
säkerställa att förslag på ändringar samordnas och prioriteras ur ett 
nyttoperspektiv, att samtliga intressenter involveras och informeras  
samt att effekten av ändringarna följs upp. 

• Vi rekommenderar att förvaltningar där specifika IT-stöd används 
och där ansvar för systemet vilar på förvaltningen säkerställer att 
både tid och kompetens att axla rollen som systemansvarig finns 
samt att rollen är tydligt definierad och dokumenterad. 

• Kommunen bör säkerställa att det finns relevanta 
kompetensutvecklingsplaner för samtliga roller relaterade till drift, 
förvaltning eller utveckling av IT-stöd.

• Vi rekommenderar kommunen att utvärdera om budget och andra 
resurser för IT-stödd verksamhetsutveckling bör förvaltas centralt. 
Detta förutsätter en fungerande modell för utvärdering av initiativ 
och prioritering baserat på nyttokalkyler liksom löpande dialog med 
samtliga förvaltningar.
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Kommunens utmaningar i en föränderlig värld

Demografins utveckling

Liksom många andra kommuner och Sverige som helhet står Uppvidinge inför 
ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. Andelen invånare 
äldre än 65 år och yngre än 19 år förväntas öka i förhållande till den arbetsföra 
befolkningen vilket medför förändrade krav på kommunal service. Den 
demografiska försörjningskvoten baseras på antal personer i åldersgrupperna 0-19 
år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Ju 
högre tal detta mått visar, desto tyngre är försörjningsbördan för dem som befinner 
sig i åldersgruppen 20-64 år. 

För Uppvidinge kommun, liksom för kringliggande kommuner och även riket i 
snitt, går trenden för den demografiska försörjningskvoten uppåt utan tendenser 
till att vika. För Uppvidinges del, liksom för Älmhult, skiftade en annars vikande 
trend fram till 2012 till en ökning som sedan förhållit sig stabil. 

Ökningen innebär en risk för minskat beskattningsunderlag vilket får påverkan på 
kommunens budget för de verksamheter och den service som enligt lag måste 
finnas och erbjudas. Effekten på skatteintäkterna kan i viss mån kompenseras med 
höjningar av kommunalskatten men det i sin tur kan få andra negativa 
konsekvenser för befolkningsutvecklingen. Vikten av att prioritera rätt vid 
investeringar av skattekronor kan inte underskattas.

Den demografiska utvecklingen påverkar även rekryteringsbasen, där kommunen 
konkurrerar såväl med större näraliggande orter som det privata näringslivet om 
den tillgängliga arbetskraften. Kommunen behöver därför vara en attraktiv 
arbetsgivare.

* Källa: Statistiska Centralbyrån
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Digitaliseringens utveckling och medborgarnas förväntningar

Standardisering, molntjänster och upplevelse av tjänsterna

Den demografiska utvecklingen går snabbt men utvecklingen inom digitalisering går snabbare. 
Utbudet av IT-relaterade mjukvaror och tjänster ökar och förändras ständigt, där större delen av de 
nya mjukvaror som olika organisationer behöver för sin fortlevnad och utveckling inte längre 
levereras för installationer lokalt i en traditionell servermiljö, utan som molntjänster eller SaaS, 
Software as a Service. 

Tjänsterna standardiseras i allt högre grad och komplexa utmaningar kan mötas med en flora av olika 
standardiserade komponenter sammanflätade av bakomliggande integrationer. Samtidigt som 
användargränssnitten blir alltmer intuitiva och förenklade ökar således komplexiteten bakom 
fasaden, det skenbart enkla underbyggs av ett komplext nätverk av interaktioner mellan 
applikationer, integrationer och leverantörer, såväl lokalt som globalt. 

Den kompetens som krävs för att säkerställa och upprätthålla en hög grad av användarvänlighet såväl 
internt i den egna organisationen som externt mot andra intressenter, såsom medborgare, samtidigt 
som arbete bedrivs med processutveckling och automatisering, har kraftigt förändrats de senaste åren 
och kommer också fortsätta förändras i takt med utvecklingen.

I linje med utvecklingen förändras också medborgarnas förväntningar på offentlig service; tjänster 
skall levereras mer effektivt, ändamålsenligt och via fler gränssnitt på tider där medborgarna har 
möjlighet att efterfråga och konsumera dem. I en undersökning* från 2018 anser 25% att kommuner, 
landsting och regioner lever upp till förväntningarna på digital service vilket är fyra procent bättre än 
2016. De är dock fortfarande i minoritet och mycket återstår att göra. 

Samtidigt är 60% positiva till vård, omsorg och konsultationer med hjälp av digital teknik, vilket 
öppnar för möjligheter att möta utmaningarna som den demografiska utvecklingen medför.

* Källa: Invånarnas inställning till digital service i välfärden 2018, undersökning utförd av Sveriges Kommuner och Landsting
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Uppvidinge kommuns möjligheter att möta utmaningarna

Bastjänster skall fungera och verksamheten komma först

Den enorma bredd som kommunal verksamhet innebär och de utmaningar som den demografiska utvecklingen medför i form av ökande 
omsorgsbehov, minskande skatteunderlag och en tunnare rekryteringsbas under kommande år, kräver samsyn, samarbete och väl medvetna 
val i förhållande till de investeringar som görs i såväl verksamheten som i IT-stöd. Från våra intervjuer framgår att det finns politisk enighet i 
frågor som rör långsiktiga satsningar mot en mer digitaliserad kommun, något som på sikt ger möjlighet att anpassa resursfördelningen till de 
verksamheter där det personliga mötet är av största vikt samtidigt som administrativt tunga och repetitiva processer successivt automatiseras. 

Framgångsrik digitalisering har ett antal grundförutsättningar:

• Kommungemensamma bastjänster i form av IT-arbetsplats (datorer, telefoni, utskriftsmöjligheter och videokonferenser etc.) måste hålla en 
hög grad av tillgänglighet och stabilitet. Bastjänsterna skall vara utformade på ett sätt så att de underlättar för verksamheten utan att skapa 
dubbelarbete. 

• Det förvaltningsspecifika IT-stödet skall vara utformat på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till verksamhetens inriktning och närhet till 
kommuninvånarna. Oavsett stödets art, dess leverantör eller driftform krävs det fungera sömlöst med de kommungemensamma 
bastjänsterna.

• IT:s roll förändras eller utvecklas från teknikleverantör till verksamhetsstödjande uppgifter med ett långsiktigt och tätt samarbete mot 
gemensamma målbilder. Modeller för förstudier, konsekvensanalyser och nyttokalkyler med en hög grad av verksamhetsinvolvering 
behöver fastställas så att  de initiativ som drivs för kommunens räkning går åt rätt håll och att stödet även levererar utlovad 
verksamhetsnytta.

• IT behöver utöka kompetensen inom arkitektur från infrastruktur till tjänste- och verksamhetsnivå liksom beställarkompetens när större 
och mer komplexa införanden eller utbyten av IT-stöd kräver andra leverantörer eller driftformer än vad verksamheten är van vid. 

Gemensamt för dessa kriterier är att de ställer höga krav på samarbete och interaktion mellan IT och de olika förvaltningarna. Det krävs 
lyhördhet och närhet liksom en omfattande kunskap om kommunens kärnverksamhet, de huvudprocesser som skall prioriteras och den 
arkitektur man eftersträvar, för att säkerställa att de initiativ som genomförs ständigt är i linje med verksamhetens krav och kommunens 
övergripande målbild.
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Vägen framåt

Styrning, samsyn och samarbete

Vägen framåt ställer mycket höga krav på samarbete mellan IT-verksamheten och de olika 
förvaltningarna ur många olika perspektiv. Det ställer höga krav på såväl tydlighet i beslutsordning 
som gemensam långsiktig styrning när det gäller IT-relaterade investeringar. Det ställer också höga 
krav på de formella kontaktytorna mellan IT-verksamheten och förvaltningarna och en samsyn och 
professionalism i förhållande till de utmaningar förvaltningarna har att hantera. Samarbete framför 
kontroll bör eftersträvas..

Vidare ställs höga krav på tydlighet i roller, ansvar och kommunikation inte bara inom IT utan också 
hos förvaltningarna, där roller och ansvar behöver formaliseras. Det ställs kontinuerligt allt högre 
krav på IT-avdelningens helhetssyn över kommunens verksamhet där det behövs en såväl bred som 
djup kompetens så att IT, utöver drift och underhåll av nödvändiga bastjänster, även kan anta en roll 
som erbjuder en omfattande och aktiv omvärldsbevakning och ett aktivt och närvarande beställarstöd 
i förhållande till förvaltningarna. En IT-verksamhet behöver för framgång i detta inneha hög 
kompetens inom såväl verksamhets- som IT-arkitektur för att kunna stötta förvaltningarna fullt ut.

En alltmer komplex verklighet i en verksamhet med ett så brett tjänsteutbud som en kommun har 
ställer mycket höga krav på en formaliserad process runt förstudier och nyttokalkyler inför nya 
förändringsinitiativ. Att kunna förutse, undvika eller planera för att hantera påverkan på 
förvaltningarnas möjlighet att utföra sitt uppdrag kräver utvärdering och uppföljning av nyttan av de 
projekt som genomförs. Att hitta lämpliga sätt att återanvända erfarenheter från tidigare projekt och 
kalkyler i kommande projekt blir här en viktig del.  

Slutligen; Uppvidinge kommun är liten men inte ensam om utmaningarna avseende vare sig 
demografisk utveckling eller medarbetarnas och medborgarnas förväntningar. Kommunen kan utöka 
det samarbete som finns med kringliggande kommuner i frågor som rör både drift och förvaltning 
liksom frågor relaterade till förvaltningarnas behov av IT-stöd.
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Effektiva och ändamålsenliga IT-leveranser

Drift, utveckling och tjänster

Både i offentlig och privat sektor förekommer en flora av olika former för leverans av IT-stöd vilka sällan är renodlade utan ofta hybrider där 
inslag av egen drift blandas med outsourcing eller inköp av tjänster. 

Kommunens IT-verksamhet är bred vilket kan göra det komplicerat att välja en enda form för driften, där Uppvidinge kommun idag valt en 
hybridform där ett helägt externt bolag för huvuddelen av drift och förvaltning av IT-infrastruktur såsom datorer, servrar och 
kommunikation. I kommunen förekommer även outsourcad drift, exempelvis inom socialtjänsten där drift och förvaltning köps in av annan 
kommun och tjänster runt GIS köps in från en tredje kommun. 

Från vårt perspektiv ser vi inga avgörande fördelar med att driva IT-verksamheten i ett separat bolag och för kommunen finns några 
huvudalternativ vilka har för- och nackdelar. Gemensamt för dem är att de kräver tydlighet i form av styrmodell, strategi, roller och ansvar.

1. Uppcom AB fortsätter leverera IT med oförändrat eller utökat uppdrag
2. Förvaltning och utveckling av IT-stödet förs över i kommunal regi
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Uppcom AB:s uppdrag, två alternativ

Fortsatt förvaltning i nuvarande form medför fortsatta 
overheadkostnader främst inom ledning och ekonomi. 

En fortsatt leverans kräver en tydlighet i avtalet vad gäller vilka 
tjänster som skall levereras och deras omfattning. De SLA som finns 
behöver synkroniseras med verksamhetens krav och uppdateras 
därefter samt följas upp konsekvent, något som inte sker idag. 
Vidare behöver kommunens styrning väsentligt stärkas och Uppcom 
AB:s roll behöver ytterligare tydliggöras.

De tjänster som levereras i dagsläget ryms inom begreppet 
bastjänster och tillhandahålls av ett flertal stora leverantörer på 
marknaden. De är möjliga att konkurrensutsätta i en upphandling 
för att säkerställa konkurrenskraftig prissättning och villkor, något 
som skulle kunna påverka kommunens kostnader positivt. 
Kommunen har idag avtal med Atea för produktförsörjning inom 
IT-arbetsplats.

Alternativet ställer krav på kommunens förmåga att samordna all 
annan IT för att möjliggöra digitaliseringen vilket initialt innebär 
investeringar i personal både centralt och hos förvaltningarna.

Alternativet ställer också höga krav på samarbete, lyhördhet och en 
ökad servicegrad då förtroendet för leverantören uppfattas som lågt.

Ett utökat uppdrag för förvaltning och utveckling av 
IT-stödet ställer krav på leverantören där en tydligare strategisk 
agenda i linje med kommunens vision behöver fastställas liksom 
planer för kompetensutveckling för att ytterligare kunna fungera i 
en rådgivande roll vad gäller verksamhetsutveckling och 
digitalisering av tjänster. 

Ett utökat samarbete ställer krav på en utvidgad tjänsteportfölj hos 
Uppcom AB vilket påverkar bolagets kompetensbehovet inom  

● Upphandling av utvecklingstjänster
● Projektledning och projektmetodik
● Strategifrågor och verksamhetsanalys
● Omvärldsbevakning
● Krav- och testmetodik

Alternativet kräver långsiktighet och investeringar i främst 
personal, både hos kommunen och Uppcom, för att säkerställa att 
kommunikationen fungerar och att tjänsterna levereras enligt 
önskemål. Detta alternativ medför ökade overheadkostnader i form 
av administrativ personal såväl inom kommunen som inom 
Uppcom AB för att säkerställa en fungerande förvaltningsmodell. 

Komplexiteten i avtalet mellan parterna blir större och möjligheten 
att byta leverantör minskar. Dessa faktorer riskerar medföra en 
minskad kontroll över kostnaderna för kommunen. Liksom i 
föregående alternativ ställs krav på utveckling vad gäller 
förtroendefrågan.
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Förvaltning och utveckling av IT-stödet förs över i kommunal regi

En överföring av förvaltning och utveckling av IT-stödet till kommunen ställer krav på kommunens förmåga att dels fastställa 
vilka kompetenser man skall ha lokalt i organisationen och dels vilka som skall upphandlas externt. Kommunen behöver fastställa en 
fungerande förvaltningsmodell med samordning och inriktning av IT-verksamheten för att möjliggöra digitaliseringen. 

Detta innebär liksom i föregående alternativ att investeringar i personal såväl centralt i kommunen som hos förvaltningarna behövs. 
Kommunen kan komma att behöva frigöra tid för eller rekrytera kompetens alternativt upphandla stöd inom bl a följande områden

● Upphandling av utvecklingstjänster
● Projektledning och projektmetodik
● Strategifrågor och verksamhetsanalys
● Omvärldsbevakning
● Krav- och testmetodik

Att skapa förutsättningar för förvaltning och utveckling i egen regi kan medföra vissa ökningar i kostnader då andra roller behövs inom 
kommunen även om resurser kan omfördelas. Möjligheterna ökar att välja leverantör efter projektets eller tjänstens art men den interna 
beställarkompetensen blir desto viktigare, både inom arkitektur, IT och informationssäkerhet. 

Det saknas avgörande fördelar med att leverera bastjänster inom IT såsom IT-arbetsplats eller kommunikation (inklusive telefoni) i egen 
regi. Kostnaderna för detta överstiger nyttan då tjänsterna är väl standardiserade, leveranstiderna normalt sett korta och mängden 
leverantörer stor. Tjänsterna finns också oftast att avropa via ramavtal vilket förenklar införandet väsentligt. Vissa tjänster, såsom t ex 
växelhantering, bör kunna skötas inom ramen för kommunens reception vilket skulle ge möjlighet att omfördela resurser. 

Störst effekt får en mindre organisations investeringar i IT närmast verksamheten. Att bygga kompetens för att förstå verksamhetskraven, 
formulera dem i projekt för prioritering i linje med de långsiktiga målen och med respekt för arkitekturen ger en möjlighet att sedan kunna 
upphandla leverans av projekten i stället för att stå för allt utförande själv. Med tanke på kommunens verksamhet och behov finns sannolikt 
stor potential att ytterligare utöka samverkan med andra kommuner för att säkerställa en mer heltäckande kravbild liksom en 
kostnadseffektiv leverans.
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Avslutning

Vi vill avslutningsvis tacka de personer som deltagit i intervjuer och bidragit med underlag till denna översyn för ett vänligt 
bemötande och ett gott samarbete. 

Stockholm, Oktober 2019

Kontaktuppgifter:

@pwc.com @pwc.com @pwc.com
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Bilaga 1. 
Intervjulista

Roll Område

Chef- Barn och Utbildningsförvaltningen Uppvidinge Kommun

Tillförordnad Kommunchef (t.o.m. 2019-08-30) Uppvidinge Kommun

IT chef Uppcom AB

Chef- Samhällsserviceförvaltningen Uppvidinge Kommun

IT- och informationschef Uppvidinge Kommun

Chef- Socialförvaltningen Uppvidinge Kommun

Ordförande kommunstyrelsen Uppvidinge Kommun

Lönechef Uppvidinge Kommun

Styrelseordförande Uppcom AB

VD Uppcom AB

Ekonomichef Uppvidinge Kommun

Granskningen har genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner inom Uppvidinge Kommun och Uppcom AB, samt analys av relevant 
skriftlig dokumentation. Roller som intervjuats framgår av tabell nedan.  

20



© 2019 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.



 

  

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

 

Dnr. 2019-000122 

Översyn av Uppvidinge kommuns kommunala bolag  

Bakgrund 

Den 23:e april gav Kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en 

utredning av Uppvidinge kommuns kommunala bolag och återkomma senast höst 2019 

med förslag till förändringar av bolagens organisering och ansvar. I december 2019 

beslutade Kommunfullmäktige om att återrapportering ska ske under våren 2020.  

 

Av uppdragsbeskrivningen framgår att inriktningen för utredningen avseende de 

kommunala bolagen ska vara: 

- Alternativ bolagsstruktur, ansvarsområden och organisering med 

konsekvensbeskrivning och eventuella kostnader i genomförandet.  

- Hur får vi samordningsvinster mellan kommunala bolag och övrig förvaltning?  

- Hur stärker en ny bolagsstruktur ägarens (Kommunfullmäktiges) ledning och 

styrning av bolagen?  

 

Rapporten är upprättad av kommunchef och ekonomichef.  

 

De kommunala bolagen 

Uppvidinge kommun har tre helägda bolag, UppMod AB, AB Uppvidingehus samt 

UppCom AB. Kommunfullmäktige har den 29 april 2014 fastställt en bolagspolicy för 

kommunen samt bolagsordning och särskilda ägardirektiv för respektive bolag.  

 

UppMod AB 

Bolaget har fram till juni 2019 varit ett moderbolag, och då varit ägare till AB 

Uppvidingehus och UppMod AB. I april 2019 beslutade Kommunfullmäktige om att bolaget 

ska avvecklas och att kommunen ska förvärva aktierna i de bolag som ägs av UppMod AB.  

I juni 2019 genomfördes aktieförvärvet och bolaget är under likvidation.  

 

AB Uppvidingehus 

Enligt bolagsordningen är ändamålet med bolagets verksamhet, att bolaget skall i 

allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 

bostadsförsörjningen i Uppvidinge kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 

boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga 

principer. 

 

Bolaget utför även på uppdrag av kommunen förvaltning av kommunägda fastigheter samt 

lokalvård av kommunens verksamhetslokaler. Förvaltningen av de kommunägda 

fastigheterna omfattar all skötsel, drift och underhåll av kommunens fastigheter.  

 

2020-04-20 

Rapport  
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Uppdragen är reglerade med separata avtal och ska bedrivas till självkostnadspris. Bolagets 

kompetens används även i kommunens lokalförsörjningsplanering.  

 

Av följande tabell framgår ersättning till bolaget i förvaltningsuppdraget och för 

lokalvården. Lokalvården gick över till bolaget hösten 2016. Budgeten för 

fastighetsunderhåll fastställs årligen av Kommunfullmäktige. Vid årets slut görs en 

avstämning av resultatet, om uppdragen genererar ett överskott i bolaget görs en 

återbetalning till kommunen, och vid underskott betalar kommunen in motsvarande belopp 

till bolaget. Inför varje nytt år görs en avstämning av verksamhetens omfattning, nya 

uppdrag/fastigheter läggs till och avgående dras ifrån.  

 

Förändring

Ersättning till UH 2015 2016 2017 2018 2019 tkr %

Förvaltningsersättning 18 346 18 347 18 796 19 188 19 722 1 376 7,5

Fastighetsunderhåll 1 900 2 400 2 900 2 900 2 400 500 26,3

Lokalvård 3 500 10 500 10 763 11 248 748 7,1  
 

Utvärdering och förslag avseende AB Uppvidingehus 

Vi föreslår att bolagets verksamhet enligt ändamålsparagrafen i bolagsordningen bibehålls i 

oförändrad regi. Ansvaret för bostadsförsörjningen ska även fortsättningsvis vara 

kommunens (kan aldrig överlåtas till bolag).  Allmännyttiga bostadsbolag drivs i de allra 

flesta kommuner i aktiebolagsform, vilket vi också bedömer som den mest effektiva 

driftformen för Uppvidinge kommuns bostadsbolag. Vi ser att det finns behov av att se över 

och uppdatera bolagsordning och särskilda ägardirektiv. Det kan också finnas behov av 

andra typer av styrdokument. En inventering, översyn och uppdatering föreslås.  

 

Vi föreslår att bolaget även i fortsättningen ska utföra förvaltning av kommunägda 

fastigheter samt lokalvård av kommunens verksamhetsfastigheter.  Vi bedömer att det finns 

goda samordningsmöjligheter då bolaget utför samma typ av tjänster inom 

bostadsförvaltningen och kan därmed samnyttja resurserna effektivt. I budgetarbetet inför 

2020 fick bolaget i uppdrag att sänka kostnaderna i det kommunala uppdraget med 750 

tusen kronor, vilket har genomförts genom effektiviseringar. Vi ser att det finns behov av att 

se över uppdragsbeskrivningar och avtal inom båda tjänsteområdena. En översyn och 

revidering föreslås.     

 

UppCom AB 

Ändamålet med bolagets verksamhet, enligt bolagsordningen, är att inom ramen för 

kommunen givna direktiv främja, utveckla och tillhandahålla tjänster inom bredband, IT 

och telefoni till kommuninvånare och kommunens näringsliv. Verksamheten skall bedrivas 

enligt affärsmässiga principer.  

 

Bolaget sköter även drift och underhåll av kommunens IT, telefoni och kommunikation.  

Uppdragen har reglerats via avtal. Avtalet är uppsagt för omförhandling.  

 

Uppdragen gentemot kommunen skall bedrivas till självkostnadspris. Någon reglering av 

de ekonomiska resultaten har inte gjorts. De senaste åren har både IT verksamheten och 
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telefonin genererat ett överskott i bolaget, i genomsnitt med cirka 1,2 miljoner kronor 

årligen mellan 2010 och 2018. Om samma princip tillämpats i relationen till UppCom AB 

som till AB Uppvidingehus, skulle bolaget återbetalat medlen till kommunen. Vi kan inte 

hitta någon dokumentation om anledning till att bolagen behandlats olika avseende de 

ekonomiska resultaten.  

 

Antalet datorer i verksamheterna har ökat kraftigt de senaste åren, från 1 030 datorer 2010 

till över 1 800 år 2019. Till följd av att avtalet med bolaget har till stora delar varit rörligt, har 

kostnaden för kommunen ökat kraftigt för IT driften, från 5 miljoner kronor 2010 till över 8 

miljoner kronor 2019. Telefoniverksamheten har inte haft samma utveckling, antalet 

anknytningar och kostnad för drift har varit stabilt, cirka 2,4 – 2,5 miljoner kronor årligen.  

 

Som en del i utredningen har kommunen anlitat revisionsföretaget PWC för en utredning av 

IT verksamheten. Syftet med utredningen har varit att se över förutsättningar för bättre 

ledning, styrning och ökad effektivitet. Rapporten finns med som bilaga. Av rapporten 

framgår att det finns ett gap mellan verksamhetens behov av IT stöd och IT:s förmåga att 

leverera. Behovet av digitalisering i kommunens verksamheter kräver en helt annan 

kompetens och flexibilitet än vad bolaget kan erbjuda. Utredningen visar också att det finns 

en otydlighet i rollerna mellan bolaget och kommunen.    

 

Utvärdering och förslag avseende UppCom AB 

 

Bolagets verksamhet enligt ändamålsparagrafen 

Vi föreslår att bolagets verksamhet enligt ändamålsparagrafen förändras såtillvida att 

telefoni och IT gentemot kommuninvånare och näringsliv inte längre ska utföras av bolaget. 

Det är inte förenligt med det kommunala uppdraget att tillhandahålla den typen av tjänster 

till invånare och näringsliv. Det finns andra aktörer på marknaden som är mer lämpade till 

den typen av verksamhet. Vi konkurrerar dessutom med det privata näringslivet.  

 

När det gäller infrastrukturen i form av det fibernät som har byggts och fortfarande byggs 

ut, föreslår vi att det ska fortsätta drivas i bolagsform. Vi föreslår att en extern utredare 

tillsätts för utredning av framtida uppdrag och organisation för fiber-/bredbands-

verksamheten. Avseende organisationen föreslås tre olika alternativ utredas:  

 

1. Fortsatt bredbandsverksamhet i nuvarande bolag UppCom AB, direktägt av 

kommun 

2. Fortsatt bredbandsverksamhet i nuvarande bolag UppCom AB, direktägt av AB 

Uppvidingehus  

3. Fortsatt bredbandsverksamhet i AB Uppvidingehus regi, UppCom AB likvideras. 

 

Bolagets verksamhet avseende drift och underhåll av kommunens IT (avtal) 

Vi föreslår att IT verksamheten flyttas från bolaget till den kommunala 

förvaltningsorganisationen. Utredningen som genomförts av PWC visar inte på någon 

avgörande fördel i att driva verksamheten i ett eget kommunalt bolag. De ekonomiska 

förtjänsterna som vi ser är en avveckling av övergripande kostnader såsom ledning, 

administration, styrelse, lokaler med mera. De resurserna kan i stället riktas till arbete med 
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utveckling av IT verksamheten och digitaliseringen. De positiva effekterna för styrning och 

samordning som vi ser är bland annat: 

  

- En tydlighet i ansvar och roller 

- IT-verksamheten får ett tydligt mandat och en delaktighet med representation direkt 

i kommunens ledningsgrupp 

- Beslutsvägarna blir kortare och därmed snabbare och effektivare 

- Tillit och förtroende ökar om IT ses som en del av verksamheten snarare än som en 

extern leverantör 

- Beställarkompetensen blir en naturlig del av organisationen i en förvaltningsmodell  

- Att äga frågorna och resurserna i egen organisation skapar en möjlighet för att 

kunna omprioritera inom verksamheten vid behov (behöver ej förhandla varje liten 

förändring) 

- Kontroll över kostnaderna. Budget- och verksamhetsplanering utifrån samma regler 

som övrig kommunal verksamhet 

- Tydlighet i ansvarsfrågor gentemot andra myndigheter och leverantörer.  

 

Bolagets verksamhet avseende telefoni- och växeltjänster till kommunen (avtal) 

Vi föreslår att telefoni- och växelverksamheten flyttas från bolaget till den kommunala 

förvaltningsorganisationen. Idag finns en reception i kommunhuset som drivs av 

kommunen och bemannas av två årsarbetare, samtidigt bemannas telefonväxeln av personal 

i bolaget, 1,5 årsarbetare. Vi ser stora behov i att modernisera och effektivisera vår 

kommunikation med invånare, besökare och näringsliv. Genom att samordna telefoni och 

reception får vi möjlighet att med samma resurser skapa ett kontaktcenter och därmed höja 

servicegraden gentemot de som vill komma i kontakt med kommunen, men även minska på 

arbetsbelastningen för övrig kommunal personal. Tanken med ett kontaktcenter är att den 

ska kunna hantera många fler frågor än vad receptionen och växeln gör idag. Genom att slå 

ihop verksamheterna minskar vi sårbarheten för såväl telefoni och reception som för 

verksamheten. 

 

Tidplan 

Flytt av IT och telefoni – fullt ut genomfört senast sommaren 2021. Kan eventuellt ske i två 

delar, där telefonin flyttas i ett första steg och IT i nästa. 

Bredband – utredning klar september 2020. Fullt ut genomfört senast årsskiftet 2021/2022.  

 

Fortsatt arbete – behov av översyn 

Ägarstyrningen av de kommunala bolagen behöver tydliggöras. En översyn av 

nedanstående styrdokument föreslås:  

- Policy för kommunala bolag 

- Ägardirektiv för AB Uppvidingehus och UppCom AB 

- Bolagsordning för AB Uppvidingehus och UppCom AB 

- Avtalsfrågor med båda bolagen 

 

 

Anne Hallberg  Silja Savela 

Kommunchef  Ekonomichef 
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Ekonomisk effekt vid flytt av telefoni och IT från bolag till kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att den telefoni- och IT verksamhet som idag 

bedrivs av UppCom AB ska övergå till den kommunala förvaltningsorganisationen under 

2021. Arbetsutskottet beslutade den 5 maj att beslutsunderlaget till kommunstyrelsen ska 

kompletteras med en grov uppskattning av ekonomiska vinster och kostnader netto.  

De ekonomiska förtjänster som påvisas i den av kommunledningsförvaltningen genomförda 

utredningen är bland annat avveckling av övergripande kostnader såsom 

ledningsfunktioner (del av VD samt en IT chef), administration, styrelse, lokaler och 

revision.  

Dessa poster belastar den kommunala IT och telefonibudgeten med närmare två miljoner 

kronor per år. Genom att omvandla en del av de resurser som idag används till de 

övergripande kostnaderna till verksamhetsutveckling och effektivisering genom digitala 

tjänster kan ett utrymme för kostnadssänkningar skapas på sikt.  

Genom att samordna de personella resurserna från telefonväxel (som idag drivs i 

bolagsform) och reception (som idag drivs i kommunal förvaltningsregi) kan det planerade 

kontaktcentret, med ett mycket bredare uppdrag skapas. Ett väl fungerande kontaktcenter 

kan svara på en stor del av inkommande frågor från invånare, besökare och näringsliv, och 

kommer därmed att frigöra resurser inom samtliga förvaltningar. Även vissa administrativa 

arbetsuppgifter är möjligt att flytta från förvaltningar till kontaktcentret. Det går inte att i 

dagsläget påvisa storlek på ekonomisk vinst.   

Därutöver finns möjlighet att sänka kostnaderna ytterligare genom att samordna de 

personella resurserna från bolag och kommun. Det är uppdraget och ambitionsnivån som 

påverkar utformningen och därmed kostnaden för den nya organisationen.  

2020-05-11 

Silja Savela 

Ekonomichef 

2020-05-11

KS 2019-000122 
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§ 150 Dnr 2018-000269  

Interkommunal samverkan inom avfallsområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

 att 2021-01-01 ansluta till kommunalförbundet ”Kretslopp sydost ” 

verksamt inom kommunal avfallshantering enligt miljöbalken 15 

kapitlet enligt beslutsunderlaget. 

 att godkänna förbundsordning enligt bilaga 1. 

 att uppdra till kommunalförbundet att i samverkan med 

delägarkommunerna utarbeta och förankra gemensamma 

renhållningsföreskrifter och avfallsplan för medlemskommunerna. 

 att utse två ledamöter och två ersättare till kommunalförbundets 

direktion under inneliggande mandatperiod. 

 att uppdra åt samhällsserviceförvaltningen, Uppvidinge kommun, 

att förbereda och ta fram erforderliga avtal och handlingar i övrigt. 

 att utse Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar (sammankallande), 

Vetlanda och Oskarshamn till en arbetsgrupp med uppdraget att 

inför nästa mandatperiod utvärdera och vid behov komma med 

förslag på förändringar i förbundsordningen med anledning av 

förbundets utvidgning. 

 att detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut 

fattas av kommunfullmäktige i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 

Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.           

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala ansvaret för hantering av hushållsavfall ställs ständigt 

inför nya utmaningar för att svara upp mot nya krav från bl a kunder och 

myndigheter. Krav kommer på olika nivåer allt från EU-direktiv till lokalt 

uppsatta mål och riktlinjer, främst beträffande miljö och serviceutbud. För 

att svara upp till dessa krav krävs en stark, fokuserad, kompetent och 

effektiv organisation.  

De framtida utmaningarna förväntas i första hand beröra följande områden: 

• Tillsammans med företrädare för producenter av förpackningar och 

tidningar utveckla ett system för bostadsnära insamling av förpackningar 

och tidningar. 
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• Arbeta proaktivt med rådgivning och information i syfte att minska 

uppkomsten av avfall. 

• Utveckla cirkulära affärsmodeller för ökat återbruk och återvinning. 

• Arbeta aktivt för att minska verksamhetens påverkan på klimatet. 

• Vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera kompetenta medarbetare. 

• Ständigt utveckla servicen efter medborgarnas behov 

• Tillvarata storskalighetsfördelar och synergier för bästa möjliga 

kostnadseffektivitet 

• Möjliggöra större satsningar och investeringar 

Genom att bilda ett kommunalförbund bedöms de inblandade 

kommunerna ges möjlighet att tillsammans anta dessa framtida utmaningar 

med effektivitet och ett starkt fokus på frågorna. 

Bakgrund till bildande av kommunalförbund 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner har utrett bildande av en 

gemensam organisation inom kommunal avfallshantering. Förslaget är att 

bilda ett nytt utvidgat kommunalförbund där kommunerna Kalmar, 

Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås för närvarande ingår.  

Det nya kommunalförbundet föreslås ändra namn till Kretslopp Sydost. Det 

nya förbundet blir ett av Sveriges största med medlemskommuner från 3 

olika län och det nya namnet bidrar till en ny gemensam identitet och ett 

modernt uttryck (kretslopp) frikopplat från kommunmedlemmar samtidigt 

som det öppnar för fler medlemskommuner i framtiden.  

Det nya förbundet ska svara för det kommunala ansvaret att samla in, 

transportera och omhänderta hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken. Till 

grund för ansvaret ligger den av respektive medlemskommuns av 

fullmäktige beslutade förbundsordning, som tillsammans med av 

kommunfullmäktige beslutade renhållningsordning bestående av lokala 

föreskrifter och avfallsplan, sätter ramarna för förbundets verksamhet.  

Förbundsordning har granskats av jurist med särskild kompetens inom 

området.  

Framgång med samverkan bygger till stor del på att förtroende skapas 

mellan parterna. Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga 

miljömässiga motiv och är därför lämpligt som samverkansområde.  

Lagar och förordningar 
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Avfallshanteringen styrs till stor del av EU:s ramlagstiftning, nationell 

miljölagstiftning och nationella miljömål. Miljöbalken anger att kommunen 

ansvarar för att hushållsavfall omhändertas för att tillgodose skyddet för 

människors hälsa och miljön. Vidare ska kommunen besluta om en 

renhållningsordning innehållande avfallsplan och föreskrifter. I 

renhållningsordningen ska anges hur avfallets mängd och farlighet 

minskas. Avfallsplanen ska också ange kommunens mål med 

avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv och de nationella 

och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. 

För att ordna detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) enligt 

självkostnadsprincipen på sådant sätt att återanvändning, återvinning eller 

annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

I kommunalförbundet ska gemensam ekonomi och taxa (konstruktion och 

nivå) tillämpas vilket är praxis för kommunalförbund i Sverige. 

Renhållningsordningen avses vara gemensam för förbundets 

medlemskommuner.  

Innebörd av nytt kommunalförbund 

Samverkan med gemensam organisation skapar förutsättningar för en 

miljöriktig och effektiv avfallshantering genom bättre förutsättningar till 

kompetensförsörjning och synergier inom administration, insamling och 

omhändertagande av hushållsavfall utifrån förbundets 

verksamhetsområde. En regional organisation ger också bättre möjligheter 

att rekrytera och bibehålla strategisk personal.  

Avfallsområdet är under stark utveckling där miljö- och klimataspekter 

medför att avfallsfrågorna på EU/nationell nivå prioriteras allt högre. Att 

agera utifrån EU:s avfallshierarki med att främst förebygga avfall följt av 

återanvändning och återvinning är viktiga bidrag till ett bättre klimat och 

giftfri miljö. För att nå framgång måste arbetet intensifieras på regional och 

lokal nivå och detta är en viktig anledning till att kommunerna i allt större 

utsträckning samverkar med stöd av gemensamma organisationer för att 

kunna kraftsamla resurser och kapacitet.  

Källa: Avfall  

Sverige  
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Utöver ovanstående ska förbundet även äga, driva och svara för 

investeringar i anläggningar som ingår i medlemskommunernas ansvar för 

hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 

Övrig samverkan 

Kommunalförbundet ska också vara en drivande part i regional samverkan 

i regionen i syfte att optimera kompetensutbyte, kommunikation, 

upphandlingar, logistik/transport och behandling.  

Insamlingssystem och teknik 

Samtliga kommuner inom kommunalförbundet har optisk sortering för 

mat- och restavfall. Sorteringsanläggningar finns i Kalmar och Vetlanda.  

I Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås drivs insamling av 

mat- och restavfall i egen regi. I Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 

kommuner drivs denna på entreprenad. Utredning om egen regi även i 

dessa kommuner kommer genomföras. 

Med anledning av den nya förordningen om fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper pågår samråd om hur ett optiskt system ska 

kunna tillämpas i förbundets medlemskommuner. Enligt förordningen ska 

producenterna fullt ut betala för den fastighetsnära insamlingen av 

förpackningar och returpapper. I det fall medlemskommunerna väljer att bli 

uppdragstagare åt tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) ska full 

kompensation därmed utgå till kommunerna.   
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I Kalmar Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås finns 8 bemannade 

återvinningscentraler och 3 obemannade. I Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge finns vardera bemannad återvinningscentral. Nöjdheten hos 

invånare med obemannade centraler är positiv.  

Nedlagda deponier från Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge flyttas inte till 

kommunalförbundet då ansvaret är varje kommuns enskilda angelägenhet. 

Däremot kan förbundet sköta uppgifter kopplat till deponier på uppdrag av 

samverkande kommun. 

Fortsatta åtgärder 

I beslutsunderlaget redovisas en översikt av fortsatta åtgärder för att kunna 

starta upp verksamheten i ett nytt kommunalförbund 2021-01-01. Bland 

annat ska ett över övertagandeavtal tas fram och för kommunerna 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge ska detta beslutas i kommunfullmäktige. 

Avtalet avser att redovisa hur anläggningar, maskiner, utrustning, 

markåtkomst, avtal, tillstånd och ekonomiska delar ska hanteras. 

Andra viktiga delar är inrangering av personal och förberedelser kring 

administration och verksamhet.  

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna är i nuläget oklara och behöver utredas 

ytterligare.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ändra beslutsformuleringen i 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut så att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Förslag till förbundsordning (Bilaga 1) 

Beslutsordning (Bilaga 2) 

Lokala konsekvenser i kvarvarande verksamhet (Bilaga 3) 

Tjänsteskrivelse, kommunchef, 2020-06-03  

Protokollsutdrag KSAU 2020-05-26 § 70     
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Beslutet skickas till 

Chef för samhällsserviceförvaltningen 

Kommunchef 
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§ 211 Dnr 2018-000269  

Interkommunal samverkan inom avfallsområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

• att tillsammans med KSRR ta fram förslag på avsiktsförklaring om att 

ingå gemensam organisation (kommunalförbund). 

• att kommuncheferna eller motsvarande i Sävsjö, Vetlanda och 

Uppvidinge eller av denne utsedd tjänsteman ges ansvar för 

framtagandet av avsiktsförklaring tillsammans med KSRR. 

• att VD och avfallsansvarig i Njudung samt avfallsansvarig i Uppvidinge 

utses att tillsammans med av KSRR utsedda tjänstemän ta fram förslag 

avsiktsförklaring. 

• att under framtagandet rapportera till utsedd politisk styrgrupp. 

• att kontinuerligt också redovisa till kommunstyrelsen.             

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet 

beslutade Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda 

gemensam organisation genom ett beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. 

En projektgrupp bestående av de ansvariga tjänstemännen  i Amaq, 

Njudunhg och Uppvidinge kommun bildades för att driva arbetet. Till 

styrgrupp utsågs kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun samt 

ordförande i Amaq och Njudung. Möjlighet gavs också att utse politiker 

från oppositionen. Dessutom har kommunchefer (eller motsvarande) 

deltagit vid styrgruppsmötena.    

Uppdraget innefattade att ta fram beslutsunderlag för bildande av 

gemensam organisation; 

- Konkretisera hur en gemensam organisation kan utformas (verksamhet, 

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

förhållanden 

- Belysa olika samverkansformer (främst kommunalförbund och bolag) och 

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

verksamhet/organisation, kunder och anslutning fler kommuner) 

- Belysa konsekvenser i befintliga organisationer och närliggande 

kommunala verksamheter 
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- Belysa hur samarbete inom avfallshantering i regionen påverkas och 

intresset för fler kommuner att delta 

- Rekommendation om gemensam organisation med eventuella 

beslutshandlingar 

I uppdraget förutsätts inte nuvarande avfallssystem med optisk sortering 

för mat- och restavfall vara det givna valet i en eventuell framtida 

organisation. Om gemensam organisation bildas föreslås denna ges i 

uppdrag att utifrån de nya förutsättningarna utreda och i samråd med 

kommunerna föreslås hur framtidens avfallssystem ska utvecklas, vilket 

också ska beslutas av kommunerna och dess renhållningsordning 

(avfallsplan+föreskrift).  

Om rekommendationen innebär förslag om bildande av gemensam 

organisation kan styrgruppen besluta om att ta fram erforderliga 

handlingar för bildande för ställningstagande i berörda politiska styrelser 

och nämnder (i slutändan fullmäktige) och förfarande för politiskt samråd 

och remiss.  

Aneby har parallellt utrett samgående med June Avfall & Miljö AB. Besked 

väntas komma innan årsskiftet 2019/2020.  

Frågan har under processen ställts till Eksjö och Nässjö om vilja att delta i 

utredningen men dessa kommuner har avstått medverkan. Det utesluter 

inte verksamhetsmässigt samarbete.  

Vid styrgruppsmöte 2019-12-04 gav styrgruppen uppdrag till 

projektgruppen att studera alternativ till samverkan med andra närliggande 

organisationer. Vid samma möte beslutades om att ge en bredare politisk 

förankring i Kommunstyrelsens presidier vid möte den 12 mars 2019. 

Parallellt under arbetet har information givits i kommunstyrelser och i 

något fall kommunfullmäktige. Vid detta styrgruppsmöte beslutades också 

att kontakta de närliggande kommunalförbunden KSRR 

(Kalmarsundsregionens renhållare) och SÅM (samverkan Återvinning 

Miljö). Lite senare tillkom att kontakt även skulle tas med Södra Småland 

Avfall & Miljö AB.  

Vid styrgruppsmötet 2019-05-16 godkändes ett program som syftade till att 

förbereda befintliga organisationer för ett eventuellt samgående inom 

VASU eller med annan organisation.  

Vid styrgruppsmötet 2019 redovisades utförda kontakter som sammantaget 

påvisade att alla 3 (KSRR, SÅM, SSAM) är mycket intresserade av att ingå 

samverkan med VASU kommunerna.  
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Vid styrgruppsmötet presenterades utfört arbete, se bifogad fil.  

Rekommendationen från styrgruppen är följande; 

- I första hand ska samarbete sökas med KSRR. Alternativ 2 är SSAM. Med 

KSRR avses avsiktsförklaring tecknas som godkänns i KF (eller möjligen 

bara KS – avgörs vid nästa träff efter samråd med KSRR).  

- Redovisning av uppdraget inkl förslag till rekommendation som uttrycks i 

ett inriktningsbeslut om att ingå i samarbete med KSRR ta fram 

avsiktsförklaring ska delges och godkännas av KS i Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge.  

- Information ges till berörda parter.  

- Aneby ska i avsiktsförklaring ges rätt att delta i det fall de väljer detta 

samarbete. Aneby ska dock inte besluta om avsiktsförklaring förrän de tagit 

ställning om samarbetspart.  

Motivet till valet av KSRR i första hand är de goda förutsättningarna till att 

på gemensamma grunder skapa en stor organisation tillsammans med en 

etablerad part. KSRR har en väl fungerande organisation med tydlig 

strategisk styrning. KSRR har också innovativt tänkande såsom självservice 

ÅVC och nyttjande av modern teknik (digitalisering mm). KSRR har optisk 

sortering samt egen regi vilket skapar förutsättningar för synergier och 

utveckling inom dessa områden. KSRR har nyligen anslutit Oskarshamn. 

Bildandet av egen organisation inom VASU bedöms vara ett sämre 

alternativ då organisationen bedöms bli tunn och sårbar med begränsad 

potential för synergier.   

Redovisning av utfört uppdrag inkl. slutsatser om fortsättning avses ges i 

Kommunstyrelser enligt följande; 

2/10  Vetlanda 

8/10  Sävsjö 

15/10  Uppvidinge 

Pressinformation ska genomföras i samband med KS Vetlanda. Njudung 

samordnar detta med övriga berörda inkl KSRR.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kontinuerligt också redovisa till 

kommunstyrelsen. 

Tony Johansson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag 

till beslut.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Christina 

Lindqvists (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08 § 24 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

  

 



Bilaga 1. Program framtagande av beslutsunderlag 
Projektorganisation 
Politisk styrgrupp 

Ansvar:  Politiskt ställningstagande om bildande av kommunalförbund ska delges kommunerna 
för beslut.  

 Hantera politiska frågor såsom förankring i medlemskommuner. 

Deltagare:  Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge:  Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsledare, 
ordförande bolag 

KSRR:  Arbetsutskott direktion KSRR 

Styrgrupp 

Ansvar:  Styrgruppen utser projektgrupp  

 Ställningstaganden som är kopplade till politisk styrgrupp. 

Deltagare:  Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge: Kommunchefer   

KSRR:  Förbundsdirektör/projektledare 

Projektgrupp 

Ansvar:  Ekonomisk hantering renhållningskollektiv 

Driver arbetet med beslutsunderlag och ev tjänsteskrivelser 

 Mandat att hantera behov av externa resurser, ex projektledning.  

Samordnar arbete i arbetsgrupper 

Deltagare:  Verksamhetsansvariga (utses av styrgrupp),VD 

Arbetsgrupper 

Projektgruppen tillsätter arbetsgrupper med företrädare främst inom områdena verksamhet, 
anläggning, HR, ekonomi, IT och kommunikation.  

Styrgruppen ansvarar för att resurser i kommunen tillsätts utifrån projektgruppens behov.  

Ekonomi 
Parterna finansierar all egen arbetstid i projekt- och arbetsgrupper.  

Externa kostnader fördelas 50 % på KSRR samt 50 % på kommunerna Vetlanda, Sävsjö och 
Uppvidinge.  

Fördelning inom Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge sker fördelningsgrund som dessa parter 
överenskommer om. Vid inträde för Aneby ska hanteras dem inom ramen för den 50 % andel som 
Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge har.  



Åtgärdsplan 

Åtgärdsområde Kommentar Ansvar 

Politiska frågor Politisk förankring i samtliga kommuner, främst 
kommunstyrelse/utskott samt politiska 
grupper. 

Förbundsordning 

Namn 

Ev avtal kommun 

Förankring 

Beslutshantering 

Media 

Politisk 
styrgrupp 

Beslutsunderlag inkl 
tjänsteskrivelser ev 
samgående 

 Styrgrupp 

Renhållningsordning, 
taxekonstruktion 

Hanterar renhållningsordning och 
taxekonstruktion 

Projektgrupp 

Verksamhet Hantering av insamlingsform (egen 
regi/entreprenad) och ÅVC 

Nuvarande avtal 

Förordning fastighetsnära insamling 
förpackningar och returpapper 

Projektgrupp 

Anläggning Hantering av avfallsanläggningar 

Överlåtelse 

Projektgrupp 

Konsekvenser verksamhet och 
organisation 

I nuvarande organisationer och kommuner Projektgrupp 

Ekonomi Hantering av ekonomiska frågor (redovisning, 
anläggningar, avtal) 

Uppstartskostnader 

Redovisning tillgångar 

Avsedd 
arbetsgrupp 

IT Hantering av IT frågor Avsedd 
arbetsgrupp 

Kommunikation Hantering av kommunikationsfrågor Avsedd 
arbetsgrupp 

HR Hantering av HR frågor  

Riskanalys 

Avsedd 
arbetsgrupp 

 



Förbundsordning för Kommunalförbundet  
Kretslopp Sydost 
 

§ 1 Medlemmar 
Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (2017:725), (KL). Medlemmar i 

kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, 

Uppvidinge och Vetlanda. 

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. Förbundsordningen träder i kraft 2021-01-01. 

§ 2 Organisation 
Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 

§ 3 Förbundets säte 
Kommunalförbundet har sitt säte i Kalmar. 

§ 4 Förbundets ändamål och uppgifter 
Kommunalförbundets ändamål är att genom samverkan mellan förbundets medlemskommuner 

skapa en plattform för att på ett miljö-, hälso- och kostnadseffektivt sätt bedriva 

renhållningsverksamhet i medlemskommunerna till gagn för kommunmedlemmarna. 

Kommunalförbundets uppgift är att ansvara för medlemskommunernas hantering av avfall och 

strategiska planering av frågor som rör avfallshantering, uppgifter om insamling och behandling av 

avfall samt den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för enligt 15 kap. 

miljöbalken med tillhörande författningar, EU-förordningar i frågor inom avfallsområdet och 

kommunala renhållningsordningar. 

Inom ramen för förbundets myndighetsutövande uppgifter ingår bl a tillsyn och beslutsfattande som 

följer av förbundets uppdrag enligt 15 kap. miljöbalken och därtill kopplade föreskrifter som 

meddelats med stöd av balken. 

Annan tillsyn över efterlevnaden av miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken 

än sådan tillsyn som specificerats ovan, överförs inte till kommunalförbundet. 

När kommunalförbundet har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild 

författning, skall den författningens bestämmelser om kommuner gälla för kommunalförbundet. 

§ 5 Yttranden, medgivanden från medlemskommunerna m.m. 
Kommunalförbundet ska se till att medlemskommunerna får tillfälle att yttra sig innan 

kommunalförbundet fattar beslut i verksamheten som är av principiell art eller annars av större vikt.  

Kommunalförbundet får inte bilda bolag, köpa eller sälja fastigheter för mer än 100 gånger 

prisbasbeloppet, köpa aktier eller andelar i företag eller teckna borgen utan medgivande av 

medlemskommunerna. 

Varje investeringsobjekt som överstiger 100 miljoner kronor ska godkännas av 

medlemskommunerna. 

 



§ 6 Förbundsdirektion 
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets beslutande församling. Förbundsdirektionen har 19 

ledamöter och lika många ersättare. 

Förbundsdirektionen väljs för fyra år fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till 

kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Kalmar kommun utser fem ledamöter och lika många ersättare. Övriga medlemskommuner utser 

vardera två ledamöter och två ersättare vardera. 

Förbundsdirektionen har en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. 

Dessa bildar ett arbetsutskott för att bereda ärenden till direktionens sammanträden. I 

arbetsutskottet ingår också en ledamot från varje medlemskommun som inte har en ordförandepost. 

§ 7 Förbundsdirektionens sammanträden 
Arbetsordning 

Förbundsdirektionen skall i en arbetsordning meddela de föreskrifter som behövs för 

förbundsdirektionens sammanträden och handläggningen av ärenden. 

Yttranderätt och närvarorätt 

Förbundsdirektionen beslutar huruvida andra än ledamöterna skall ha sådan närvaro- och 

yttranderätt som anges i kommunallagen. 

Offentlighet 

Förbundsdirektionens sammanträden är offentliga. När förbundsdirektionen fastställer kommande 

årsbudget får ledamot i kommunfullmäktige hos medlemskommun och allmänheten ställa frågor om 

kommunalförbundets ekonomiska planering och verksamhet i övrigt. Förbundsdirektionen skall i 

arbetsordningen meddela föreskrifter om hur ställande och besvarande av frågor enligt detta stycke 

skall hanteras. 

När förbundsdirektionen behandlar ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild person eller 

enskilt företag eller om det förekommer uppgifter som hos förbundsdirektionen omfattas av 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska dock detta alltid ske bakom stängda 

dörrar. 

§ 8 Anslag om justering av protokoll och andra tillkännagivanden 
 Anslag om justering av protokoll och andra tillkännagivanden ska ske på kommunalförbundets 

officiella anslagstavla som finns på webplats kretsloppsydost.se. (kso.se) 

§ 9 Förbundschef 
Förbundsdirektionen ska utse en förbundschef som verkställande tjänsteman. Förbundschefens 

uppgifter och befogenheter ska regleras i särskild instruktion. 

§ 10 Revisorer 
Kommunalförbundet ska ha två revisorer. De väljs för granskning av den verksamhet som bedrivs av 

förbundet under den mandatperiod på fyra år som gäller för förbundsdirektionen. Revisorerna utses 

av de medlemskommuner som inte innehar någon av ordförandeposterna.  



Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisningen, senast den sista mars året efter det år 

revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

§ 11 Medlemskommunernas initiativrätt samt medborgarförslag 
Kommunstyrelserna och kommunfullmäktige i medlemskommunerna får väcka ärenden i 

förbundsdirektionen. 

Medborgarförslag beslutas av förbundsdirektionen. Föreskrifter om hanterandet regleras i 

arbetsordningen. 

§ 12 Insyn och informationsskyldighet 
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över dess 

verksamhet. Inom ramen för uppsiktsplikten kan medlemskommuns kommunstyrelse begära in de 

yttranden och upplysningar från kommunalförbundet som krävs för att fullfölja denna plikt. 

Kommunalförbundet ska avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlem 

efterfrågar. 

Kommunalförbundet ska på eget initiativ fortlöpande översända dagordningar och protokoll från 

förbundsdirektionens sammanträden till medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet ska därutöver på eget initiativ hålla medlemskommunerna väl informerade om 

sin verksamhet. Informationsskyldigheten omfattar dock inte sekretessbelagd information. 

Interpellationer från medlemmar 

Om någon av medlemmarnas fullmäktige har beslutat att en motion ska överlämnas till förbundet för 

besvarande eller om medlemmarnas fullmäktige har beslutat att ordföranden i någon av dess 

nämnder får överlämna besvarandet av en interpellation eller fråga som berör kommunalförbundet 

till förbundet eller förbundsdirektionens ordförande för besvarande är förbundet skyldig att svara för 

handläggning av svaret på motionen, interpellationen eller frågan i den utsträckning förbundet eller 

ordföranden finner nödvändigt. 

§ 13 Ersättningar till förtroendevalda 
Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda utbetalas enligt de regler som gäller för Kalmar 

kommuns förtroendevalda. 

Årsarvode för ordförande i förbundsdirektionen ska beräknas efter en sysselsättningsgrad på 50 %. 

Årsarvode för förste vice ordförande i förbundsdirektionen ska beräknas efter en sysselsättningsgrad 

på 30 %. 

Årsarvode för andre vice ordförande i förbundsdirektionen ska beräknas efter en sysselsättningsgrad 

på 20 %. 

Årsarvode för revisorerna ska beräknas med samma belopp som gäller för lekmannarevisorerna i 

Kalmar kommuns bolag. 



§ 14 Täckning av kommunalförbundets kostnader 
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska - till den del de inte täcks genom andra 

intäkter - finansieras genom de taxor och avgifter som åvilar abonnenter och verksamheter. Inga 

övriga medlemsbidrag utgår. 

15 Ekonomisk planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet 
Förbundsdirektionens arbetsordning fastställer den löpande rapportering och uppföljning av 

verksamheten som ska ske. 

Förbundsdirektionen fastställer innan november månads utgång varje år budget och plan för 

kommande årsverksamhet och ekonomi. Kommunalförbundet ska vidare enligt § 12 lämna övriga 

uppgifter och rapporter som de olika medlemskommunerna begär. 

Medlemskommunerna fastställer förbundets taxor och föreskrifter för kommande år. 

§ 16 Andel i tillgångar och skulder 
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till befolkningstalet i respektive medlemskommun vid utgången av det närmast 

föregående kalenderåret. 

Om medlemskommunerna tecknar borgen eller lämnar annan säkerhet för kommunalförbundet ska 

motsvarande proportionalitet gälla. 

§ 17 Nya medlemmar 
Kommunalförbundet ska aktivt verka för att kommunalförbundet tillförs nya medlemmar. 

§ 18 Utträde 
Vid medlems utträde ur kommunalförbundet gäller en uppsägningstid om tre år. 

Vid utträde ur kommunalförbundet ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan 

kommunalförbundet och den utträdande medlemmen ske på så sätt att medlemmen erhåller sin 

andel av kommunalförbundets redovisade egna kapital om det är positivt. Är det negativt ska 

utträdande medlem till kommunalförbundet betala in ett belopp motsvarande medlemmens andel 

av bristen. 

Det egna kapitalet ska bestämmas enligt årsbokslut efter det tredje året efter uppsägningen. 

Medlemmens andel vid denna reglering är den som gällt under det tredje året efter uppsägningen. 

När en förbundsmedlem utträtt ur kommunalförbundet upphör medlemmens ansvar för 

kommunalförbundets skulder. 

§ 19 Likvidation av kommunalförbundet 
Kommunalförbundet träder i likvidation om kommunfullmäktige i en majoritet av 

medlemskommunerna beslutar att kommunalförbundet ska avvecklas. 

Kommunalförbundet träder i likvidation om så många medlemmar begärt utträde ur förbundet att 

det inte längre är möjligt att bedriva verksamheten i kommunalförbundsform eller om 

förbundsmedlemmarna är överens om att förbundet ska träda i likvidation.  



Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. När kommunalförbundet 

trätt i likvidation får kallelse till kommunalförbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem 

eller av likvidatorn. 

När kommunalförbundet har trätt i likvidation, skall kommunalförbundets egendom, i den mån den 

inte skall fördelas på förbundsmedlemmarna eller behövs för likvidationen, förvandlas till pengar 

genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. I första hand skall emellertid 

kommunalförbundets tillgångar fördelas ut på förbundsmedlemmarna i enlighet med § 16. 

Kommunalförbundets verksamhet får fortsätta om det föreligger särskilda skäl för genomförande av 

en ändamålsenlig avveckling. Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att 

förbundsmedlemmarnas möjligheter att återta de uppgifter som överlämnats till 

kommunalförbundet underlättas. 

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall förbundsdirektionen avge 

slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess 

helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till 

berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall förbundsdirektionen besluta om vilken eller vilka av 

kommunalförbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till 

kommunalförbundets arkiv. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar är kommunalförbundet upplöst. 

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av 

förbundsdirektionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom 

ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om talan 

väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare 

likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsätta. 

§ 20 Tvister 
Tvister mellan kommunalförbundet och en medlem/flera medlemmar ska i första hand lösas genom 

en frivillig uppgörelse. Om överenskommelse ej kan nås skall tvisten slutligt avgöras genom skiljedom 

enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande varvid 

Skiljedomsinstitutet skall utse skiljeman. 

§ 21 Ändring i förbundsordningen 
Denna förbundsordning får ändras endast efter godkännande av kommunfullmäktige i samtliga 

medlemskommuner. 



§x Rubrik:  Förbundsutvidgning 

 Beslutsområde: KSRR  
 Föredragande:  
 

Sammanfattning 

KSRR tecknade den 2019-10-04 en avsiktsförklaring med Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge kommuner om att utreda ett medlemskap i KSRR. Efter avsiktsförklaringen 

har höglandskommunerna tillsammans med KSRR gemensamt analyserat för-

utsättningarna att bilda ett nytt kommunalförbund.  

 

Ärendeframställning 

KSRR bildades 2006 med ansvar för medlemskommunernas hushållsavfall. 

Höglandskommunerna har utrett en fortsatt samverkan i hanteringen av hushållens 

avfall. Efter utvärdering blev slutsatsen att gemensamt med KSRR utreda möjligheterna 

att bilda ett nytt kommunalförbund.  

 

Vid årsskiftet bildades gemensam styrgrupp och därefter en gemensam 

projektorganisation med uppdrag att utreda förutsättningarna till samverkan. 

Utredningen av nytt förbund ser följande skäl till samverkan; 

 Att tillsammans med företrädare för producenter av förpackningar och tidningar 

utveckla ett system för bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

 Proaktiv rådgivning och information i syfte att minska uppkomsten av avfall 

 Utveckla cirkulära affärsmodeller för ökat återbruk och återvinning. 

 Att jobba aktivt för att minska verksamhetens påverkan på klimatet. 

 Att vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera kompetenta medarbetare. 

 Att ständigt utveckla servicen efter medborgarnas behov 

 Att tillvarata storskalighetsfördelar och synergier för bästa möjliga 

kostnadseffektivitet 

 Att möjliggöra större satsningar och investeringar 

 

Utöver detta kan som ex. nämnas ökade miljökrav inom Sverige och EU, införandet av 

bostadsnära insamling av förpackningar samt taxeutveckling. Slutsatsen blir att 

framtidens utmaningar balanseras genom en större abonnentbas för en rimlig 

kostnadsfördelning. För KSRR:s del framgår det i förbundsordningen att förbundet ska 

bejaka en expansion.  

 

KSRR:s förbundsdirektion har kravställt att nuvarande medlemskommuner eller 

abonnenter inte belastas ekonomiskt. Särredovisning för avfallshanteringen har 

upprättats och säkerställt god ekonomisk ordning och balanserade utfall. Projekt har 

även låtit jurist utreda förbundsordning i syfte att säkerställa att legala krav uppfylls.   

 

Styrgruppen har ingående diskuterat namnförslag för kommunalförbundet. Med 

utgångspunkten att namnet signalerar en utökad samverkan, framtida målsättningar och 

geografi. Utredningen föreslår Kretslopp Sydost som namn för kommunalförbundet.  

 

Förbundsledningen har tillsammans med skyddsombuden genomfört en risk & 

konsekvensanalys inför kommande mbl §11 förhandlingar med fackliga motparter. 

De risker som identifierats är: 

 Om avtal med Kalmar kommun upphör avseende IT och övriga tjänster 

 Ökad arbetsbelastning kundservice 

 Ökade resor för ledning och specialister 



Konsekvenserna för riskerna bedöms som hanterbara. Avseende kundservice bör en 

personalförstärkning om 4,0 tjänster i två år genomföras. Dels för uppdatering av 

abonnent- och kundregister, samt att förstärka kundservice initialt då arbetsbelastningen 

i      

 

Beslutsprocess 

Efter beslut i KSRR:s förbundsdirektion överlämnas ärendet vidare till medlems-

kommuner till beslut. Det utökade förbundet ska svara för det kommunala ansvaret att 

samla in, transportera och omhänderta hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken. Till 

grund för ansvaret ligger den av respektive medlemskommuns av fullmäktige beslutade 

förbundsordning, som tillsammans med av kommunfullmäktige beslutade 

renhållningsordning bestående av lokala föreskrifter och avfallsplan som sätter ramarna 

för förbundets verksamhet. Framgång med samverkan bygger till stor del på att 

förtroende skapas mellan parterna. Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga 

miljömässiga motiv och är därför lämpligt som samverkansområde.  

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Förslag till förbundsordning 

Bilaga 2 Beslutsunderlag 

 

 

 

 

Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Kommunallagen 

EU:s ramlagstiftning 

Miljöbalken 

Förbundsordning 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förutsättningen för medlemskapet är kostnadsneutralitet för KSRR:s nuvarande 

taxekollektiv, då taxorna enligt planbeslut inte kommer att höjas.  

Vilket kommer att fordra organisatoriska synergier och ekonomiska effektiviseringar för 

att nå kostnadsneutralitet.  

 

Miljömässiga konsekvenser 

Ökat återbruk och återvinning 

 

Uppföljning 

Beslutsprocess i samtliga kommuner återrapporteras till förbundsdirektionen 

 

Förslag till beslut 

Förbundchefen föreslår förbundsdirektionen: 

 

Att godkänna ärendeframställan för vidarebefordran till medlemskommunerna 

att fatta följande beslut: 

  

- avsluta nuvarande förbundsordningen för kommunalförbundet 

Kalmarsundsregionens Renhållare per den 2020-12-31 

- från 2021-01-01 ändra kommunalförbundets namn från 

Kalmarsundsregionens Renhållare till Kretslopp Sydost 

- från 2021-01-01 anta ny förbundsordning för de åtta 

medlemskommunerna Kalmar, Oskarshamn, Vetlanda, Nybro, 

Mörbylånga, Sävsjö, Uppvidinge samt Torsås kommuner 

- att godkänna förbundsordning enligt bilaga 1 



- uppdra till kommunalförbundet att i samverkan med 

delägarkommunerna utarbeta och förankra gemensamma 

renhållningsföreskrifter och avfallsplan för medlemskommunerna 

- utse nuvarande ledamöter och ersättare i KSRR till 

kommunalförbundets direktion under inneliggande mandatperiod  

- uppdra åt kommunalförbundet att fatta eller initiera övriga erforderliga 

beslut inför kommunalförbundets verksamhetsstart 

- uppdra till KSO i Kalmar, Oskarshamn och Vetlanda kommuner att 

utreda direktionens sammansättning samt tjänstgöringsnivåer och att 

inför nästa ordinarie val 2022 lämna förslag till beslutsunderlag 

- detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 

kommunfullmäktige i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, 

Torsås, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner 



 

 

 

BESLUTSUNDERLAG 

 

BILDANDE UTÖKAT 

KOMMUNALFÖRBUND 

MEDLEMSKOMMUNER I KSRR SAMT 

SÄVSJÖ, VETLANDA OCH UPPVIDINGE 

KOMMUNER 
 

2020-06-01
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SAMMANFATTNING 

Det kommunala ansvaret för hantering av hushållsavfall ställs ständigt inför nya utmaningar för att 

svara upp mot nya krav från bl a kunder och myndigheter. Krav kommer på olika nivåer allt från EU-

direktiv till lokalt uppsatta mål och riktlinjer, främst beträffande miljö och serviceutbud. För att svara 

upp till dessa krav krävs en stark, fokuserad, kompetent och effektiv organisation.  

De framtida utmaningarna förväntas i första hand beröra följande områden: 

• Att tillsammans med företrädare för producenter av förpackningar och tidningar utveckla ett 

system för bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

• Att jobba proaktivt med rådgivning och information i syfte att minska uppkomsten av avfall. 

• Att utveckla cirkulära affärsmodeller för ökat återbruk och återvinning. 

• Att jobba aktivt för att minska verksamhetens påverkan på klimatet. 

• Att vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera kompetenta medarbetare. 

• Att ständigt utveckla servicen efter medborgarnas behov 

• Att tillvarata storskalighetsfördelar och synergier för bästa möjliga kostnadseffektivitet 

• Att möjliggöra större satsningar och investeringar 

Genom att bilda ett kommunalförbund bedöms de inblandade kommunerna ges möjlighet att 

tillsammans anta dessa framtida utmaningar med effektivitet och ett starkt fokus på frågorna. 

Sammantaget bedöms fördelarna överväga nackdelarna med att Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 

tillsammans med befintliga medlemskommuner bildar ett nytt kommunalförbund.  

Det nya förbundet föreslås heta Kretslopp sydost och det blir Smålands största avfallsorganisation 

som ska serva över 188 000 invånare med kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering. 

Erfarenhetsmässigt finns betydande stordriftsfördelar för denna typ av verksamhet. Andra 

gemensamma organisationer i Småland är June Avfall & Miljö (ca 160 000 invånare), Södra Småland 

Avfall & Miljö (ca 140 000 invånare), SÅM (ca 90 000 invånare) och Östra Småland 

Kommunalteknikförbund1 (ca 20 000 invånare).  

De nackdelar och risker som identifierats bedöms främst kopplas till de avstånd som det nya 

förbundet medför och förutsättningar till lokalt inflytande som blir mer begränsat med många 

medlemskommuner. Dock så skapar en större och starkare organisation bättre möjligheter att 

erhålla stöd och hjälp för utvecklingsinsatser som gynnar kommunerna. 

De risker som identifierats i utredningen bedöms inte föranleda annat ställningstagande gällande 

rekommendationen.  

BAKGRUND  

Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet beslutade Sävsjö, Vetlanda 

och Uppvidinge kommuner att utreda gemensam organisation genom ett beslut i 

 

1 Kommunalteknisk verksamhet 



 

4 

kommunstyrelserna hösten 2018. Utredning utmynnade i att samarbete med Kalmarsundsregionens 

renhållare (KSRR) var det sammantaget bästa alternativet och kommunstyrelserna i Vetlanda, Sävsjö 

och Uppvidinge beslutade i oktober 2019 att ta fram avsiktsförklaring för ett eventuellt bildande av 

ett nytt kommunalförbund. KSRR bildades 2006 och består av medlemskommunerna Kalmar, 

Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskarshamn.  

Avsiktsförklaring är beslutad av kommunfullmäktige i Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge samt 

förbundsdirektion i KSRR.  

Föreliggande beslutsunderlag redogör för grundläggande fakta, motiv, för- och nackdelar, 

konsekvenser, rekommendation samt förslag till fortsatta åtgärder.  

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH STYRNING 

NUVARANDE 

ORGANISATION 

FORM POLITISKT ORGAN 

KSRR Kommunalförbund bestående av kommunerna Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskarshamn. 

Förbundsdirektion 

Uppvidinge Kommunal förvaltning: Samhällsserviceförvaltningens 
tekniska avdelning (gata, park, VA, renhållning) 

Kommunstyrelse 

Vetlanda/Sävsjö Njudung Energi Vetlanda AB och Njudung Energi Sävsjö AB 
(VA, hushållsavfall, verksamhetsavfall, fjärrvärme, elnät, 
elhandel, bredband).  

Samordning sker inom bolagen kring administration 

Bolagsstyrelse 

 

RENHÅLLNINGSORDNING OCH TAXOR 

ORGANISATION RENHÅLLNINGSORDNING TAXEFÖRESKRIFTER 

KSRR Avfallsplan är under framtagande, 
beslut dec 2020 

Föreskrifter ska sedan revideras, beslut 
dec 2021.  

2020-01-01  
Samtliga medlemskommuner har 
likalydande taxeföreskrifter. 

Uppvidinge Avfallsplan samordnad mellan 
Vetlanda, Eksjö och Sävsjö kommuner. 
Beslutad i KF 2008-05-27.  

Senast reviderade 2009-12-15.  
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ORGANISATION RENHÅLLNINGSORDNING TAXEFÖRESKRIFTER 

Vetlanda/Sävsjö Avfallsplan samordnad mellan 
Vetlanda, Sävsjö, Eksjö och Uppvidinge. 
Beslutad 2008-2009. Ej aktuell. 

Senast reviderade 2010-04-01.  

Konstruktion samordnad mellan Sävsjö 
och Vetlanda 

 

EKONOMI 

ORGANISATION OMSÄTTNING 

HUSHÅLLSAVFALL 2019, 

MKR 

BOKFÖRDA 

VÄRDEN, TKR 

(2019-12-31) 

GJORDA AVSÄTTNINGAR 

DEPONIER FRÅN 

HUSHÅLLSAVGIFTER, TKR (2019-12-

31) 

KSRR 120  187 468 Ej aktuellt 

Uppvidinge 9,42 0,65 Ej aktuellt 

Vetlanda/Sävsjö 36 13,0 Ej aktuellt  

 

ORGANISATION OCH VERKSAMHET 

ORGANISATION ANSTÄLLDA AVFALL, HELTIDSTJÄNSTER HUSHÅLLSAVFALL 2020-01-01 

KSRR 82 

Uppvidinge 2,5 

Sävsjö/Vetlanda 11 

SUMMA 95,5 

 

ORGANISATION AVFALLSANLÄGGNINGAR DÄR HUSHÅLLSAVFALL HANTERAS ÅVC 

KSRR Moskogens avfallsanläggning 

- Optisk sorteringsanläggning 
- Ytor för mellanlager, omlastning och behandling 
- IFA- och FA-deponier 

8 bemannade 

3 obemannade 

1 mobil ÅVC som 
besöker 9 orter 

Uppvidinge Linneberga avfallsanläggning 

- Återvinningscentral 

1 bemannad 
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ORGANISATION AVFALLSANLÄGGNINGAR DÄR HUSHÅLLSAVFALL HANTERAS ÅVC 

Vetlanda Flishults avfallsanläggning 

- Optisk sorteringsanläggning 
- Återvinningscentral, Flishult 
- Ytor för mellanlager, omlastning och behandling 

1 bemannad 

Sävsjö Återvinningscentral, Vrigstad 1 bemannad 

  

ORGANISATION EGEN REGI/ENTREPRENAD 

KSRR Egen regi insamling av mat- och restavfall samt ÅVC  

- 25 insamlingsfordon 

Entreprenad slam 

Uppvidinge Entreprenad insamling mat- och restavfall, avtal t.o.m. 2021-02-28 (förlängning 
möjlig till 2023-02-28). Hämtning av trädgårdsavfall ingår som option i 
entreprenaden.  

Entreprenad insamling slam, avtal t.o.m.2021-02-28 (förlängning möjlig till 2023-02-
28) 

Sävsjö/Vetlanda Entreprenad insamling mat- och restavfall, avtal t.o.m. 2021-02-28 (förlängning 
möjlig till 2023-02-28) 

Entreprenad insamling slam, avtal t.o.m. 2021-02-28 (förlängning möjlig till 2023-
02-28) 

Insamling trädgårdsavfall 
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FAKTA OCH NYCKELTAL 

INDATA 

Tabell 1. Basuppgifter i kommunerna. 

ADMINISTRATIVA 
UPPGIFTER, 2019 

INVÅNARE HUSHÅLL I EN- OCH 
TVÅ-FAMILJSHUS 

LÄGEN-
HETER 

FRITIDS-
HUS 

ANTAL 
SLAMKUNDER 

KSRR 139 269 35 123 39 964 10 158 9 997 

Uppvidinge 9588 3334 1266 978 1598 

Sävsjö 11 667 3475 1776 657 1477 

Vetlanda 27 466 8260 4905 1827 3511 

SUMMA 187 990 50 192 47 911 13 620 16 583 

 

Tabell 2. Mängd hushållsavfall 

AVFALLSMÄNGDER 
HUSHÅLL 2019, TON 

MAT- OCH 
REST-AVFALL 

VARAV INSAMLAT 
MATAVFALL 

GROV-
AVFALL 

FARLIGT AVFALL 
INKL EL/BATTERI 

KSRR 33 507 10 468 38 098 3687 

Uppvidinge 1848 499 424 138 

Sävsjö 2251 608 1265 148 

Vetlanda 5308 1433 5683 619 

SUMMA 42 914 13 008 45 470 4592 
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Tabell 3. Totala intäkter och kostnader inom kommunens renhållningsansvar. 

EKONOMI 2019, MKR TOTALA INTÄKTER HHA TOTALA KOSTNADER HHA 

KSRR 151 151 

Uppvidinge2 10,0 9,4 

Sävsjö 10,3 9,9 

Vetlanda 25,6 23,8 

SUMMA Ca 197 Ca 194 

Slam utgör 5-10 % av kostnaderna 

NYCKELTAL 

Samtliga värden är hämtade från Avfall Sveriges statistikdatabas ”Avfall web”. Värden som över- 

eller understiger Sverige värdet med> 10 % markeras med grönt (bättre) eller rött (sämre).  

Tabell 4. Nyckeltal mängder hushållsavfall jämfört med Småland och Sverige median. 

AVFALLS-
MÄNGDER 
2019, 
KG/PERSON 

HUSHÅLLS-
AVFALL EXKL 
SLAM OCH 
TRÄDGÅRD 

MAT- 
OCH 

REST-
AVFALL 

VARAV 
INSAMLAT 

MATAVFALL 

GROV-
AVFALL 

FARLIGT 
AVFALL 
INKL EL/ 
BATTERI 

FÖRPACK-
NINGS- OCH 
TIDNINGS-
MATERIAL 

KSRR 569 233 73 265 26 90 

Uppvidinge 355 187 50 44 14,1 94 

Sävsjö 360 192 52 108 13,0 65 

Vetlanda 435 190 51 203 23 60 

Småland 475 197 37 213 25 72 

Sverige, 
median 

458 196 36 203 26 66 

KSRR redovisar hög mängd hushållsavfall, inkluderande alla ingående fraktioner. Övriga avsevärt 

lägre mängder.  

  

 

2 2016 
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Tabell 5. Miljönyckeltal, som visas hur väl materialåtervinning, källsortering och minskande 

deponering är i kommunerna. 

MILJÖ, 
2019 

MÄNGD HUSHÅLLS-
AVFALL INSAMLAT 

ÄMNAT FÖR 
MATERIAL-

ÅTERVINNING, 
KG/PERSON 

ANDEL MATAVFALL 
SOM BEHANDLAS  

BIOLOGISKT SÅ ATT 
VÄXTNÄRING OCH 

ENERGI TAS 
TILLVARA, % 

MILJÖ-VÄNLIGA 
DRIVMEDEL 
INSAMLING 
MAT- OCH 

REST-AVFALL, % 

MÄNGD 
FÖRPACKNINGAR OCH 

RETURPAPPER, TOTALT, 
I RESTAVFALL (VILLA) 

(KG/HUSHÅLL OCH 
VECKA)  

KSRR 135 57 100  2,3 

Uppvidinge 122 41 100 2,0 

Sävsjö 95 43 100 2,0 

Vetlanda 112 42 100 1,9 

Småland 121 28 71 1,5 

Sverige, 
median 

117 33 85 1,7 

KSRR har hög materialåtervinning och stor andel av matavfall som går till växtnäring och energi. Alla 

når nationellt miljömål för matavfall (40 %). Miljövänligadrivmedel 100 % i alla kommuner. Mängden 

förpackningar och returpapper i restavfall (felsorterat) är generellt hög.  

Tabell 6. Kundomdömen baserade på statistiskt jämförbara kundundersökningar. 

KUNDNÖJDHET 
2019 

AVFALLSSYSTEM EN- OCH 
TVÅFAMILJSHUS 

HÄMTNING 
HUSHÅLLSAVFALL VID 

BOSTAD 

INFORMATION OM 
KÄLLSORTERING 

KSRR 88 % 93 % 71 % 

Uppvidinge 80 % 80 % 95 % 

Sävsjö 82 % 91 % 81 % 

Vetlanda 88 % 91 % 69 % 

Jönköping län 84 % 88 % 74 % 

Sverige, medel 86 % 87 % 77 % 

 



 

10 

KUNDNÖJDHET 
2019 

SAMLAT 
OMDÖME BESÖK 

ÅVC 

FÖRTROENDE ATT AVFALL 
OMHÄNDERTAS MILJÖRIKTIGT 

LEVERANTÖR 
AVFALLSHANTERING 

KSRR 96 % 76 % 85 % 

Uppvidinge 80 % 65 % 80 % 

Sävsjö 83 % 81 % 89 % 

Vetlanda 91 % 89 % 93 % 

Småland 89 % 79 % 85 % 

Sverige, medel 88 % 80 % 85 % 

Nöjdheten för avfallssystemet är normalhög. Nöjdhet hämtning är hög undantaget Uppvidinge. KSRR 

har mycket hög nöjdhet besök ÅVC. Vetlanda har mycket stort förtroende att insamlat material 

omhändertas på riktigt sätt och där har KSRR och Uppvidinge jämförelsevis lägre nöjdhet. Vetlanda 

och Sävsjö har hög nöjdhet som leverantör av avfallstjänster.  

Tabell 7. Vanligaste avgift i kommunerna (det abonnemang som är mest förekommande)  

AVGIFTER 
2020, KR/ÅR 

VANLIGASTE AVGIFT 
EN- OCH 

TVÅFAMILJSHUS 

VANLIGASTE 
AVGIFT 

LÄGENHET 

VANLIGASTE 
AVGIFT 

FRITIDSHUS 

VANLIGASTE AVGIFT 
SLAMTÖMNING 

KSRR 2229 (190 l kärl) 1622 1205 1103 

Uppvidinge 2210 (190 l kärl) - 640 750 

Sävsjö 2070 (190 l kärl) 1066 1323 891 

Vetlanda 1954 (190 l kärl) 987 1249 825 

Småland 
2019 

2218 1801 1219 966 

Sverige 2019, 
medel 

2195 1344 1298 1078 
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LAGAR OCH MYNDIGHETSKRAV 

Avfallshanteringen styrs till stor del av EU:s ramlagstiftning, nationell miljölagstiftning och nationella 

miljömål.  

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det 

hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande 

renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av 

avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.   

För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste 

kommunfullmäktige även anta en avfallstaxa. Dessa får tas ut på sådant sätt att återanvändning, 

återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige. Avfallsplanen ska bland 

annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv och de 

nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. 

Kommunen är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall inom 

kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer från hushåll 

samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

Enligt 15 kap 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen anlitar 

att transportera hushållsavfall. Kommunen bestämmer själv hur avfallshanteringen ska bedrivas, 

antingen i egen regi eller gemensamma organisationer med andra kommuner.  

Det innebär att verksamhetsutövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag. Kommunen förblir 

dock alltid huvudman för verksamheten och kan aldrig överföra sitt avfallsansvar till ett bolag. 

Kommunen kan dock inrätta gemensam nämnd med annan kommun eller överföra 

huvudmannaskapet på ett kommunalförbund. Förutsättningarna för detta regleras i 

förbundsordningen.  

Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem för att uppnå en 

ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. I föreskrifterna anges bland annat vilka 

hämtningsintervall som ska gälla för de olika områdena och de olika fraktionerna av avfall. Detta 

gäller även tider då uppehåll i ordinarie hämtning görs beträffande fritidsfastigheter. I 

avfallsföreskrifterna ska kommunen även ange under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och 

nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall. Kommunen ska i sin planering och 

sina beslut anpassa behovet av borttransport till de behov som finns hos olika slag av bebyggelse.  
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UTMANINGAR OCH UTVECKLING 

AVFALLSFÖREBYGGANDE 

Grundläggande för avfallshanteringen är att största möjliga miljö- och samhällsnytta ska eftersträvas 

i alla steg. Man kan förväntas sig, från såväl EU som nationellt, att styrmedel införs för att uppnå 

målen och lyfta avfallshanteringen högre upp i den så kallade avfallstrappan, se nedan. 

 

Avfallshanteringen fokuserar allt mer på att förebygga avfall och ökad återanvändning. Detta kräver 

helt andra typer av arbetssätt för kommunerna med mer inriktning på kommunikation, attityder och 

beteende. Avfall som inte uppkommer innebär att kostnaden inte uppstår är viktigt i 

sammanhanget. Här finns fler aktörer än avfallsorganisationen som måste samarbeta. 

AVFALLSPLAN  

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för avfallsförebyggande och 

hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om 

avfallshantering kommunens renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 

kommunfullmäktige.  

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om kommunala avfallsplaner om 

förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). De ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens 

sammanställning.  

Nedan framgår sammanfattning av vad som är nytt. 

• Ökat fokus på avfallsförebyggande mål och åtgärder 
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• Med de nya föreskrifterna och vägledningen vill Naturvårdsverket att kommunerna ska lägga 

mer fokus på avfallsförebyggande åtgärder, vilket bland annat framgår av den ändrade 

rubriken.  

• De nya föreskrifterna och vägledningen lägger vidare stor vikt på samverkan inom 

kommunen, såväl som med andra aktörer i arbetet med att ta fram planen. 

Andra viktiga förändringar är att: 

• Avfallsplanens syfte ska beskrivas. 

• Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra 

relevanta mål, strategier och planer. 

• Mål och åtgärder för nedskräpning har tillkommit. 

• Kommunerna ska redovisa de styrmedel man planerar att använda för att implementera mål 

och åtgärder.  

• Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som kommunen ansvarar för, vilket 

tydliggör att kommunen ansvarar för både hushållsavfall och avfall som uppkommer i 

kommunens egna verksamheter. 

• Föreskrifterna har också kompletterats med krav om att bedöma behovet av ändringar i 

insamlingssystem och anläggningar för att hantera framtida förändrade avfallsflöden och 

bättre koppla ihop fysisk planering med avfallsplanering. 

FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har idag ansvaret för att samla in tidningar och 

förpackningar för återvinning.  

Mängden förpackningar och returpapper som läggs i soppåsen är hög och soppåsen för en villaägare 

i KSRR samt kommunerna Vetlanda, Sävjsö och Uppvidinge består till mellan 35 – 43 % av 

förpackningar och tidningar (2016). Det motsvarar ca 11 000 ton3 felsorterade förpackningar och 

tidningar och detta kan jämföras med den mängd som samlades in via återvinningsstationer på ca 

16300 ton (Avfall web, år 2019). Av den samlade mängden förpackningar och tidningar hos hushållen 

lämnas således ca 60 % till återvinningsstationerna.  

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att fastighetsnära insamling av förpackningar 

och returpapper ska införas i alla kommuner senast 2025. Producenterna ska ha kvar ansvaret men 

kommunerna väntas i de flesta kommuner få en viktig roll att samordna insamlingen med mat- och 

restavfall. Det finns en hel del oklarheter, ex gällande finansieringen där förordningen anger att 

producenterna ska stå för hela kostnaden.  

Oavsett är detta en större omdaning av avfallssystemet för kommuner och hushåll i Sverige. Det 

kommer att krävas ökade investeringar i infrastruktur (kärl, fordon, omlastning, etc) och regional 

samordning avseende logistik och avsättning av materialen.  

 

3 Uppvidinge antas ha 85 % av den mängd restavfall som Sävsjö har (baserat på invånarantal). 
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Ur insamlingssynpunkt är frågan mycket relevant då egen regi kan medföra bättre flexibilitet och 

bättre kontroll och kontakt med kunden (som ju blir mer viktigare då). Systemval bör beakta regional 

samordning för att möjliggöra storskalighetsfördelar. Det sätter också press på en mindre kommun 

att kunna upprätthålla kompetens och resurser samtidigt som taxenivåerna inte får bli oskäligt 

påverkade.  

MATAVFALL SOM RESURS 

Regeringen har beslutat att alla kommuner ska tillhandahålla insamlingssystem från 2021.  

Nya nationella miljömål beslutades 2012 och gäller till och med 2020. Ur kommunernas synvinkel är 

främst följande konkret och viktigt; 

• Senast 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 
procent behandlas, så att även energi tas tillvara. 

I KSRR, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge uppnås dessa mål då andelen ligger mellan 41-57 % där 

både växtnäring och energi tas tillvara.   

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska kartlägga hur biogasens nytta som resurs tas till 

vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor och långsiktiga 

spelregler.  

I Sverige finns 15–20 biogasanläggningar där de flesta även behandlar matavfall. För att öka 

förutsättningarna till att nå målen på ett effektivt sätt krävs att anläggningarna får en kontinuitet i 

substrat, såväl typ som mängd, och att avsättning av gas och biogödsel kan ske nära anläggningen.  

SLAM 

Regeringen har tillsatt en utredning som dels ska föreslå ett förbud mot att sprida avloppsslam, dels 

införa krav på att fosfor ska återvinnas ur avloppsslam. Regeringen vill skapa förutsättningar för en 

cirkulär ekonomi, där avfallet istället hanteras som en resurs. Målsättningen med utredningen är att 

fosfor ska återvinnas på ett giftfritt och säkert sätt från avloppsslam och kunna återanvändas i större 

utsträckning i jordbruket. 

Utredningen presenterades i januari 2020, i korthet; 

- Förbud mot spridning av avloppsslam på eller i mark genom totalt spridningsförbud eller 

spridningsförbud med undantag för hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv 

jordbruksmark. 

- Minst 60 procent av den fosfor som finns i det producerade avloppsslammet ska i genomsnitt 

återvinnas på årsbasis för en VA-huvudman med reningsverk med tillståndsgiven anslutning 

större än 20 000 pe. Slamanvändning på åkermark räknas som återvinning av fosfor. 

- Ikraftträdande sker successivt med avseende på anläggningsstorlek under en period om 12-15 

år, där ett mer skyndsamt genomförande gäller för stora avloppsreningsverk (50 000 pe).  

- Innebörden är att slam av bra kvalitet kan användas på jordbruksmark. Det är också önskvärt att 

tillvarata inte bara fosfor utan även kväve och mullbildande ämnen samt biogasproduktion. 
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- Förslaget innebär förbud användning av avloppsslam utanför produktiv jordbruksmark (skog, 

deponi, anläggningsjord).  

- Om tidplan går bra så kan föreskrift vara framme 2022.  

EGEN REGI 

Avfallshanteringen inkl insamling av förpackningar och returpapper kommer att utvecklas kraftigt 

den kommande 10 års perioden med stora utmaningar som följd. Inte minst klimatfrågan är viktig. 

Detta innebär att många kommuner funderar och planerar för hur insamlingen bäst genomförs.  

Ställningstaganden som bör beaktas är bland annat;  

• Komplexiteten i sophämtning blir allt högre med digitalisering, teknik och kommunikation 

vilket kan gynna egen regi då förutsättningar till rekrytering och utbildning av personal med 

rätt kompetens.    

• Egen regi mat- och restavfall kan stimulera även egen regi för slamtömning (synergier).  

• Det är sannolikt ingen större skillnad ekonomiskt med val av regiform, förutsatt att 

kommunen inte är för liten. Det är snarare utvecklingen av avfallsförebyggande, 

insamlingssystem och omhändertagande som är drivande för kostnadsutvecklingen.  

• Den främsta nyttan skulle sannolikt vara bättre service, miljö (klimatpåverkan) och 

flexibilitet vid utveckling av framtida insamlingssystem för mat- och restavfall samt 

förpackningar och tidningar.  

• Det bör finnas ekonomiska vinster med mer effektiv insamling över kommungränserna.   

• För att kunna ställa om till egen regi bedöms beslut om att inför bör ske senast 2 år innan för 

att hinna iordningställa egen regi.  

UTÖKAT KOMMUNALFÖRBUND 

FÖRBUNDSORDNING 

Nuvarande förbundsordning för KSRR avskaffas och de åtta medlemskommunerna beslutar om ny 

förbundsordning.   

Det utökade kommunalförbundet föreslås ändra namn till Kretslopp Sydost per den 2021-01-01. 

Förbundet blir ett av Sveriges största med medlemskommuner från 3 olika län och det nya namnet 

bidrar till en ny gemensam identitet och ett modernt uttryck (kretslopp) frikopplat från 

kommunmedlemmar samtidigt som det öppnar för fler medlemskommuner i framtiden.  

Befintlig grafisk profil hos KSRR ska behållas och anpassning till det nya namnet ska ske på ett 

kostnadseffektivt och rationellt sätt.  

Under beredningen har utgångspunkten varit att de tre tillkommande kommunerna ansluter sig till 
KSRR och att KSRR:s organisationsnummer består.  
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Det projektstyrgruppen kommit fram till är att byta namn på förbundet till Kretslopp Sydost, i 
mening att mer tydligt markera uppdraget och den geografiska sammansättningen. 

KSRR kommer hos Bolagsverket att genomföra ett namnbyte per den 2021-01-01 med oförändrat 
organisationsnummer, vilket medför att samtliga avtal och överenskommelse fortsatt gäller. Det av 
förbundet helägda dotterbolaget Moskogen Miljö AB kvarstår oförändrat. 

Ny förbundsordning föreslås i stora drag ha samma lydelse som nuvarande i KSRR med revideringar 

kopplade till lagkrav, generella uppdateringsbehov samt höjt investeringsutrymme för egna beslut 

inom KSRR (§5, från 20 till 100 mkr) och tydligare förutsättningar vid likvidation av förbundet (§19).  

Inför nästa mandatperiod föreslås utvärdering ske av förbundsordningen genom att utse 

Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar (sammankallande), Vetlanda och Oskarshamn till en 

arbetsgrupp med uppdraget att utvärdera och vid behov komma med förslag på förändringar i 

förbundsordningen med anledning av förbundets utvidgning. I uppdraget föreslås direktionens 

storlek och höjd sysselsättningsgrad för ordföranden på grund av de ökade kraven i och med 

utvidgningen. Ordföranden måste vara tillgänglig och kunna besöka 8 medlemskommuner i 

förbundet som sträcker sig över 3 län. Ordföranden måste också kunna vara delaktig mot externa 

aktörer och i olika branschsammanhang i syfte att öka förbundets tyngd i branschen men också följa 

och driva nationella och regionala branschfrågor som avfallsverksamheten står inför.   

Säte och huvudkontor placeras i Kalmar.  

TAXA 

Under 2021 föreslås taxorna i Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge vara kommunvisa. Tidigast 2022-01-

01 övergår alla medlemskommuner till en gemensam taxekonstruktion och nivå.  

RENHÅLLNINGSORDNING 

Medlemskommunerna i nuvarande KSRR gör klar avfallsplan + föreskrifter 2020. 

Revidering föreslås i alla medlemskommuner initieras 2021 för slutförande under 2022.  

Nuvarande plan som medlemskommunerna inom KSRR tar fram är ett bra utgångsmaterial.  

Motiven är främst; 

• Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge har behov av ny avfallsplan.  

• I det nya förbundet är avsikten att alla kommuner har likalydande avfallsplan och föreskrift. 

• Det bedöms vara av stort värde för det nya förbundet och dess medlemskommuner att en 

gemensam plattform skapas för den framtida avfallshanteringen.  

• Det finns tydliga fördelar med att medlemskommunerna engageras och dialog upprättas 

mellan kommunerna och det utvidgade förbundet.  

• Dessutom bedöms systemvalsfrågan utifrån nya förordningen om fastighetsnära insamling 

av förpackningar och returpapper sannolikt vara klargjord.  
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VERKSAMHET 

ADMINISTRATION 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommer ansluta sig till förbundets befintliga administration.  

DRIFT 

Samtliga kommuner; 

• har infört källsortering av matavfall 

• tillämpar optisk sortering i plastpåsar  

• erbjuder invånare och företag att lämna grovavfall, farligt avfall (begränsat för företag) och 

förpacknings- och tidningsmaterial vid återvinningscentraler 

• hämtar slam från enskilda brunnar och latrin.  

I nuvarande KSRR drivs insamling av mat- och restavfall i egen regi.  

KSRR har samverkansavtal enligt LOU med Nybro Energi för att kunna hantera restavfall och annat 

brännbart i deras avfallsförbränningsanläggning som ligger ca 1,5 mil från Moskogen i Kalmar. 

Avtalet innebär att KSRR behandlar aska från Nybro Energi. Detta innebär inte att restavfall och 

annat brännbart från nya medlemskommuner behöver föras dit utan ställningstaganden sker främst 

utifrån bästa möjliga kostnadseffektivitet och miljö. Njudung har avtal gällande avfallsförbränning 

med Eksjö Energi till och med 2021-12-13 med möjlighet förlängning 1+1 år.  

ORGANISATION OCH PERSONAL 

Kommande ledning för organisationen bestämmer hur organisation ska utformas och 

dimensioneras. Nedan redogörs för hur en tänkt verksamhet och organisation kan utformas med 

utgångspunkt från KSRRs nuvarande organisation.  
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Arbetsledning och avfallsrådgivning kommer att finnas i tillkommande medlemskommuner. Viktigt 

med ett nära samarbete med tillkommande kommuner och en fortsatt bra utrednings- och 

informationsservice till abonnenterna. Övriga specialistkompetenser utgår vid behov från Kalmar. Ett 

utökat förbund kan föranleda en organisatorisk översyn för en effektiv ledning och produktion.  
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AFFÄRSVERKSAMHET 

Mottagande av verksamhetsavfall sker på de större återvinningscentralerna i både nuvarande KSRR 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge.  

Nuvarande KSRR och Njudung Energi driver också omfattande affärsverksamhet inom sanering och 

omhändertagande av förorenad mark/jord samt flytande avfall. Njudung Energi avser att behålla 

denna verksamhet och det innebär att det kan uppstå konkurrerande intressen och frågan föreslås 

belysas av den nya direktionen under 2021 i syfte att kartlägga motstående kommunala intressen 

och jävssituationer.   

FÖR- OCH NACKDELAR 

I tabell nedan anges för- och nackdelar för avfallsverksamheten med bildande av gemensam 

organisation jämfört med nuvarande situation.  

Fördelar och nackdelar viktas enligt följande; 

A: Betydande fördel/nackdel 

B: Ganska betydande fördel/nackdel 

FÖRDELAR 

Fördelar Kommentar Befintliga 
medlems-

kommuner 

Nya 
medlems-

kommuner 

Attraktiv arbetsgivare Bör vara enklare att rekrytera då det 
finns mer specialiserade tjänster, 
kollegor och möjlighet till intern karriär. 

B A 

Ökar förutsättningar att 
ordna fastighetsnära 
insamling av 
förpackningar och 
returpapper  

Med ett nytt utvidgat förbund ökar 
förutsättningar att ordna nytt system för 
insamling av förpackningar och 
returpapper hos hushållen och eventuell 
robotbaserad sorteringsanläggning för 
förpackningar och returpapper samt 
skapa synergier i upphandling av påsar 
och kärl samt insamling och 
fjärrtransport.  

A A 

Bättre service Mer resurser och inom avfallsverksamhet 
medför bättre möjligheter att utveckla 
service, ex via digitala tjänster, 
fastighetsnära insamling eller vid ÅVC.   

B A 

Kompetens och resurser En gemensam organisation möjliggör 
specialiserad kompetens och kollegor.  

B A 

Kostnadseffektivitet Storskalighetsfördelar inom ex 
upphandling, insamling och utredning 

A A 
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Fördelar Kommentar Befintliga 
medlems-

kommuner 

Nya 
medlems-

kommuner 

men kanske framförallt förutsättningar 
till större gemensamma investeringar (ex 
i sorteringsanläggning för förpacknings- 
och tidningsmaterial).  

Utveckla verksamhet Mer gemensamma resurser medför 
bättre utvecklingsmöjligheter. Dessutom 
står avfallsverksamheten inför stora 
förändringar kommande 5-10 år.  

A A 

Avfallsanpassade IT 
system 

Främst verksamhetssystem som är viktigt 
inom avfall 

 B 

Lättare att samverkan 
med andra 
avfallsorganisationer 

Många samverkansorganisationer i 
närområdet. Mer jämbördiga parter och 
möjlighet avsätta resurser för 
samordning.  

B B 

Möjlighet egen regi Egen regi bygger på viss omfattning och 
en samordnad organisation medför 
bättre möjligheter. Gäller nya 
medlemskommuner.  

 A 

Bidra till fler 
samarbeten i andra 
områden 

Kan inspirera och utgöra föredöme för 
fler samverkansområden, antingen i 
avfallsorganisationen eller i andra 
konstellationer 

B B 

Fokus på 
avfallsverksamhet 

Att ingå i kommun eller energibolag kan 
innebära att avfall ges mindre utrymme i 
prioriteringar. Gäller nya 
medlemskommuner.  

 B 

Mer specialiserad 
kundtjänst 

Kundtjänst kan utbildas och utvecklas 
enbart inom avfallsfrågor 

 B 

Rutiner, miljö- och 
kvalitetsarbete 

Kan anpassas enbart för 
avfallsverksamhet 

 B 
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NACKDELAR 

Nackdelar Kommentar Befintliga 
medlems-

kommuner 

Nya 
medlems-

kommuner 

Höjd taxa Vetlanda Vetlanda och Sävsjö kommer med 
automatik få något högre avgifter 2022-
01-01 då alla medlemskommuner då har 
gemensam taxa.  

 A 

Avstånd personal Med säte i Kalmar blir avstånden stora 
för administrativ och utredande 
personal (kontorspersonal).  

 B 

Minskade synergier 
energibolag/kommun 

Utbrytning innebär att synergier minskar 
med nuvarande energibolag/kommun.  

 B 

Lokalt inflytande Med många medlemskommuner kan 
lokalt inflytande på avfallsverksamheten 
minska. Dock beslutar kommun om 
avfallsplan, föreskrifter och taxa. 
Dessutom ingår politiska företrädare i 
förbundets direktion. 

 B 

Avstånd kunder Med säte i Kalmar blir avstånden stora i 
de fall kunder vill söka fysisk kontakt. 

 B 

Kultur Det kan uppstå kulturmässiga hinder 
inom ett så stort verksamhetsområde 
som täcker över tre län.  

 B 

KONSEKVENSER  

KSRR 

Inga större konsekvenser. Dock kräver ett samgående en organisatorisk översyn, arbetsledning och 

avfallsrådgivare anställs med placering i tillkommande kommuner. Kundservice centraliseras till 

Kalmar. Utredning av produktion i egen regi påbörjas omgående efter samgående.  

UPPVIDINGE 

1 tjänst försvinner inom renhållning och ytterligare 1 om ÅVC ingår i samgående. 

VETLANDA SÄVSJÖ 

Inga större konsekvenser för NEV. Renhållningsverksamhet finansierar kundservicefunktionen med 2 

personer och 0,5 tjänst som kommunikatör. Administrativa handläggare flyttas till ny organisation. 

Verksamhetsavfall bör inte överföras i ett första skede. 
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REKOMMENDATION 

Sammantaget bedöms fördelarna överväga nackdelarna med att Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 

blir medlemskommuner i KSRR genom antagande av förbundsordning. Rekommendationen baseras 

främst på följande; 

• Avfallsverksamheten är i och står inför stor utveckling för att främja en hållbar 

avfallshantering där klimat- och miljöaspekterna ökar kraftigt i betydelse i ett globalt och 

nationellt perspektiv. Att säkerställa kompetensförsörjning och resurser att driva utveckling 

men också säkerställa god och effektiv förvaltning är centrala argument för att ansluta 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge till ett nytt utvidgat kommunalförbund där idag Kalmar, 

Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås ingår. Storskalighetsfördelar medför bättre 

kostnadseffektivitet och sammantaget öppnas det upp för bättre möjligheter att genomföra 

större satsningar och investeringar. 

• Det nya förbundet blir en av Smålands och en av Sveriges största avfallsorganisation som 

ska serva över 188 000 invånare med kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering. 

Erfarenhetsmässigt finns betydande stordriftsfördelar för denna typ av verksamhet.  

De nackdelar och risker som identifierats bedöms främst kopplas till de avstånd som det nya 

förbundet medför och förutsättningar till lokalt inflytande som blir mer begränsat med många 

medlemskommuner. Dock så skapar en större och starkare organisation bättre möjligheter att 

erhålla stöd och hjälp för utvecklingsinsatser som gynnar kommunerna. 

De risker som identifierats i utredningen bedöms inte föranleda annat ställningstagande gällande 

rekommendationen. Dock ska dessa hanteras i det fortsatta arbetet med en inriktning som framgår 

av kapitel ”Fortsatta åtgärder”. I detta kapitel redovisas också den åtgärder som bedöms krävas för 

att det nya förbundet ska kunna bildas och dess verksamhet starta 2021-01-01.  

Väsentligt är det Övertagandeavtal som ska upprättas och beslutas av kommunfullmäktige i 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge samt förbundsdirektion KSRR samt den verksamhetsövergång som 

ska ske av personal till det nya förbundet.  

FORTSATTA ÅTGÄRDER 

Följande åtgärder föreslås genomföras under hösten 2020 och 2021 för att kunna starta upp det nya 

förbundet; 

1. Upprättande av övertagandeavtal, se nedan under ”Övertagandeavtal”. Där beslutas när 

anläggningar m.m. överförs.  

2. Verksamhetsövergång inkl inrangering personal 

3. Överföring av ekonomi och uppdatering av ekonomisystem i KSRR 

4. Överföring av kundregister och uppdatering av verksamhetssystem i KSRR 

5. Integrering av renhållningsordning och taxa i samtliga medlemskommuner 

6. Utreda egen regi insamling mat- och restavfall Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 
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7. Säkerställa IT och kommunikation 

ÖVERTAGANDEAVTAL 

Övertagandeavtal ska upprättas och beslutas av kommunfullmäktige i Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge under hösten 2020. Innehåll och principer för detta föreslås vara följande; 

• Hantering av nedlagda deponier kvarstannar i kommunerna, vilket innebär att gjorda 

avsättning för detta ändamål ligger kvar 

• Eget kapital 

• Över- och underskott 

• Anläggningstillgångar överförs till bokförda värden 

• Hyres., arrende och övriga upplåtelseavtal överförs till förbundet 

• Tillstånd för verksamhet knuten till förbundet överförs till förbundet om inte 

omständigheter som föranleder annat uppkommer 

• Arrende 

• Kostnader för lakvattenhantering fördelar utifrån vem som belastar lakvattensystemet 

• Avtal med leverantörer övertas av förbundet 

• Personal övergår till förbundet enligt av parterna genomförda MBL förhandlingar gällande 

verksamhetsövergång 

• Fordon, maskiner och utrustning  

INRANGERING PERSONAL 

Inrangering följer KSRR:s nuvarande rutiner, se nedan; 
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HANTERING AV IDENTIFIERADE RISKER 

Nedanstående risker lyfts fram i syfte att tydliggöra de områden som kräver särskild uppmärksamhet 

vid bildande av det utvidgade kommunalförbundet och de närmaste åren därefter. De främsta 

riskerna bedöms vara följande; 

Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

Kundregister, d.v.s. integrering 
av nya medlemskommuner i 
befintligt verksamhetssystem 
samt kundregistrens aktualitet 
(är alla kunder med)  

X  Tillkommande kommuners 
abonnentregister överförs till KSRR 
och kontrolleras genom utdrag från 
fastighetsregister, för att säkerställa 
att samtliga fastigheter har 
renhållning alternativt dispens. För 
de fastigheter som saknar 
renhållning får göra ett kundval 

Taxenivå befintliga 
medlemskommuner, d.v.s. 
kommer nya 
medlemskommunerna 
medföra behov av höjda 
renhållningstaxor 

X  Genomgång av de ekonomiska 
förutsättningarna påvisar att 
befintliga medlemskommuner ej 
kommer belastas genom höjda 
avgifter på grund av de nya 
medlemskommunerna.  

Taxenivå tillkommande 
medlemskommuner, d.v.s. 
kommer anslutning till 
förbundet medföra höjda 
renhållningstaxor. I Vetlanda är 
renhållningstaxor mycket låga 
och där kommer höjning bli 
nödvändig.  

 X Vanligaste avgift villa i KSRR 2020 är 
2229 kr/år. Nivåhöjning för samma 
abonnemangsval blir för Vetlanda 
275 kr/år (23 kr/månad), Sävsjö 159 
kr/år (13 kr/månad) och Uppvidinge 
19 kr/år (<2 kr/månad). Anslutning 
av nya medlemskommuner till 
förbundet bedöms inte medföra 
ökade kostnader i förbundet på 
grund av de nya kommunerna, 
sannolikt tvärtom på grund av 
ökade möjligheter till 
kostnadseffektivitet.  Däremot kan 
utvecklingen av ökat klimat- och 
miljöarbete och höjd servicenivå 
medföra ökade avgifter men detta 
sker antingen som följd av ökade 
myndighetskrav eller politiska 
beslut i förbundet eller dess 
medlemskommuner.  

Gällande fritidshus har Uppvidinge 
lägre vanligaste avgift än KSRR 
medan Sävsjö och Vetlanda har 
högre.  
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Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

Kommunförbundets direktion, 
d.v.s. kommer den utvidgade 
direktionen kunna agera 
effektivt med god politisk 
delaktighet från alla 
medlemmar  

X X Nuvarande fördelning kvarstår, 
tillkommande kommuner har 2 
ordinarie samt 2 
suppleanter/kommun i 
förbundsdirektionen. Eventuell 
justering görs vid kommande 
ordinarie kommunval. 

Kommunens insyn, d.v.s. 
kommer det nya förbundet att 
kunna upprätthålla 
kommunikation och 
engagemang i samtliga 
medlemskommuner vilket kan 
vara särskilt angeläget för nya 
medlemskommuner i en 
övergångsfas 

X X Kommunikation med 
medlemskommuner och hushåll är 
en mycket viktig fråga för det nya 
utvidgade förbundet.  

Nya medlemskommuner företräds 
av 2 ledamöter i direktion.  

I det nya förbundet är avsikten att 
alla kommuner har likalydande 
avfallsplan och föreskrift. 

Därför föreslås revidering i alla 
medlemskommuner initieras 2021 
för slutförande under 2022.  

Nuvarande plan som 
medlemskommunerna inom KSRR 
tar fram är ett bra utgångsmaterial.  

Personalövergång från 
Njudung/Uppvidinge till 
förbund. Kundtjänst kommer 
att belastas med fler frågor 
med anledning av nya 
utvidgade förbundet. 

 X Personal inom drift hushållsavfall 
avses övergå till det nya förbundet.  

Inom administration och 
tjänstemannastab är det mer 
osäkert vilka som följer med.  

Några av nuvarande tjänstemän i 
Njudung är nära pension och 
lösningar kan gå att ordna i en 
övergångsfas.  

Ett nytt förbund medför att 
nuvarande kundservice i Vetlanda, 
Sävsjö och Uppvidinge ersätts av 
den gemensamma kundservicen i 
det nya förbundet.  

Det kan innebära sämre 
lokalkännedom och ökat avstånd till 
kontor för invånare i Vetlanda, 
Sävsjö och Uppvidinge än vad som 
gäller idag.  
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Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

Detta bedöms inledningsvis kunna 
vara ett problem men på några års 
sikt bedöms problemet minska i 
takt med att kunskap erhålls hos 
personal men också genom 
möjligheter till digitala tjänster och 
systemstöd såsom Mobile samt 
kartunderlag. Det bedöms vara 
mycket få som har behov av att 
fysiskt komma in till ett kontor. 

Renhållningsordning, d.v.s. hur 
skapa gemensam 
renhållningsordning där alla 
medlemskommuner getts 
möjlighet till delaktighet.   

X X Medlemskommunerna i KSRR gör 
klar avfallsplan + föreskrifter 2020, 
utställning påbörjas i maj.  

I det nya förbundet är avsikten att 
alla kommuner har likalydande 
avfallsplan och föreskrift. 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 
har behov av ny avfallsplan.  

Det bedöms vara av stort värde för 
det nya förbundet och dess 
medlemskommuner att en 
gemensam plattform skapas för den 
framtida avfallshanteringen. Det 
finns tydliga fördelar med att 
medlemskommunerna engageras 
och dialog upprättas mellan 
kommunerna och det nya 
förbundet.  

Dessutom bedöms 
systemvalsfrågan utifrån nya 
förordningen om fastighetsnära 
insamling av förpackningar och 
returpapper sannolikt vara 
klargjord.  

Därför föreslås revidering i alla 
medlemskommuner initieras 2021 
för slutförande under 2022.  

Nuvarande plan som 
medlemskommunerna inom KSRR 
tar fram är ett bra utgångsmaterial.  

Nya förordningen om 
fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper, 
d.v.s. hur ska fastighetsnära 

X X Befintliga och nya kommuner i det 
nya förbundet har idag optisk 
sortering för mat- och restavfall.  
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Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

insamling av förpackningar och 
returpapper hanteras i 
medlemskommunerna. Det är 
inte klarlagt vad 
förutsättningarna är gällande 
optisk sortering.   

Det är inte klarlagt vad 
förutsättningarna (ersättning, 
systemutformning) är för 
fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper 
gällande optisk sortering utifrån 
producenternas perspektiv (FTI).  

Utgångspunkten är ännu så länge 
att tillämpa optisk sortering även 
för förpackningar och returpapper.  

Det nya förbundet blir en kraftfull 
aktör som kan förhandla med 
producenterna om att bli 
uppdragstagare för insamling (TIS) 
med villkor som följer förordningar 
och den inriktning som 
medlemskommunerna har för 
framtida insamlingssystem.  

Förbränningspriser förväntas 
öka markant kommande år, 
dels med anledning av 
koldioxidskatter men också 
begränsade utrymmen för 
utsläppsrätter. Det kan 
föranleda risk för att höjda 
kostnader ”skylls” på bildandet 
av nya förbundet. 

X X Skatt på avfallsförbrännings införs 
enligt följande; 

• 75 kr/ton 2020-04-01 

• 100 kr/ton 2021-01-01 

• 125 kr/ton 2022-01-01 

Dessutom ökar kostnader för 
utsläppsrätter för koldioxid genom 
att tilldelningen succesivt minskar. 
Kostnadsökningen beror på 
specifika anläggningars behov att 
köpa nya utsläppsrätter men en 
översiktlig bedömning är att de kan 
uppgå till samma nivåer som 
förbränningsskatten, d.v.s. 125 
kr/ton efter 2022.  

Detta innebär sammantaget 250 
kr/ton. I det nya förbundet 
förbrändes 2019 ca 49 000 ton 
vilket medför att tillkommande 
skatter motsvarar en höjd kostnad 
på ca 12,3 mkr/år (motsvarar ca 65 
kr/person).  

Det kan uppstå svårigheter att 
förklara orsaker till ökade kostnader 
med anledning av skatter. 
Noterbart är att det nya förbundet 
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Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

bedöms få bättre förutsättningar 
att arbeta för bättre källsortering 
och ökad materialåtervinning, med 
sänkta kostnader som följd.  

Insamling egen 
regi/entreprenad i Vetlanda, 
Sävsjö och Uppvidinge. 
Entreprenad går ut 2023-02-
28. Beslut om egen regi bör ske 
i slutet av 2020.  

 X Trenden är tydlig i Sverige att fler 
kommuner övergår till egen regi. 
Motivet är ofta behov av ökad 
flexibilitet och service samt svaga 
konkurrensförhållanden.  

Nuvarande KSRR har egen regi. 
Risken ligger främst i tidsaspekterna 
att hinna utreda, besluta och sedan 
upphandla, rekrytera och 
iordningställa egen regi verksamhet 
samtidigt som mycket annat ska 
hanteras i det nya förbundet.  

Kommunikation, d.v.s. hur ska 
kommunikation till invånare 
och företag hanteras med 
tanke på de stora avstånd som 
finns mellan 
medlemskommunerna.  

 X Hög tillgänglighet och väl 
utvecklade digitala tjänster bedöms 
vara viktiga för att uppnå hög 
nöjdhet med kundersvice.  

Kundservice inom KSRR har hög 
nöjdhet, 84 % är ganska eller 
mycket nöjda (2019).  

I Oskarshamn, som blev medlem 
2016, var nöjdheten något lägre, 76 
%. Dock var värdet 2016 58 % så det 
hade skett en betydande 
förbättring.  

Med dessa värden på kundnöjdhet 
(2019) som grund bedöms 
förutsättningarna att nöjdheten för 
hushållen i de nya 
medlemskommunerna kommer 
vara hög även om det kan ta några 
år att nå ända fram.  

Det bedöms vara mycket få som har 
behov av att fysiskt komma in till ett 
kontor. 

Hantering av gjorda 
avsättningar för sluttäckning av 
nedlagda deponier 

 X Eventuella avsättningar för 
nedlagda deponier ska kvarstanna i 
kommun där också ansvaret för 
sluttäckning ligger kvar. 
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Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

Överföring av 
anläggningstillgångar från nya 
medlemskommuner  

 X Överföring av anläggningstillgångar 
sker normalt till bokförda värden 
vilket inte tar hänsyn till om 
exempelvis direktavskrivning eller 
överavskrivning skett.  

Det är avfallskollektiven i Vetlanda, 
Sävsjö och Uppvidinge som betalat 
via avgifter de investeringar som 
skett i respektive kommun. I och 
med att dessa kollektiv även efter 
att de inträtt medlemskap har 
tillgång till dessa anläggningar och 
att de dessutom åtnjuter nytta av 
befintliga kommuners investeringar 
bedöms det inte vara orättvist eller 
ojämlik behandling av de olika 
kollektiven.  

Inneliggande över- och 
underskott. KSRR har 
inneliggande överskott som 
måste hanteras. I övrigt har ej 
betydande över- och 
underskott identifierats (t.o.m. 
2019). 

X  Eventuella överskott i KSRR:s 
verksamhet överförs till nytt 
förbund. 

Verksamhetsavfall, d.v.s. i 
Njudung kommer 
verksamhetsavfall vara kvar i 
bolaget vilket kan innebära 
konkurrens med KSRR som har 
liknande affärsverksamhet 
främst i Kalmar.  

 X Nuvarande KSRR och Njudung 
Energi driver också omfattande 
affärsverksamhet inom sanering 
och omhändertagande av förorenad 
mark/jord samt flytande avfall. 
Njudung Energi avser att behålla 
denna verksamhet och det innebär 
att det kan uppstå konkurrerande 
intressen och frågan föreslås 
belysas av den nya direktionen 
under 2021 i syfte att kartlägga 
motstående kommunala intressen 
och jävssituationer.   

Ledande tjänstemän inom 
Njudung och KSRR som varit 
drivande i processen med att 
åstadkomma ett nytt 
kommunalförbund slutar 2020-
2021.  

X X Ny förbundsdirektör är på plats i 
KSRR.  

Ny VD i Njudung ska rekryteras.  

Renhållningschef Njudung går i 
pension.  
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Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

Överlämning och inslussning måste 
hanteras omgående för att undvika 
kunskaps- och resurstapp.  
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§ 158 Dnr 2019-000217  

Rivning av fastighet Boskvarn 1:80 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

• Riva fastigheten Boskvarn 1:80. 

• Finansieras genom driftbudgetanslag från centrala medel för 

oförutsett/demografi.               

Sammanfattning av ärendet 

2019-08-29 köpte Uppvidinge kommun Boskvarn 1:80 (Smultronstället) i 

Lindshammar. Avsikten med köpet av fastigheten var att riva den, då 

fastigheten förfallit och blivit ett sanitärt problem. 

Under våren 2020 har det tagits fram en rivningsplan av fastigheten, där 

även kostnad för sanering av diesel och bensintankar som finns på 

fastigheten. Det har sökts och beviljats rivningslov och startbesked på 

fastigheten. 

Det finns en signerad stor glasvägg i fastigheten, som Uppvidinge kommun 

vill försöka ta bort för att bevara för framtiden. Detta projekt kan dock bli 

svårt, då glasväggen är ingjuten i en väggarna i Smultronstället. 

På den plats som uppstår när byggnaden Smultronstället är riven, finns 

planer på en husbilsparkering med någon form av serviceinrättning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Rivningskostnaden för Boskvarn 1:80 (Smultronstället) på 585 000 kronor 

exklusive moms. 

Saneringskostnad för tankar i mark på 150 000 kronor exklusive moms.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ändra beslutsformuleringen till att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.        
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2020-05-26 § 69 

Ansökan om rivningslov Boskvarn 1:80     

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Miljö- och byggförvaltningen 

Samhällsservicechef 
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§ 135 Dnr 2020-000193  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på reviderad 

arbetsordning.                     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges arbetsordningen reviderades senast 17 december 

2019, § 216. 

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med 

kommunsekreteraren genomfört en översyn av kommunfullmäktiges 

arbetsordning i mars 2020.  

I den nya revideringen föreslås kommunfullmäktige ha tre justerare, 

förändring i § 33 och § 36. Bestämmelserna i paragrafen § 51 Allmänhetens 

frågestund föreslås ändras till att allmänheten bereds tillfälle att ställa 

frågor vid behandlande av specifika ärenden. 

Enligt 5 kap. 40 § kommunallagen får fullmäktige bestämma att också andra 

än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. I 

förarbetena sägs att regeln ger kommunfullmäktige full frihet att råda över 

deltagandet i överläggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att 

fullmäktige ska tillämpa den så att en för vid krets av personer tillåts att 

yttra sig på sammanträdena, till exempel närvarande kommunmedlemmar 

eller representanter för massmedia (prop. 1990/91:117 s. 181). 

Enligt Sveriges kommuner och regioners bör en allmänhetens frågestund 

lämpligen hållas innan fullmäktige behandlar de ärenden som är föremål 

för allmänhetens frågor (Kommunallagen med kommentar och praxis femte 

upplagan 2011, s. 342). Exempelvis vid fullmäktiges behandlande av 

årsredovisning och budget.  

I arbetsordningen förslås allmänheten beredas tillfälle att delta vid följande 

sammanträde: 

1. När fullmäktige behandlar årsredovisningen.  

2. När fullmäktige behandlar budgeten. 

Men även att fullmäktiges presidium kan bestämma att allmänheten ska 

beredas tillfälle att ställa frågor utöver de ärenden som nämns i punkt 1 och 

2.            
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på att bestämmelsen om 

allmänhetens frågestund kvarstår i enlighet med arbetsordningens 

nuvarande form.  

Peter Danielsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag till beslut.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag till beslut.           

Beslutsunderlag 

Förslag på reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige      

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 63      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Inledning 

Syftet med kommunfullmäktiges (hädanefter fullmäktige) arbetsordning är att komplettera 

kommunallagen (KL) som endast ger rambestämmelser. 

Fullmäktige har frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. Vissa 

frågor är dock av sådan vikt att de inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs 

därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om: 

1. antalet ledamöter i fullmäktige, 

2. när sammanträden ska hållas, 

3. anmälan av hinder att delta i sammanträden. 

4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 

5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts, 

6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar, 

7. förfarandet vid omröstningar, 

8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, 

9. formerna för justeringen av protokollen, samt 

10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

Om fullmäktige med stöd av 8 kap. 1 § KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, 

ska arbetsordningen även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. 

Samma sak gäller om fullmäktige beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges 

sammanträden på distans. 

Vid slutet av de paragrafer vars innehåll berörs i kommunallagen, finns hänvisningar till 

lagtexten. Dessutom är själva lagtexten inskriven vid vissa paragrafer. Detta för att 

ledamöterna ska ha både lagtext och arbetsordning på samma ställe när en ledamot till 

exempel vill veta allt som gäller för en interpellation. 

Arbetsordningen får inte strida mot KL eller annan lag. 
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Antal ledamöter 

§ 1 Kommunfullmäktige har 35 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet 

ersättare. 

(5 kap. 5-7 §§ KL) 
 

Presidium 

§ 2 De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 

ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans 

utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls 

före december månads utgång. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

(5 kap. 11 § KL) 
 

Ålderspresident 

§ 3 Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 

ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

Fyllnadsval till presidiet 

§ 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 

presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av 

tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra 

uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Presidiets uppgifter 

§ 5 Presidiet ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträden i den 

mån ordföranden anser att det behövs. 

Presidiet bereder revisorernas budget. 

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

(5 kap. 24, 32 §§, 9 kap 35 § och 11 kap. 8 § KL) 
 

Fullmäktigeberedning 

§ 6 Fullmäktige får tillsätta en eller flera beredningar för visst ärende. Fullmäktige 

bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter i en tillfällig fullmäktigeberedning och 

mandattiden för sådan beredning. 

Fullmäktigeberedning bestämmer själv och inom ramen för fullmäktiges beslut sina egna 

arbetsformer. Fullmäktigeberedning sammanträder på dag och tid som beredningen 

bestämmer. 

Upphörande av uppdraget 

§ 7 Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbart upphör 

uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar 

att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. 
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En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. 

Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget 

upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli. Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

Tid och plats för sammanträden 

§ 8 För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder nyvalda fullmäktige 

första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första 

sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

(5 kap. 12- 3 §§ KL) 
 

Extra sammanträde 

§ 9 Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 

förste vice ordföranden. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och skall 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 

sammanträdet. 

Ändringar i sammanträdesplan 

§ 10 Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 

ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde skall ändras låter, ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare 

om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

Plats 

§ 11 Fullmäktiges sammanträden hålls i Åseda Folkets Hus, Alstermo Folkets Hus, 

Samlingslokalen Borgen, Lenhovda, och Norrhults Folkets Hus i angiven ordningsföljd. En 

gång per år hålls fullmäktigesammanträdet i Fröseke Folkets Hus. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 

sammanträde. 

Tillkännagivande av sammanträden 

§ 12 Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages 

på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och 

om de ärenden som ska behandlas. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

(5 kap. 13 § KL) 
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Deltagande på distans 

§ 13 Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 dagar före sammanträdet anmäla detta 

till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

(5 kap. 16 § KL) 
 

Anmälan om hinder för tjänstgöring och inkallande av 

ersättare 

§ 14 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast kalla ersättare enligt den mellan ersättarna bestämda ordningen. 

§ 15 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 

uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde kallar ordföranden 

in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ledamot och tjänstgörande ersättare ska anmäla till sekreteraren om de avbryter sin 

tjänstgöring. 

§ 16 Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare som kallats till 

tjänstgöring. 

§ 17 Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 

under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock 

inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

(5 kap. 17-21 §§ KL) 
 

Upprop 

§ 18 En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i 

början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser 

att det behövs. 

Ordföranden uppropas sist. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

§ 19 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde 

en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige 

genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden ett 

tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 

utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som 

inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 

sammanträdet. 

Beredning av ärendena 

§ 20 Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 

fullmäktige skall behandla ska beredas. 

(5 kap. 26 - 36 §§ KL) 
 

Valberedning 

§ 21 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning 

för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av sju ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med 

undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 

ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 

Fullmäktiges valberedning har vid beredning av valärenden att genom kontakt med de 

nominerande partierna verka för en jämnare könsfördelning i den aktuella nämnden eller 

styrelsen. 

Valberedningen bestämmer i övrigt sina arbetsformer. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 

§ 22 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 

behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

§ 23 Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 

ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före 

sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och 

ersättare före sammanträdet. Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 

under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 
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Turordning för handläggning av ärendena 

§ 24 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kallelsen. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 

med i tillkännagivandet. 

Fullmäktige får besluta att ajournera handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 

för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträde 

§ 25 Rätt att delta i överläggningen har: 

 Kommunalråd/oppositionsråd. Dessa har även rätt att framställa förslag. 

 Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller gemensam nämnd vid 

behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

 Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning när fullmäktige 

behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 

 Ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller någon annan som 

besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 

svaret. 

 Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när 

fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

 Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen 

är medlem i vid besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i 

anledning av svaret. 

§ 26 Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 

behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna får också delta i 

överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning 

eller egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 

revisionsberättelsen. 

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i 

överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde 

ansvarar för behandlas. 

Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när 

revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas. 

§ 27 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 

behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 

fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i 
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den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 

sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

§ 28 Kommunchefen får delta i överläggningar i alla ärendena och fullmäktiges sekreterare 

får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

(4 kap. 22 § och 24 §, 5 kap. 21, 39-41, 63-64 §§ 9 kap. 27 § KL) 
 

Talarordning och ordning vid sammanträdena 

§ 29 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 

han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 

Ett huvudanförande får pågå i max femton minuter om inte ordförande efter samråd med 

vice ordförandena bestämmer annat. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 

ordföranden rättar sig får ordföranden ta ifrån den talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta 

en talare under anförandet. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. 

Ordföranden får upplösa sammanträdet om det uppstår oordning som inte går att avstyra. 

Replik 

§ 30 Talarordningen bryts när någon ledamot får ordet för replik. 

En ledamot som redan har yttrat sig under en överläggning har rätt att få ordet för replik 

med anledning av en efterföljande talares anförande. 

En ledamot som inte har yttrat sig under en överläggning har rätt att få ordet för replik om 

någon talare riktar sig direkt till ledamoten. 

En ledamot vars anförande föranleder en replik har rätt att med anledning av detta få ordet 

för ett genmäle. Varje talare får högst två tillfällen till replik och/eller genmäle, det vill säga 

högst fyra inlägg på samma huvudanförande. Efter det gäller den ordinarie ordningen. 

Den som har ordet för replik eller genmäle får tala i högst en minut. 

Yrkanden 

§ 31 Yrkanden ska lämnas in skriftligt i samband med yrkandet. När fullmäktige har 

förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som 

har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 

ändras eller återtas om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 
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Deltagande i beslut 

§ 32 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. Det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte 

deltagit i ett beslut. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige 

fattar det med acklamation. Att avstå från ett beslut innebär inte att man blir fri från 

eventuellt juridiskt ansvar för beslutet. 

(4 kap. 24-26 §§ KL) 
 

Omröstningar 

§ 33 Vid omröstningar biträds ordföranden av de två tre ledamöterna som har utsetts att 

justera protokollet. 

Ledamöterna avger sina röster efter upprop som sker enligt uppropslistan. Ordföranden 

avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 

inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven 

röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 

(4 kap. 25 §, 5 kap. 54-56 och 58 §§ KL) 
 

Valsedel 

§ 34 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 

valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den upptar 

 namnet på någon som inte är valbar, 

 flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas, 

 ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 

sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Reservation 

§ 35 Reservation görs genom att ledamoten tillkännager detta muntligen omedelbart efter 

det att beslut i ärendet fattats. Ledamoten ska även skriva sitt namn på en särskild 

reservationslista som finns hos presidiet. 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 

ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen 

avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den 

sammanträdesdag beslutet fattades. 

(4 kap. 27 § KL) 
 

Protokollsjusterare 

§ 36 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 18 § i fullmäktiges arbetsordning, väljer fullmäktige två tre 

ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 

förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

(5 kap. 69 § KL) 
 

Justering av protokollet 

§ 37 Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som ordföranden har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen 

skall redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

(5 kap. 69 § och 8 kap. 12 § KL) 
 

Expediering och publicering 

§ 38 Utdrag ur protokollet skall tillsändas de nämnder, andra organ och personer som berörs 

av besluten i protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 

andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

§ 39 Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 

som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens 

anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 

Återredovisning från nämnderna 

§ 40 Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 

uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i nämndernas och 

styrelsens arbetsordning. 

(6 kap. 5 § KL) 
 

Information från revisorer 

§ 41 Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin 

pågående verksamhet. 
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Motioner 

§ 42 En motion 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 

 får inte ta upp ämnen av olika slag. 

 väcks genom att den ges in till kommunkansliet eller lämnas in vid ett sammanträde 

med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

De motioner som ges in till kommunkansliet tio dagar före sammanträdet tas med i det 

samlade utskick av handlingar som görs inför sammanträdet. I de fall motionen ges in senare 

är det upp till den som lämnat in motionen att se till att ledamöterna får del av denna. 

En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

väcktes. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

(5 kap. 22 § 2 p KL) 
 

Medborgarförslag 

§ 43 Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). 

Ett medborgarförslag 

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 

 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 

 får inte ta upp ämnen av olika slag, 

 väcks genom att det lämnas in till kommunkansliet. 

En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven enligt ovan är inte att betrakta som ett 

medborgarförslag. En sådan skrivelse tas därför inte upp i fullmäktige. Föreningar, företag 

eller andra organisationer kan ej väcka medborgarförslag. Rätten att väcka medborgarförslag 

är förbehållen den som är folkbokförd i kommunen. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 

befogenhetsområde. 

Fullmäktige får, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller en annan 

nämnd att besluta om ett medborgarförslag, utom i ärenden av principiell betydelse eller 

annars av större vikt för kommunen som följer av 5 kap. 1 § KL. 

Styrelsen eller annan nämnd får besluta att den som väckt ett medborgarförslag, som 

fullmäktige överlåtit åt styrelsen eller nämnden för beslut, får beredas tillfälle att närvara vid 

styrelsen eller nämndens sammanträde och presentera sitt förslag samt delta i 

överläggningarna men inte i beslutet när förslaget behandlas. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 

förslaget väcktes. 
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Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 

har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 

och oktober. 

(6 kap. 34 § och 8 kap. 1 § KL) 
 

Företagens initiativrätt 

§ 44 Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i 

fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 

ställning till. 

(10 kap. 3 § och 5 kap 22 § 5 p KL) 
 

Interpellationer 

§ 45 En interpellation får ställas av en ledamot och riktas till ordföranden i 

kommunstyrelsen, nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag. En ersättare får lämna in en 

interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid 

sammanträdet. 

Interpellationen ska ges till kommunkansliet senast tre dagar före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser ställa den. Lämnas interpellationen senare än tre dagar före 

sammanträdet föreläggs den för fullmäktiges medgivande vid nästkommande sammanträde. 

Interpellationen ska ges in till kommunkansliet senast tio dagar före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser att ställa den om den ska komma med i det samlade utskick av 

handlingar som görs inför sammanträdet. I de fall interpellationer ges in senare är det upp 

till den som ställt interpellationen att se till att ledamöterna får del av denna. 

§ 46 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 

Fullmäktige ska utan föregående överläggning besluta att interpellationen får ställas. 

Beslutar fullmäktige att en interpellation får ställas bör den besvaras vid närmast kommande 

sammanträde. 

Svar 

§ 47 Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och lämnas till kommunkansliet senast 

14 dagar efter sammanträdet då interpellationen ställdes. 

Den ledamot som har ställt interpellationen ska få ta del av svaret snarast efter att det 

inkommit till förvaltningen. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 

sammanträde bör tas i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 

interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 

kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 

särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 
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Om interpellationen avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får 

den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd 

ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör som ledamot vid det 

tillfället. 

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande. 

(5 kap. 59-63 §§ och 9 kap. 29 § KL) 

Frågor 

§ 48 En fråga får ställas av en ledamot och riktas till ordföranden i kommunstyrelsen, 

nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag. En fråga får bara ställas till en person. En ersättare 

får lämna in en fråga under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid 

sammanträdet. 

Frågan ska ges till kommunkansliet senast tre dagar före den sammanträdesdag vid vilken 

ledamoten avser att ställa den. Lämnas frågan senare än tre dagar före sammanträdet 

föreläggs den för fullmäktiges medgivande vid nästkommande sammanträde. 

§ 49 En fråga 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 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. 

Fullmäktige ska utan föregående överläggning besluta om frågan får ställas. Beslutar 

fullmäktige att en fråga får ställas bör den besvaras vid närmast kommande sammanträde. 

Svar 

§ 50 Svaret på en fråga ska vara skriftligt och lämnas till kommunkansliet tre dagar innan 

sammanträdet då svaret ska behandlas. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en fråga har ställts får överlåta besvarandet av frågan till 

ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där 

kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att 

besvara frågan. 

Om frågan avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får den 

ordförande till vilken frågan har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i 

företagets styrelse att besvara frågan. 

En ersättare som har ställt en fråga får delta i överläggningen då svaret på frågan behandlas 

oberoende av om ersättaren tjänstgör som ledamot vid det tillfället. 

När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i 

överläggningen. 

(5 kap. 64 § och 9 kap. 29 § KL) 
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Allmänhetens frågestund 

§ 51 Kommunfullmäktige inleds med allmänhetens frågestund där allmänheten ges 

möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter. 

Allmänhetens frågestund pågår under högst 30 minuter. Fullmäktige kan dock 

besluta att utöka tiden. Tiden för att ställa en fråga under allmänhetens frågestund 

är max fem minuter. 

Frågor från allmänheten kan ställas direkt på sammanträdet när ärendet 

allmänhetens frågestund behandlas. Frågor som ställs direkt på sammanträdet ska 

lämnas skriftligt till sekreteraren innan sammanträdet avslutas. 

Frågor från allmänheten kan även ställas genom brev, fax och e-post till 

kommunkansliet. Frågor som ställs på detta sätt skall vara kommunkansliet 

tillhanda senast dagen före sammanträdet. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som 

behövs för att lämna upplysningar. 

Förtroendevalda i Uppvidinge kommun har inte rätt att ställa frågor under 

allmänhetens frågestund. 

 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 

följande sammanträden med fullmäktige: 

1. När fullmäktige behandlar årsredovisningen.  

2. När fullmäktige behandlar budgeten. 

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska det framgå att allmänhetens 

frågestund kommer behandlas samt att det är ovanstående ärenden som är aktuella 

för frågestunden. 

Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från 

allmänheten får förekomma. Allmänhetens frågestund pågår under högst 30 minuter. 

Fullmäktige kan dock besluta att utöka tiden. Tiden för att ställa en fråga under 

allmänhetens frågestund är max fem minuter. 

Frågor från allmänheten kan ställas direkt på sammanträdet när ärendet allmänhetens 

frågestund behandlas. Frågor som ställs direkt på sammanträdet ska lämnas skriftligt till 

sekreteraren innan sammanträdet avslutas. 

Ordföranden låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för 

att lämna upplysningar. 

Förtroendevalda i Uppvidinge kommun har inte rätt att ställa frågor under allmänhetens 

frågestund. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Fullmäktiges presidium kan bestämma att allmänheten ska beredas tillfälle att 

ställa frågor utöver de ärenden som nämns i punkt 1 och 2. Detta ska tas med i 
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tillkännagivandet inför det aktuella mötet. Det ska även framgå i tillkännagivandet 

vilket ärende som är aktuellt för allmänhetens frågestund. 

 (5 kap. 40 §, 8 kap. 16 § KL) 
 

Allmänpolitisk debatt 

§ 52 Kommunfullmäktige ska en gång per år kallas till en allmänpolitisk debatt. Debatten 

initieras av kommunfullmäktiges presidium. För den allmänpolitiska debatten finns 

särskilda regler beslutade av kommunfullmäktige 2016-02-23, § 5. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 91 Dnr 2019-000250  

Motion om måltider inom äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 

med hänvisning till samhällserviceförvaltningens svar.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 27 augusti 2019, § 100, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om måltider inom 

äldreomsorgen.  

Den 10 september 2019, § 74, gav kommunstyrelsen 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma till kommunstyrelsen i februari 2020.      

I februari, § 34, förlängde kommunstyrelsen samhällsserviceförvaltningens 

uppdrag till april 2020. 

I motionen yrkar vänsterpartiet: 

• att Uppvidinge Kommun genom motionen får upp ögonen för ett stort 

och dyrt problem som har pågått alldeles för länge och därmed ger i 

uppdrag till förvaltningen att se över rutinerna och ger de boenden den 

valfriheten de har rätt till. 

• att Uppvidinge Kommun genom förändrade rutiner kring maten 

minskar på sitt matsvin och därmed även sin miljöpåverkan. 

• att Uppvidinge Kommun genom en grundlig genomgång på dessa 

punkter ytterligare kan sänka sina kostnader för matdistrubtion. 

• att Uppvidinge Kommun även ser till att rutinerna kring nattfasta och de 

gällande ll h hålls. 

Samhällsserviceförvaltningens svar 

Samhällsserviceförvaltningen har under 2019 genomfört en utredning av 

Uppvidinge kommuns kostorganisation. Under 2020 kommer 

samhällsserviceförvaltningen att implementera en helt ny organisation där 

ledningsstruktur, kostpolicy, matberedning och maträttsystem kommer 

vara mer effektivt, flexibelt och kostnadseffektivt. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Samhällsserviceförvaltningen kommer se över det avtal som finns med 

barn- och utbildningsförvaltningen samt skapa ett avtal med 

socialförvaltningen. 

Kostorganisationen kommer under 2020 att skapa mer klimatsmarta 

maträtter, som förhoppningsvis kommer att minska matsvinnet 

Sammantaget anser samhällsserviceförvaltningen att när den nya 

kostorganisationen är genomförd så kommer kostenheten vara både 

kostnadseffektiv och kreativ. 

Frågan om nattfasta äger inte samhällsserviceförvaltningen, men vi ordnar 

med fyllda kylskåp till socialförvaltningens äldreomsorg.    

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 

med hänvisning till samhällserviceförvaltningens svar.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion om måltider inom äldreomsorgen 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2020-04-03   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 125 Dnr 2017-000192  

Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

• Invänta Glasriket AB:s skyltförslag och att använda dessa som 

infartsskyltar. 

• Genomföra renovering av befintliga skyltar. 

• Anse motionen besvarad.             

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna genom Margareta Schlee lämnade 2017-05-15 in en motion om 

uppfräschning av kommunens infartsskyltar. Ärendet lämnades 

ursprungligen till kommunledningsförvaltningen och sedan till 

Samhällsserviceförvaltningen. Vi får här avge vårt svar på motionen. 

Uppvidinge kommun har idag 3 infartsskyltar belägna vid följande platser: 

Åseda Östra (rv23), Sandsjön (rv31) och Boskvarnasjön (rv31). Dessa skyltar 

är i mycket dåligt skick beroende på bristande underhåll.  

Det pågår just nu ett arbete inom Glasriket AB, som också har infartsskyltar 

vid samma platser, ett arbete med att ta fram nya skyltar, då de gamlas 

livslängd börjar ta slut. I styrgruppen för Glasriket diskuteras just nu 

utformning av dessa skyltar där ingångsvärdet är att inkorporera 

kommuninformation med Glasriket-informationen. Glasriket AB håller 

dock på med en organisationsutredning och från styrgruppens sida vill man 

avvakta den utredningen innan man tar ställning till de nya skyltarnas 

utformning.  

Från Samhällsserviceförvaltningen vill vi framhålla att vi behöver ha ett 

enhetligt sätt att bemöta våra besökare på, och att Glasriket är den plattform 

vi valt för vår destinationsutveckling, varför vi ser det som ineffektivt, både 

ur informations- så väl som ekonomisk synvinkel att ta fram egna 

infartsskyltar när sådana redan är på väg att tas fram av Glasriket AB.  

Under tiden detta arbete pågår kommer vi att beställa enklare renovering av 

befintliga skyltar.   

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut 2020-05-07 § 20 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 
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• Invänta Glasriket AB:s skyltförslag och att använda dessa som 

infartsskyltar. 

• Genomföra enklare renovering av befintliga skyltar. 

• Anse motionen besvarad.    

Ekonomiska konsekvenser 

Nya skyltar beräknas kosta 15 000 kronor per styck och upphandlas 

gemensamt av Glasriket AB som debiterar kommunerna. För Uppvidinge 

kommuns del handlar det om en investering om 45 000kr som föreslås 

belasta turistbudgeten under 2021.  

Renoveringen beräknas kosta under 10 000kr och föreslås belasta ansvar 17.             

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ordet "enklare" stryks i kultur- och 

föreningsutskottets förslag till beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- 

och föreningsutskottets förslag till beslut med tillägg för Niklas Jonssons (S) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 2020-05-

07 § 20       

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 112 Dnr 2019-000264  

Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till 
Uppvidingehus 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.   

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren vill ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus AB genom 

att: 

 ta fram en träbyggnadsstrategi eftersom vi har råvaran inom 

kommunen. 

 upphandla och bygga klimateffektiva byggnader med god innemiljö 

 styra materialval till massivträstomme som ger byggnaden goda 

klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv. 

 starta upp med klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader 

 

Av Uppvidingehus AB:s ägardirektiv, som reviderades 2014-06-24 § 70, 

framgår att bolaget ska utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar 

till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla 

samhällsnyttan inom sektorn. Nedan följer bolagets verksamhetsmål: 

 medverka till att utveckla Uppvidinge kommun som en attraktiv 

bostads- och näringslivsort 

 bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder och 

bostadsområden 

 medverka till att en god service finns i bostadsområden och 

kommundelar 

 motverka segregation och bidra till en god social gemenskap, 

integration och mångfald i bostadsområden och kommundelar 

 verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla 

hus 

 verka för att bostadsbeståndet anpassas till en god standard för IT-

kommunikation 
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 svara för förvaltning av kommunens fastigheter. Uppdraget regleras i 

ett särskilt avtal 

Uppvidingehus AB har inkommit med ett yttrande på medborgarförslaget 

och redovisar ett antal miljöåtgärder i enlighet med bolagets 

verksamhetsmål. Bland annat ställs högre krav än vad byggreglerna kräver, 

upphandlingar genomförs med hänsyn till miljön samt val av stomme 

överlåts till totalentreprenören.  

En ny lag gällande klimatdeklarationer har aviserats som eventuellt träder i 

kraft från och med 1 januari år 2022. Uppvidinge kommun och 

Uppvidingehus AB följer utvecklingen mot en ny lagstiftning nogsamt. 

Kommunledningsförvaltningen ser inget behov av att revidera 

ägardirektiven i enlighet med medborgarförslaget.         

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-06 

Svar från Uppvidingehus AB 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-19 § 39 

Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

  

 













 
 

 

Svar på medborgarförslag att ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus 

med Dnr 2019-000264. KS2019-10-15 

Med anledning av inkommet medborgarförslag redogörs härmed, från Uppvidingehus sida, hur 

bolaget i nuläget jobbar inom de områden som tas upp i medborgarförslaget. Ingen ställning tas om 

ägaren ska stärka eller bibehålla nuvarande direktiv. 

 Att ta fram en träbyggnadsstrategi eftersom vi har råvaran i kommunen. 

I den nyproduktion som genomförts hittills har träregelstomme använts till de en- och 

tvåplansbyggnader som uppförts och betongstomme i de högre husen. Viss del betong används även 

i en- och tvåplanshusen i platta på mark och bjälklag. 

 Att upphandla och bygga klimateffektiva byggnader med god innemiljö 

I den nyproduktion som handlats upp har bolaget ställt högre krav än vad gällande byggregler kräver. 

Energianvändningen i bostadsupphandlingarna i Lenhovda, Åseda, Alstermo och Älghult har ställts till 

max 56% av gällande krav. På förskolan Björkåkra i Åseda ställdes krav motsvarande Miljöbyggnad 

Silver i upphandlingen. https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad. På 

Olofsgården i Åseda installerades en stor solcellsanläggning/solhybrid och ett system med frikyla 

samt en form av energilagring/frikyla till kylanläggningarna i tillagningsköket. Bolaget tittar även på 

att genomföra projekt där ett bostadshus kan vara helt självförsörjande på el och värme.  

Bolaget deltar även i Sveriges allmännyttas klimatinitiativ där bolaget åtagit oss att minska 

energianvändning med 30% till 2030. Till 2030 ska bolaget även vara fossilbränslefritt.  

Vad beträffar uppvärmning så har bolaget haft ca 0,5% oljeuppvärmning och detta enbart som spets 

under riktigt kalla dagar. Denna sista 0,5% kommer tas bort under 2020 och då har bolaget en helt 

fossilfri uppvärmning. 

Detta är enbart ett axplock av energi- och klimatåtgärder. Frågorna är ständigt aktuella för oss. 

 Att styra materialval till massivträhusstomme som ger byggnaden goda klimatprestanda ur 

ett livscykelperspektiv. 

Inget bolaget styrt i sina upphandlingar utan överlåtit valet av stomme till Totalentreprenören. 

Utbildning av byggprojektledare i kalkylering ur livscykelperspektiv har skett under 2019 och kommer 

att vävas in i våra projekt framöver. 

 Att starta upp med klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. 

Under 2019 har Boverket fått uppdrag att utreda kravställande på klimatdeklarationer. Punkt 48 i 

Januariavtalet behandlar detta och krav kommer 1 januari 2022 som det ser ut nu. 

https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/klimatdeklaration/ 

https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad
https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/klimatdeklaration/
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§ 60 Dnr 2020-000053  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen efter Peter Danielsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.     

Sammanfattning av ärendet 

Peter Danielsson (S) har varit ersättare i kommunstyrelsen. Den 4 februari 

2020 valde kommunfullmäktige Peter Danielsson (S) som ledamot i 

kommunstyrelsen. Således saknas en ersättare i kommunstyrelsen efter 

Peter Danielsson (S) och ny ska väljas.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar bordläggning av ärendet för att återkomma med 

förslag till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-03-03 § 40     
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§ 40 Dnr 2020-000053  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen efter Peter Danielsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.   

Sammanfattning av ärendet 

Peter Danielsson (S) har varit ersättare i kommunstyrelsen. Den 4 februari 

2020 valde kommunfullmäktige Peter Danielsson (S) som ledamot i 

kommunstyrelsen. Således saknas en ersättare i kommunstyrelsen efter 

Peter Danielsson (S) och ny ska väljas.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Axelsson (S) yrkar bordläggning av ärendet för att återkomma med 

förslag till nästkommande sammanträde.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Åke 

Axelssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  
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Meddelanden till Kommunfullmäktige    

Sammanfattning av ärendet 

 Protokoll krisledningsnämnden 2020-06-08 

 Protokoll krisledningsnämnden 2020-05-11 

 Årsredovisning för samordningsförbundet Värend 2019 

 Revisionsberättelse gällande årsredovisning för 

samordningsförbundet Värend 2019 

 Brev om årsredovisning och revisionsberättelse för 

samordningsförbundet Värend 2019 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-03-18 § 59 Kommunernas 

kvalitet i korthet 2019.  

Med anledning av Corona redovisas ärendet till fullmäktige i september. 

 SKR, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Kommunspecifik 

rapport 2019, Uppvidinge kommun.  

Med anledning av Corona redovisas ärendet till fullmäktige i september.   

 

Handlingarna förvaras på kansliavdelningen i kommunhuset Åseda.    

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden till kommunfullmäktiges sammanträde 

2020-06-23       

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 

 




