
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Alexander Arbman,  
alexander.arbman@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-11-23 
 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 30 november 2021 klockan 

18:30 i Borgen, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

• Upprop 

• Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2021-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2021-000002  

 

3.  Allmänhetens frågestund 

Dnr 2021-000003  

Frågor från allmänheten. 

4.  Anmälan av medborgarförslag 

Dnr 2021-000052  

Tre medborgarförslag har inkommit. 

5.  Inlämnande av interpellation 

Dnr 2021-000004  

Inga interpellationer har inkommit.  

6.  Anmälan av motioner 

Dnr 2021-000005  

En motion har inkommit.  

7.  Fråga från förtroendevald 

Dnr 2021-000008  

En fråga från förtroendevald har 

inkommit.  

8.  Information från revisorerna 

Dnr 2021-000111  

Information på sammanträdet.  

9.  Grafisk profil 

Dnr 2021-000164  

./. 

10.  Val av huvudmän för Högsby Sparbank 

Dnr 2020-000382  

Valärende hanteras på sammanträdet.  

11.  Kommunalt partistöd 2022 

Dnr 2021-000038  

./. 
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Ärende Anteckningar 

12.  Vision 2040 - Uppvidinge kommun 

Dnr 2018-000394  

./. 

13.  Utredning av garantibelopp 

Dnr 2021-000453  

./. 

14.  Etiska regler för förtroendevalda i Uppvidinge 

kommun 

Dnr 2021-000449  

./. 

15.  Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 

Dnr 2021-000024  

./. 

16.  Taxor och taxeföreskrifter för 2022 Kretslopp 

Sydost  

Dnr 2021-000498  

./. 

17.  Kostverksamhetens taxor 2022 

Dnr 2021-000036  

./. 

18.  Meddelanden till kommunfullmäktige 

Dnr 2021-000010  

./. 

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

kommunsekreterare 
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§ 128 Dnr 2021-000003  

Allmänhetens frågestund               

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige inleds enligt arbetsordningen med allmänhetens 

frågestund och pågår i 30 minuter. Fullmäktiges presidie läser upp inkomna 

frågor och besvarandet sker av den ledamot som fått frågan. 

Fråga till kommunstyrelsens vice ordförande: Vad innebär detta nya 

ledarskap? Vilken sökprofil kommer man att gå ut med när man söker den 

nya ledaren med det nya ledarskapet? 

Kommunstyrelsens vice ordförande Anders Käll (M) svarar på 

frågeställningen. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande: Hur långt har ni kommit med att 

bygga bostäder på Soludden i Norrhult? 

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) svarar på 

frågeställningen. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande: Eftersom Åsedaskolan är för liten 

inte minst när det gäller matsalen och möjligheter för flera skolklasser inte 

finns att äta lunch där undrar jag hur ni tänker om ut- och ombyggnad av 

denna?  

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) svarar på 

frågeställningen. 

Fråga till socialnämndens ordförande: Hur arbetar ni inom förvaltningen 

med att motivera era medarbetare inom äldre och demensomsorgen för att 

få personalen att vaccinera sig. Vet att det finns flera som inte är 

vaccinerade. Har ni funderat på några åtgärder som man gör i flera andra 

kommuner med omplacering etc? 

Socialnämndens ordförande Lars-Erik Hammarström (S) ber att få 

återkomma vid fullmäktiges nästkommande sammanträde.  

Fråga till kommunstyrelsens ordförande eller socialnämndens ordförande: 

När kommer garantibeloppet att träda i kraft och finns det någon utredning 

som beslutet kommer att bygga på? 

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) och socialnämndens 

ordförande Lars-Erik Hammarström (S) ber att få återkomma vid 

fullmäktiges nästkommande sammanträde.  
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande: Det har kommit information från 

Uppvidingehus att det skall bli 2:or och 3:or lägenheter på trygghetsboende 

som planeras på Solgården. Vem har bestämt detta och när blev det aktuellt 

med 3-rumslägenheter? 

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) svarar på 

frågeställningen.                             
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Anmälan av medborgarförslag       

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna medborgarförslag: 

• Medborgarförslag om farthinder på Oskarshamnsvägen i Lenhovda, 

2021-11-19 

• Medborgarförslag om gatubelysning i Bostorp, 2021-11-18 

• Medborgarförslag om bänkar vid vindskydd i Lenhovda, 2021-10-19     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om farthinder på Oskarshamnsvägen i Lenhvoda, 2021-

000534 

Medborgarförslag om gatubelysning i Bostorp, 2021-00530 

Medborgarförslag om bänkar vid vindskydd i Lenhovda, 2021-000493     

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 
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Anmälan av motioner        

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna motioner: 

• Motion om att göra en kartläggning av obebodda hus i kommunen, 

2021-11-15       

Beslutsunderlag 

Motion om att göra en kartläggning av obebodda hus i kommunen, 2021-

000521   

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 
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Fråga från förtroendevald      

Sammanfattning av ärendet 

En fråga får ställas av en ledamot och riktas till ordföranden i 

kommunstyrelsen, nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag.  

• Frågan får bara ställas till en person.  

• En fråga får ställas för att inhämta sakupplysningar 

• Sak innehålla ett ämne som rör en kommunal angelägenhet och som 

inte rör myndighetsutövning mot enskild 

Om fullmäktige beslutar att frågan får ställas bör den besvaras vid närmast 

kommande sammanträde.  

När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar 

delta i överläggningen. 

Frida Sundqvist Hall (-) har den 25 oktober 2021 inkommit med en fråga till 

kommunstyrelsens ordförande.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-19 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande, 2021-10-25   

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 
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§ 134 Dnr 2021-000111  

Information från revisorerna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.          

Sammanfattning av ärendet 

Revisor Per Ragnarson informerar om: 

• Granskning av delårsbokslut 2021-08-31 

• Uppvidinge kommuns måluppfyllelse per 31 augusti 2021  

• Periodisering av medel från Migrationsverket 

• Grundläggande granskning i kommunen och kommunens bolag                    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna informationen 

och lägga den till handlingarna och finner att kommunfullmäktige beslutat 

så.                  
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§ 320 Dnr 2021-000164  

Grafisk profil 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

• anta Grafisk profil för Uppvidinge kommun, med eventuella 

redaktionella ändringar. 

• upphäva Grafisk profilmanual Riktlinjer och tillämpningar för 

Uppvidinge kommun 2012-10-09.             

Sammanfattning av ärendet 

Den nuvarande grafiska profilen skapades 2004. Den uppfyller inte dagens 

lagkrav på tillgänglighet (lagen om tillgänglighet till digital offentlig 

service), den är inte anpassad för digital användning och Uppvidinge 

kommun behöver ett grafiskt uttryck som ligger mer i tiden och som 

speglar kommunen så som den är idag. Behovet är också stort av nya 

former och färger i det praktiska arbetet med kommunikation och 

marknadsföring. 

Genom direktupphandling fick reklambyrån Kreation under våren 2021 i 

uppdrag att ta fram förslag på en ny grafisk profil baserad på vårt 

kommunvapen och en ny grafisk profilmanual. I uppdraget ingick 

utveckling, modernisering och digital anpassning av uttryck, färger, 

grafiska element och typsnitt. 

I förslaget till ny grafisk profil ingår: 

• Nytt typsnitt till logotypen med bättre läsbarhet. 

• Nya typsnitt för tryck och digitalt. 

• Nya färger som komplement till de befintliga i logotypen. 

• Nya grafiska element. 

• Digital profilmanual 

• Ett antal mallar (bland annat Word-mall och PowerPoint-mall). 

• En gemensam grafisk profil, inga särprofileringar eller andra 

logotyper är tillåtna. 

Implementeringen av den nya grafiska profilen kommer att ske successivt 

från och med 2022-01-01. Tryckt material kommer att fasas ut efter hand. 
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Kommunikationsansvarig tar fram en plan för implementering efter beslut 

och ansvarar för genomförandet. 

Konsekvenser 

Kostnad enligt avtal med Kreation: 135 000 kronor plus moms. Betalt inom 

2021 års budget. 

Kostnad för implementering av nya Word och PowerPoint-mallar i 

Microsoft Office tillkommer, liksom kostnad för uppdatering av webbplats. 

Eftersom vi fasar ut gamla trycksaker successivt beräknas det inte medföra 

några större extra kostnader eller någon miljöpåverkan. 

Arbetstid för implementering och anpassning tillkommer.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 128 

Förslag Grafisk profil Uppvidinge kommun, 2021-10-13  

Grafisk profilmanual Riktlinjer och tillämpningar för Uppvidinge kommun, 

2012-10-09 (Dnr 2012-000247)  

Beslutet skickas till 

Kommunikationsansvarig 

      



Grafisk profil
Uppvidinge kommun – 2021

2021.10.12
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Inledning

Uppvidinge kommun - grafisk profil
En grafisk profil är ett redskap för alla som arbetar med kommunikation av Uppvidinge kommun. 

Här finns riktlinjer för hur kommunens logotyp med  
kommunens vapen ska användas. I profilen finns också riktlin-
jer för färger, typsnitt och grafiska element som ska användas 
för att hålla ihop bilden av Uppvidinge kommun. Syftet med 

profilen är att medborgare, medarbetare, företag och besökare 
ska känna igen kommunen i olika sammanhang, allt från 
webbplatsen, till annonser och genom kommunens sociala 
medier. 
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Logotyp

Logotypen
Uppvidinge kommuns logotyp består av kommunens vapen och texten “UPPVIDINGE KOMMUN”.

Alla delar av kommunens organisation använder samma 
logotyp med kommunens vapen och texten Uppvidinge 
kommun. Den ger tyngd åt kommunens kommunikation 
och markerar att vi är en organisation där alla enheter 
utför ett gemensamt arbete. Logotypen ska vara i färg när 
det är möjligt. Inga andra färger än guld och uppvidinge- 
röd är tillåtna. Logotypen finns i stående och liggande 
format, använd den som passar bäst för tillfället. En frizon är 

viktig för att logotypen ska vara tydlig. Frizonen är det mins-
ta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik.  
Däremot går det utmärkt att lägga logotypen på en färgplatta 
eller i en bild. Ju mer frizon logotypen får desto bättre 
syns den. Logotypen finns även som svart och vit (negativ). 
Den svarta versionen används när färgtryck inte är möjligt. 
Den negativa logotypen används på färgade bakgrunder och 
bilder.

Minsta storlek 30 mm

Frizon - U:et i logotypen

Minsta storlek 20 mm

PSST...
Logotypen finns i stående 

och liggande format, använd den som 
passar bäst för tillfället. 



5

Logotyp – Uppvidinges profilfärger

Logotyp

Logotyp – svart
Används med fördel när tryckmöjligheterna är 

sämre eller när det inte finns möjlighet till färgtryck. 
Finns både i liggande och stående format.

Logotyp – vit
Används när logotypen placeras på en färgplatta 
 eller exempelvis på en bild.  Det är viktigt att det
 blir en tydlig kontrast mellan logotypen och bak-

grunden. Finns både i liggande 
och stående format.
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Var rädd om vår logotyp
Alla delar av kommunens organisation använder samma logotyp.

Efter att logotypen har spridits är det lätt hänt att den 
”modifieras” i olika digitala medier eller program och 
då uppstår det eventuella felkällor att vara uppmärksam 
på. Här visas några exempel med de vanligaste felen som 
kan uppstå vid användning av logotypen. Skulle ni upp-
täcka detta, vänligen kontakta kommunikationsansvarig 

på kommunen, det är viktigt att vi är rädda om vår  
avsändare. Logotypen får enbart användas där Uppvidinge 
kommun är avsändare, ensam eller i samarbete med andra  
aktörer. Entreprenörer som utför uppdrag åt oss ska inte  
använda vår logotyp.

Förvräng aldrig logotypen.

Gör aldrig en egen avsändare 
av logotypen.

Lägg aldrig på en skugga 
eller annan effekt.

Byt inte färg på logotypen.Beskär aldrig logotypen.

Undvik att lägga logotypen på 
en rörig bakgrund.

Förskolan 
skeppet

Logotyp
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Färger

Dessa färger kommer från Uppvidinge kommuns vapen.

UppvidingerödGuld

C0 M91 Y76 K6
#df2e2f

PMS 186

C0 M27 Y100 K9
#db9311

PMS 131

Uppvidinges profilfärger
Uppvidinge kommun har fem profilfärger: guld, uppvidingeröd, 

beige, varmgrön och kallgrön.

Dessa färger ska användas vid produktion av trycksaker, hem-
sidor och andra kommunikationsinsatser. Det är viktigt att 
rätt färger används och det är inte tillåtet att komplettera med 
några varianter. Kontrollera alltid provtryck före godkännande 
av tryck. Tänk dock på att olika  papperskvaliteter och andra 

skiftande förutsättningar ger en del ofrånkomliga variationer.  
Det är exempelvis stor skillnad på ett bestruket och ett  
obestruket papper. Viktigt att tänka på är att den varmgröna 
och den kallgröna aldrig används i samma produktion. 

VarmgrönBeige Kallgrön

C63 M25 Y81 K6
#658e48

PMS 7737

C0 M7 Y15 K15
#e1d5c3

PMS 7525

C100 M15 Y100 K0
#00863c

PMS 355

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 
Använd alltid kallgrön som 

bakgrundfärg i digitala medier 
och presentationer, för bästa 

möjliga läsbarhet.
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Färgtoner

70%

100%

30%

10%

Färgtoner av profilfärgerna
När profilfärgerna i 100% känns för färgstarka, välj med för-
del en svagare färgton, mellan 10-70%, av färgblandningen. 

Tonerna har samma färgkod som ursprungsfärgen. I Indesign 
under färgrutor, ställer man in Färgton.

UppvidingerödGuld VarmgrönBeige Kallgrön
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Typsnitt

Våra typsnitt
Arial och Garamond ska användas när vi producerar saker inom vår egen organisation.

Dessa typsnitt finns som standardtypsnitt på alla datorer 
och är förvalda i kommunens Word- och Power Point- 
mallar. Rubrikstypsnittet Arial följer samma struktur och är 
snarlik rubrikstypsnittet DIN2014, som används av bland  
andra kommunikatör vid större produktioner (se sid 10). 

Notera att de internt producerade sakerna även kan spridas 
externt. Det är våra egna möjligheter för produktionen som 
begränsar oss. Har du tillgång till  DIN2014 får du givetvis 
använda det. Du får dock inte blanda DIN2014 och Arial i 
samma  produktion.

ARIAL OCH GARAMOND 
är standardtypsnitt som 

finns på alla datorer.

Brödtext – Garamond
Det typsnitt vi använder i brödtext är 
Garamond. Det är ett väl använt typ-
snitt med god läsbarhet och en egen 
karaktär. För längre textpartier ska 
detta typsnitt alltid användas.

Rubrik – Arial Bold
Vi använder Arial Bold, ett tydligt och 
kraftfullt typsnitt. I de allra flesta fall 
skrivs rubriken med små bokstäver 
(gemener) eftersom rubriker med en-
bart stora bokstäver (versaler) har en 
tendens att bli svårlästa.

Faktarutor – Arial Regular
Vid kortare text eller faktarutor kan 
Arial Regular användas.
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Typsnitt - Extern produktion

Profilerande typografi för extern produktion
För att skapa ett enhetligt ansikte utåt använder vi även en 
gemensam typografi i allt kommunikationsmaterial för  
extern produktion.  Med extern typografi menar vi allt som  

produceras av kommunens kommunikatör, reklambyråer, 
tryckerier etc och som ska nå externa målgrupper. 

VIKTIGT! 
DIN2014 används när 

vi ska nå externa 
målgrupper.
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Grafisk element

Vår profilerande lilja
För att förstärka vår grafiska identitet har vi tagit fram ett grafiskt 

element som är en del av kommunens vapen, liljan. 

Utsnittet av liljan kan användas på olika sätt. Är du osäker 
på hur du får använda den så fråga kommunikationsansvarig 
först. Utsnittet av liljan kan användas i sin helhet eller som 
en begränsad del, se nästa sida. Utsnittet av liljan finns  

i våra interna mallar i våra profilfärger, tänk på att i ett och  
samma dokument inte använda den i mer än en färg och att inte  
kombinera våra gröna färger med varandra. Den får inte  
användas i några andra färger.
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Grafiskt element

Grafiskt element – hur det kan användas och 
kombineras med bilder.
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 ...eller med DIN 2014 
Regular, beroende på 

vilket du har tillgång till.

Text i de färglagda prat-
bubblorna kan skrivas 
med Arial Regular...

Färglagda pratbubblor
Ett annat grafiskt element är våra färglagda pratbubblor.

Dessa används för att förstärka ett befintligt budskap  
eller för att komplettera med någon intressant information. 
Pratbubblorna fungerar även som färgklickar och kan på så 
sätt lyfta layouten. Pratbubblorna ska enbart användas i våra 

profilfärger. Vilken färg du väljer beror på vilka färger som 
finns i bakgrund och bilder. Du kan plocka upp en färg från 
en bild eller välja en färg som skapar kontrast.

Grafiskt element
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Layoutförslag – omslag

DIN2014 – Bold

DIN2014 – Light

Liggande negativ logotyp

Inspiration - layoutförslag 

C63 M25 Y81 K6

VARMGRÖN
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Layoutförslag – tidningsannons

Layoutförslag – folder

Inspiration - layoutförslag 

C0 M7 Y15 K15

BEIGE

C100 M15 Y100 K0

KALLGRÖN

DIN2014 – Bold

DIN2014 – Regular
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Inspiration - layoutförslag 

Layoutförslag – rollups

C100 M15 Y100 K0

KALLGRÖN

C0 M7 Y15 K15

BEIGE
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Inspiration - layoutförslag 

Layoutförslag – webbplats

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 
Använd alltid kallgrön som bakgrundfärg  

i digitala medier och presentationer, 
för bästa möjliga läsbarhet.
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Mallar

Färdiga mallar
Det finns färdiga Word- och Power Point-mallar.

Fråga först om du är osäker på hur du ska använda dem.
Mallarna finns i respektive program – men inte för alla  
olika tillfällen. Med utgångspunkt från våra befintliga  
mallar kan du tillverka dina egna dokument. Du måste  

dock behålla grunderna med typsnitt, storlekar osv.  
Viktigt att tänka på är att bara använda en färg på liljan och att 
inte använda varm- och kallgrön samtidigt. 
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Mallar

Mall – Power Point-presentation

Mall - Visitkort

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 
Använd alltid kallgrön som bakgrundfärg  

i digitala presentationer, för bästa 
möjliga läsbarhet.
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Skyltar

Skyltar - välj logotyp efter skyltens format.
På fasad passar oftast den liggande logotypen bäst.

Storgatan 23

PLAN 2
Barn- och utbildningsförvaltningen

PLAN 1
SFI-undervisning

    NÄSTA ENTRÉ
Expedition
Elevhälsa

Förskolan Skeppet

Barn- och utbildnings-
förvaltningen

SFI-undervisning

C0 M7 Y15 K15

30%

BEIGE

DIN2014 – Bold



21

Fordon

Profilering av kommunens fordon.
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Profilkläder
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Profilprodukter
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R I K T L I N J E R   V I D   A N V Ä N D N I N G   A V : 
 

Logotypen 
 

Logotypen är det viktigaste visuella kännetecknet för 
Uppvidinge kommun. 

 

Logotypen ska alltid framträda klart och tydligt och finnas med i all 
kommunikation. 

 

Alla delar av kommunens organisation använder samma logotyp med endast 
texten Uppvidinge kommun. Den ger tyngd åt kommunens kommunikation 
och markerar att vi är en organisation där alla enheter utför ett gemensamt 
arbete.  

 

För att logotypen ska bli det primära igenkänningstecknet ställer vi stora krav 
på att den används på rätt sätt i alla sammanhang. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Vi använder den centrerade logotypen i första hand men den liggande kan användas om utrymmet så kräver.  



 

 

Användning av logotypen 
Återge alltid logotypen i rätt form och proportioner. Logotypen får inte 
användas i löpande text eller förses med några tillägg som text, bild eller andra 
grafiska element. Andra symboler än vapnet får inte användas. 

 

Det är viktigt att logotypen har en lämplig storlek. Det gäller att i alla 
sammanhang ha en storlek som ger ett så högt uppmärksamhetsvärde och en 
så bra läsbarhet som möjligt. 

 

 

 
 

Här visas minsta tillåtna storlek. Bredd 20 mm och höjd 15 mm. I mindre storlekar blir texten svårläst. 
 

 

Färdiga logotyper är tillgängliga i eps-, gif- och jpg-format för pc och mac. Eps- 
bilderna är högupplösta och finns i färgsystemen CMYK och PMS samt svartvit. 
Dessa är att föredra. Gif- och jpg-bilderna är lågupplösta och finns i 
färgsystemet RGB samt svartvit och rastrerad version. Gif-bilderna är 
transparenta. Dessutom finns en lågupplöst version för CAD-miljö. 

 

Du ska alltid använda logotypen som bild, alltså inte själv försöka tillverka 
logotypen eller lägga den som html-text eller dylikt. Logotyperna är endast 
avsedda för montering i andra dokument och får inte manipuleras eller 
förändras. 

 

Placering av logotypen 
På alla former av korrespondensmaterial, trycksaker och annonser finns en 
bestämd placering av logotypen, ofta tillsammans med 
organisationstillhörighet och adressuppgifter. Se exempel under respektive 
avsnitt. 

 

För brev, ärenden och andra tjänsteskrivelser, använd mallarna i Word. Se 
avsnittet om wordmallar. 

 

Undvik att använda olika logotyper tillsammans. Om det inte går att undvika 
ska de olika logotyperna placeras klart åtskilda från varandra. Se exempel i 
Riktlinjer för annonsering. 



 

 

Färger på logotypen 
Logotypen bör helst användas i färg. Är detta inte möjligt använder vi svart 
logotyp. I exklusiva eller unika sammanhang kan den guldgula färgen återges i 
guldfärg. Andra möjligheter är också prägling i papper eller gravering i glas 
och metall. 

 

 

Logotyp på mörk bakgrund ska i första hand undvikas. Går det inte att 
undvika använder vi en vit logotyp. 
 
 
 
 
 

Se även kapitel om färger. 

 

På andra språk 
I de fall då vi inte kan använda svenska språket i logotypen kommunicerar vi 
Uppvidinge kommun på engelska. Vi skriver då Uppvidinge municipality. 

 

 

Frizon 
Logotypen ska alltid framträda tydligt och inte störas av annan text eller bilder. 
Runt logotypen ska därför alltid finnas en frizon där ingenting får förekomma. 
Riktlinjen är att frizonen ska vara minst lika stor som U-et i Uppvidinge runt 
om hela logotypen, såvida inte det finns förutbestämda mallar som visar annor- 
lunda. 

 

 

 



 

 

 

Logotypens byggstenar 
Uppvidinge kommuns logotyp består av en symbol och en ordbild. 
Symbolen är Uppvidinges vapen. Örten är inte botaniskt identifierad. 
I ordbilden är Uppvidinge satt versalgement med typsnittet Goudy. Den 
uppmärksamme ser att ”toppen” av bokstaven g har böjts nedåt för att få 
samma karaktär och känsla som örten och bladen i vapnet. Syftet är att skapa en 
grafisk koppling mellan vapen och ordbild. Ordet kommun är satt med Goudy 
smal caps, eller kapitäler som det också kallas. 

 

Ordbilden är en låst bild skapad med ett bestämt förhållande till vapnet. Sätt 
därför aldrig om texten i logotypen. 

 

Användning av enbart vapnet 
Ibland kan vapnet vara fristående. Det måste ändå framgå att Uppvidinge 
kommun är avsändare, så lämpligtvis finns fullständig logotyp eller förklarande 
textrad i nära anslutning. 

 

Skydd för kommunens vapen 
Kommunens vapen får i näringsverksamhet enbart användas efter tillstånd. Den som 
använder det uppsåtligt eller av oaktsamhet kan dömas till böter enligt Lag om skydd för 
vapen och vissa andra officiella beteckningar (1970:498) 1 § och 4 §. 
 
1 § I näringsverksamhet får statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem eller statlig 
kontroll- eller garantibeteckning ej utan vederbörligt tillstånd användas i varumärke eller 
annat kännetecken för varor eller tjänster. Detsamma gäller annan beteckning, som 
hänsyftar på svenska staten och därigenom ger kännetecknet en officiell karaktär, samt 
svenskt kommunalt vapen, vilket är registrerat. 
 
Statsvapen får ej heller på annat sätt än som kännetecken användas i näringsverksamhet 
utan vederbörligt tillstånd. 
 
Första och andra styckena gäller också beteckning som lätt kan förväxlas med sålunda 
skyddad beteckning. Lag (1973:406). 
 
4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § dömes till böter. 



 

 
 
Avsändare 
Alla förvaltningar med avdelningar och enheter som tillhör Uppvidinge 
kommun använder logotypen med texten Uppvidinge kommun. 
Förvaltningens, avdelningens eller enhetens namn står inte i logotypen. Den 
skrivs istället sist i brevet, tillsammans med avsändarens namn och eventuella 
titel, eller under namnet och titeln på visitkortet. 

 

  

Avsändaren kan delas in i tre nivåer.  
 
Nivå 1 är logotypen. 
 

 
 
 
Nivå 2 är organisationstillhörighet. Det kan till exempel vara en avdelning i en 
förvaltning. 
 
Socialförvaltningen · Äldreomsorgen · Solgården · Demensboende Solglimten 
 
 
Nivå 3 är adressrader. 

 

 
Box 59, 360 70 Åseda 

 
 
Vilka nivåer som används eller hur det ser ut är olika på trycksaker och korrespondensmaterial. 
Se det avsnitt som ytterligare beskriver trycksaker. 

 

 
 
 



 

 

 

Egen profil 
De verksamheter som Uppvidinge kommun bedömer tillföra värden till 
kommunen genom egen profilering kan få tillåtelse till att använda egen 
symbol eller logotyp. Idag är det Uppvidinge gymnasieskola och 
Kulturskolan som har egna logotyper som är tillåtna för profilering i 
Uppvidinge kommun.  

 

Helt utanför profileringen hamnar kommunala stiftelser och både hel- och 
delägda bolag. Dessa använder egen profil och ska inte alls använda 
Uppvidinge kommuns logotyp. 

 

Logotypen och sponsring 
Reglerna ovan om hur logotypen får hanteras gäller även sponsring. 

 

 

Logotypen och entreprenörer 
Entreprenörer som utför uppdrag för Uppvidinge kommun ska inte använda 
vår logotyp. Entreprenörerna har sina egna profiler som inte ska blandas sam- 
man med vår. 

 

 

 



 

 

 

R I K T L I N J E R   V I D   A N V Ä N D N I N G   A V : 
 

Färger & dekorelement 
 

Dekorelement och färger hjälper till att profilera oss. 
 

Våra färger ska användas överallt där det är möjligt eftersom färger är 
starkt kommunikativa signaler. 

 

Färger bör utnyttjas som effekt och intresseskapare så ofta som möjligt. 
Lämpliga användningsområden förutom logotypen är rubriker, tonplattor och 
dekorelement. Till tabeller, tonplattor och övrig grafisk form bör du hålla dig till 
de typiska Uppvidingefärgerna. Annars försvinner Uppvidinge identiteten. 
Använd nyanser av guldgult och svart i olika procent. 

 

Vi använder ett specifikt dekorelement (se högermarginal) som innehåller logo- 
typens ört. Dekorelementet ger utrymme för en viss frihet och kreativitet i hur 
det används. Detta gäller dock endast trycksaker där vi inte har färdiga mallar. 
Du bör stämma av med informationsgruppen om du är osäker på hur du får göra. 

 

Den aktuella leverantören ansvarar för att rätt färg uppnås med utgångspunkt 
från dessa färganvisningar. Tänk på att jämföra färgproverna i dagsljus. 

 

Nedan finns tryckfärger specifierade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Våra färger är svart, röd och guldgul. 
Det finns olika färgsystem beroende på 
tryckteknik. Fråga det tryckeri som du tänkt 
använda vilka färger och tillvägagångssätt som 
gäller. 

 

Här följer en lista på tänkbara alternativ: 

 
Tryck på bestruket och obestruket papper  
Svart 

 

Röd 
4-färg: C0   M91  Y76   K6 
Dekorfärg: PMS 186 

 

Guldgul 
4-färg: C0   M27,5  Y100   K8,5 
Dekorfärg: PMS 131 

Färger för webben  
Svart RGB: R0 G0 B0 eller #000000 
 
Röd RGB: R223 G46 G47 
eller #DF2E2F  
 
Guldgul RGB: R219 G147 B17 
eller #DB9311 

 
För tryck med guldfärg: PMS 871 

 
Foliefärger enligt Image Perfect:  
Svart, Röd: 3528 flamegloss, Guldgul: 
Imitation 
Gold 

 
Dekorelementet är guldgul färg. 
Bakgrunden är 
100% och liljorna 80% av 
den färgen. Dekorelementet 
finns som mönster att tillgå i 
Illustratorfilen för logotypen. 

 
Illustrationer bör innehålla jordnära färger. 



 

 

R I K T L I N J E R   V I D   A N V Ä N D N I N G   A V : 
 

Typografi 
 

God typografi till rätt papper underlättar läsbarheten. 
Vårt typsnitt finns i din dator 
För att följa vår gemensamma profil och ge god läsbarhet är det viktigt att du 
använder våra egna typsnitt konsekvent. När det gäller alla våra trycksaker och 
vårt kontorsmaterial använder vi typsnitten Palatino och Arial. De är standard för 
både PC- och Macanvändare. Arials motsvarighet i Mac heter Helvetica. 

 

Nedan visas några olika stilar från de båda typsnittsfamiljerna som vi i huvud- 
sak bör hålla oss till. 
Där föreslås också exempel på val av typsnitt och grad. 
I färdiga mallar används den grad som redan är given. 

 

 

Rubriker: Palatino bold (18pkt) 
Mellanrubrik: Palatino bold (12pkt) 

Brödtext (löptext): Palatino (11pkt) Bildtexter: 

Palatino kursiv (9pkt) 

Skrift i brev, fax, blanketter etc: Palatino (11pkt) 
 

Tabeller, faktatexter eller mycket små texter: Arial (7-8pkt) 
 

Avsändare: Palatino kursiv (10pkt) 
 

Adressuppgifter: Arial (visit- och korrkort 7pkt 
övrigt 8pkt) 

 

 

På webben används typsnittet Arial som webbsäkert typsnitt (11pkt) 
 

ANVÄND EJ PALATINO VERSALT OCH KURSIVT PÅ DETTA SÄTT, 
EFTERSOM DET ÄR SVÅRLÄST. 



 

 

 

R I K T L I N J E R   V I D   A N V Ä N D N I N G   A V : 
 

Pappersval 
 

Rätt pappersval underlättar läsbarheten. 
Papper 
När vi väljer papper väljer vi i första hand miljömärkt papper. Pappret ska ha 
bra läsbarhet och livslängd. 

 

Några förslag på lämpliga pappersvikter: 
Brevpapper 90g 
Folder 120g 
Enkla interna A5 foldrar 120g 
Visitkort 200g 
Mapp 240g 

 

 



 

 

 

R I K T L I N J E R   V I D   A N V Ä N D N I N G   A V : 
 

Kontorstryck 
 

Visitkort, korrespondenskort, brevpapper med följebrev, kuvert 
i C5 och C4. 

 

Korrespondensmaterialet är ofta det första man kommer i kontakt med. Det är 
därför viktigt att de ger rätt intryck. 

 

Vi använder färdigtryckta visitkort, korrespondenskort och kuvert etcetera. 
Kontakta receptionen om du vill ha visitkort eller korrespondenskort. 

 

Visitkort  
Format 82x50mm 
Namn Titel 
Adressuppgifter 

           Organisationsnummer 
 

 

 

Korrespondenskort  
Format 100x145 
Namn Titel 
Adressuppgifter 
Organisationsnummer 

 

Kan tryckas på samma papper som brevpapper och 
limbindas i ryggen. Eller tryckas på samma papper som 
visitkort i en lite exklusivare variant. 

 
Catarina Bäckstrand Strid 
Informationssekreterare 

 
Box 59, 360 70 Åseda 
Besök: Kyrkbacken 
Telefon: 0474-470 34 
Telefax: 0470-391 34 
Mobil: 070-318 47 38 

catarina.bäckstrand.strid@uppvidinge.se 
www.uppvidinge.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catarina Bäckstrand Strid 

Informationssekreterare 

Box 59, 360 70 Åseda  Besök: Kyrkbacken 
Telefon: 0474-470 34  Telefax: 0470-391 34  Mobil: 070-318 47 38 

catarina.bäckstrand.strid@uppvidinge.se  www.uppvidinge.se 



 

 

 

 

 

 

 
k o m m u n  

 

 
ÅSEDA 2004-09-16 

 

Rubrik skrivs med Palati 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliq 

ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
hendrerit in vulputate velit esse molestie conse 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
sent luptatum. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt 
stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliq 

ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
hendrerit in vulputate velit esse molestie conse 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
sent luptatum. 

 
med vänlig hälsning 

 
Anna  Svensson  
HA NDLÄ GGA RE 

 

 

Brevpapper  
Format A4 
Avdelning 
Adressuppgifter 

 

Det guldgula dekorelementet till höger är till för att brevpapperet ska synas bättre bland andra 
papper. Brevpapper finns i färg och svartvitt. 

 

Se vidare avsnitt om wordmallar för användning av brevpapper. 
 

 

 

 
Patrik  Sundström  
Bläck  & Co Reklambyrå AB 
Smålandsgatan 6 
352 35 Växjö 

 
ÅSEDA 2004-09-16 

 

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 
stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 
luptatum. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 
stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 
luptatum. 

 
med vänlig hälsning 

 
Anna  Svensson  
HA NDLÄ GGA RE 

 
Patrik  Sundström  
Bläck  & Co Reklambyrå AB 
Smålandsgatan 6 
352 35 Växjö 

 

 
no bold 

Palatino, 10 punkter och radav- 
uam erat volutpat. Ut wisi enim 

ullamcorper suscipit lobortis nisl 

m vel eum iriure dolor in 
quat, vel illum dolore eu feugiat 
odio dignissim qui blandit prae- 

 
Palatino, 10 punkter och radav- 

uam erat volutpat. Ut wisi enim 
ullamcorper suscipit lobortis nisl 
m vel eum iriure dolor in 
quat, vel illum dolore eu feugiat 
odio dignissim qui blandit prae- 
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C5 och C4 kuvert  
Format C5 och C4 
Finns i färg och svartvit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
R I K T L I N J E R   V I D   A N V Ä N D N I N G   A V :      

 

Bilder 
 

Vi använder oftast 
 

 

                   

                        Motivbilder eller dekorationsbilder. 
 

 

Motivbilder 
Vi har tagit fasta på att det är barnfamiljer som är den mest intressanta 
målgruppen för Uppvidinge kommun. Bilderna bör därför fokusera mycket på 
barn och generationers möten. 

 

Bilder finns i bildarkivet på intranätet. 
 

 

Dekorationsbilder 
Dekorationsbilder kan vara en skog, ett vattendrag eller vackra husfasader. 
Använd även snitt ur befintliga gamla bilder. 

 

Att tänka på vid nyfotografering 
Ha gärna med människor. 
Skapa liv och värme. 
Ta fram det positiva. 
Fånga liv och rörelse. 
Hitta närhet och ögonblicket. 
Se det lilla. 
Bejaka naturen och landsbygdens rofylldhet. 

 

 



 

 

 

Fototips 
• Försök fånga den person eller de personer som du ska fotografera mitt i en 

aktivitet istället för att be dem posera. 
• Använd gärna blixt i starkt dagsljus, då blir skuggorna inte så mörka. 
• Fotografera barn på deras nivå och när de tänker på något annat än 

fotograferingen. 
• Placera objekt lite åt sidan på bilden, för att skapa en naturligare känsla. 
• Lyft fram och fokusera på till exempel personliga detaljer i bilder och inredning. 
• Fotografera gärna närbilder av till exempel ansikten, ögon och händer. 
• Fotografera i olika väderförhållanden och i gryning och skymning. 
• Fotografera med kort skärpedjup för att slippa onödiga detaljer i 

bakgrunden.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

R I K T L I N J E R   V I D   A N V Ä N D N I N G   A V : 
 

Skyltar 
 

All skyltning följer vår grafiska profil. 
 
All skyltning så som fasadskyltning, informationsskyltar/-tavlor vid 

verksamheternas entréer, skyltar vid infart/tomtgräns, rumsskyltning och 

hänvisningsskyltning inomhus med flera ska följa vår grafiska profil. 

 

Skyltar kan kräva bygglov. Kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Om skyltning ska ske på fastighet som ägs av annan än kommunen ska 

fastighetsägaren ge sitt medgivande. 

 

Anvisningsskyltar/hänvisningsskyltar utomhus 

För att tillgodose önskemål om ökad tillgänglighet ska nya skyltar (vid nyköp) 

förses med gällande grafiska symboler enligt Svensk standard (SS 30600:2008 

Grafiska symboler – Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet 

utifrån konceptet ”Design för alla”). 

 

Extern skyltning på kommunal mark 

Riktlinjer för skyltning på kommunal mark ska skrivas in här så fort dessa är 

färdiga. Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram dessa 

riktlinjer på Ks au 2009-09-17, Dnr. 2009-000240 

 

Ansvar 

Respektive förvaltning initierar och tillser att erforderlig skyltning finns. 



 

 
 

 
 

 
  

 

  

Bibliotek 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 Bibliotek 
    
    

 

 

 

 

Exempel på fasadskyltar. De grå linjerna markerar avstånd som är samma. 
 

 

Bibliotek 
 

 

   

 

   

 

 

Bibliotek 
 

 

 

 

Exempel på hänvisningsskyltar. De grå linjerna markerar måttangivelser. 

 

Bibliotek  

 

Bibliotek två 
 

 

 

 

Bibliotek 
två 



 

 

 

R I K T L I N J E R   V I D   A N V Ä N D N I N G   A V : 
 

Foldrar & broschyrer 
 

Exempel på hur den grafiska profilen kan användas i foldrar 
och broschyrer. 

 

 

 

Exempel på fram- och baksida. 
 

 

 

 
E N   F O L D E R   O M   B A R N O M S O R G E N   I   U P P V I D I N G E   K O M M U N  

 

Rubrik skrivs med 
Palatino bold 
Underrubriken är palatino kursiv. 

Bilden på framsidan bör direkt tala om vad 

foldern handlar om. 

 
Bildrubriker är också  lämpligt att ha i palatino 
kursiv. 
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Format A4 
Rubrik Palatino bold 36pkt 
Ingress Palatino kursiv 18pkt 
Mellanrubrik Palatino bold 18pkt 
Brödtext Palatino 10pkt 
Bildtext Palatino kursiv 9pkt 
Avsändare Palatino kursiv 11pkt 
Adressuppgifter Arial 8pkt 



 

 

 

 

Exempel på ett uppslag där tyngdpunkten har lagts på att uttömmande beskriva 
en konkret sak. 

 

 

 

 
E N   F O L D E R   O M   B A R N O M S O R G E N   I   U P P V I D I N G E   K O M M U N  

Rubrik skrivs med Palatino bold i t ex 36 pkt 
Ingresser skrivs i  palatino kursiv. Sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud. 

 

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 
stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hend- 
rerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili- 
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta- 
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor 
cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdi 

Ibland behövs det en liten viktig textrad. Då är den kursiv. 

 

 
Bildrubriker är också  lämpligt att ha i palatino 
kursiv. 

 

 

 
I den här gröna tonplattan kan man skriva 
saker också. Isåfall använder man Arial. 
Här är främst tänkt att använda till fakta. 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på ett uppslag där tyngdpunkten har lagts på att mer sammanfattande beskriva 
flera saker. 

 

 

 

 
E N   A L L M Ä N   F O L D E R   O M   U P P V I D I N G E   K O M M U N  

Rubrik skrivs med Palatino bold i t ex 36 pkt 
Ingresser skrivs i  palatino kursiv. Sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud. 

Bildrubriker är också  lämpligt att ha i palatino kursiv. Lorem ipsum 
dolor  sit amet,  consectetuer adipiscing elit, sed diam  nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore  magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim  ad minim veniam, quis  nostrud exerci  tation  ullamcor- 
per suscipit l obortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

I den här gröna tonplattan kan man skriva 
saker också. Isåfall använder man Arial. 
Här är främst tänkt att använda till fakta. 

 
Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 
stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hend- 

rerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili- 
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta- 
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor 
cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdi 

Ibland behövs det en liten viktig textrad. Då är den kursiv. 

Bildrubriker är också  lämpligt att ha i palatino kursiv. Lorem ipsum 
dolor  sit amet,  consectetuer adipiscing elit, sed diam  nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore  magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim  ad minim veniam, quis  nostrud exerci  tation  ullamcor- 
per suscipit l obortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

 
Bildrubriker är också  lämpligt att ha i palatino kursiv. Lorem ipsum 
dolor  sit amet,  consectetuer adipiscing elit, sed diam  nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore  magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim  ad minim veniam, quis  nostrud exerci  tation  ullamcor- 
per suscipit l obortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

 
Bildrubriker är också  lämpligt att ha i palatino kursiv. Lorem ipsum 
dolor  sit amet,  consectetuer adipiscing elit, sed diam  nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore  magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim  ad minim veniam, quis  nostrud exerci  tation  ullamcor- 
per suscipit l obortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

I den här gröna tonplattan kan man skriva 
saker också. Isåfall använder man Arial. 
Här är främst tänkt att använda till fakta. 
I den här gröna tonplattan kan man skriva 
saker också. Isåfall använder man Arial. 
Här är främst tänkt att använda till fakta. 

 
I den här gröna tonplattan kan man skriva 
saker också. Isåfall använder man Arial. 
Här är främst tänkt att använda till fakta. 
I den här gröna tonplattan kan man skriva 
saker också. Isåfall använder man Arial. 
Här är främst tänkt att använda till fakta. 

 
I den här gröna tonplattan kan man skriva 
saker också. Isåfall använder man Arial. 
Här är främst tänkt att använda till fakta. 

 
Bildrubriker är också  lämpligt att ha i palatino kursiv. Lorem ipsum 
dolor  sit amet,  consectetuer adipiscing elit, sed diam  nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore  magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim  ad minim veniam, quis  nostrud exerci  tation  ullamcor- 
per suscipit l obortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis  autem  vel eum  iriure  dolor  in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum  dolore  eu feugiat nulla  facilisis at 
vero  eros et accumsan et iusto  odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril  delenit augue  duis  dolore  te feugait nulla  facilisi. 
Lorem ipsum  dolor  sit amet,  consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh  euismod tincidunt ut laoreet dolore  magna aliquam 
erat volutpat. 

 
I den här gröna tonplattan kan man skriva 
saker också. Isåfall använder man Arial. 
Här är främst tänkt att använda till fakta. 
I den här gröna tonplattan kan man skriva 
saker också. Isåfall använder man Arial. 
Här är främst tänkt att använda till fakta. 



 

 

 

Två exempel på framsidor i wordformat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra exempel på uppslag i wordformat. 
 

 
Rubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta  skrivs löpande text  med typsnitt Palatino, 10 punkter och 

radavstånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat  volutpat. 

Ut wisi  enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis  nisl  ut aliquip ex ea commodo consequat . Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit  esse  molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat  nulla facilisis  at vero eros  et accumsan et iusto odio 

dignissim qui  blandit  praesent  luptatum 

Mellanrubrik skrivs med Palatino  bo ld 

På denna yta  skrivs löpande text  med typsnitt  Palatino, 10 punkter  och 

radavstånd 15 punkter. consequat. Duis autem vel  eum iriure dolor  in 

hendrerit  in vulputate velit  esse  molestie consequat, vel  illum dolore eu 

feugiat  nulla facilisis  at vero eros  et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit  praesent  luptatum zzril delenit  augue duis dolore te feugait  nulla 

facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil 

imperdi 

Ibland behövs det en liten viktig textrad.  Då är den kursiv. 

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta  skrivs löpande text  med typsnitt Palatino, 10 punkter och 

radavstånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat  volutpat. 

Ut wisi  enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis  nisl  ut aliquip ex ea commodo consequat . Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit  esse  molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat  nulla facilisis  at vero eros  et accumsan et iusto odio 

dignissim qui  blandit  praesent  luptatum 

Mellanrubrik skrivs med Palatino  bo ld 

På denna yta  skrivs löpande text  med typsnitt  Palatino, 10 punkter  och 

radavstånd 15 punkter. consequat. Duis autem vel  eum iriure dolor  in 

hendrerit  in vulputate velit  esse  molestie consequat, vel  illum dolore eu 

feugiat  nulla facilisis  at vero eros  et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit  praesent  luptatum zzril delenit  augue duis dolore te feugait  nulla 

facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil 

imperdi 

Ibland behövs det en liten viktig textrad.  Då är den kursiv. 

Bildrubriker är också lämpligt att ha i palatino kurs iv. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. 

 
Bildrubriker är också lämpligt att ha i palatino kurs iv. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. 

 
Bildrubriker är också lämpligt att ha i palatino kurs iv. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. 

 
Bildrubriker är också lämpligt att ha i palatino kurs iv. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. 

 
Bildrubriker är också lämpligt att ha i palatino kurs iv. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. 

 

 

 

 

 
Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta  skrivs löpande text  med typsnitt Palatino, 10 punkter och 

radavstånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat  volutpat. 

Ut wisi  enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis  nisl  ut aliquip ex ea commodo consequat . Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit  esse  molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat  nulla facilisis  at vero eros  et accumsan et iusto odio 

dignissim qui  blandit  praesent  luptatum 

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta  skrivs löpande text  med typsnitt Palatino, 10 punkter och 

radavstånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat  volutpat. 

Ut wisi  enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis  nisl  ut aliquip ex ea commodo consequat . Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit  esse  molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat  nulla facilisis  at vero eros  et accumsan et iusto odio 

dignissim qui  blandit  praesent  luptatum 

Mellanrubrik skrivs med Palatino  bo ld 

På denna yta  skrivs löpande text  med typsnitt  Palatino, 10 punkter  och 

radavstånd 15 punkter. consequat. Duis autem vel  eum iriure dolor  in 

hendrerit  in vulputate velit  esse  molestie consequat, vel  illum dolore eu 

feugiat  nulla facilisis  at vero eros  et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit  praesent  luptatum zzril delenit  augue duis dolore te feugait  nulla 

facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil 

imperdi 

Ibland behövs det en liten viktig textrad.  Då är den kursiv. 

Bildrubriker är också lämpligt att ha i 
palatino kursiv. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tinci- 
dunt ut laoreet dolore magna. 

Bildrubriker är också lämpligt att ha i 
palatino kursiv. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tinci- 
dunt ut laoreet dolore magna. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino  bo ld 

På denna yta  skrivs löpande text  med typsnitt  Palatino, 10 punkter  och 

radavstånd 15 punkter. consequat. Duis autem vel  eum iriure dolor  in 

hendrerit  in vulputate velit  esse  molestie consequat, vel  illum dolore eu 

feugiat  nulla facilisis  at vero eros  et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit  praesent  luptatum zzril delenit  augue duis dolore te feugait  nulla 

facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil 

imperdi 

Ibland behövs det en liten viktig textrad.  Då är den kursiv. 

 
Bildrubriker är också lämpligt att ha i 
palatino kursiv. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tinci- 
dunt ut laoreet dolore magna. 

Bildrubriker är också lämpligt att ha i 
palatino kursiv. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tinci- 
dunt ut laoreet dolore magna. 

 

 

 

Två exempel på baksidor i wordformat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
R I K T L I N J E R   V I D   A N V Ä N D N I N G   A V :     

 

Kläder, bilar, presentartiklar 
 

 

                    När mottagaren upplever kommunikationen i ett ”lösryckt” sammanhang, till exempel 
via en bil som passerar eller ett paraply i mängden, är tiden kort för att meddela sig. Därför 
är det i dessa fall mycket viktigt att göra budskapet så kort och koncist som möjligt och 
endast använda logotypen för Uppvidinge kommun. Det är även i dessa allmänna 
sammanhang viktigt att profilera helheten eftersom vi exponerar oss mot heterogena 
målgrupper. 

 

 

För bilar och arbetskläder kan det finnas interna skäl att visa vilken enhet man 
tillhör. I sådana fall kan enhetens namn eller förvaltning sättas i liten grad 
tydligt avgränsat från logotypen. På bilar sätts namnet på framdörrens övre 
kant, vid backspegeln, omedelbart under fönstret. På jackor med mera sätts 
logotypen på ryggen och enhets- eller förvaltningsnamnet på bröstfickan eller 
dylikt. 

 

Bildexempel: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.uppvid inge.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbadress Arial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

R I K T L I N J E R   V I D   A N V Ä N D N I N G   A V : 
 

Wordmallar 
 

Alla inom Uppvidinge kommun har tillgång till standardmallar 
på brevpapper och diverse blanketter i word via intranät. 

 

I Uppvidinge kommuns intranät finns ett mallsystem gjort för word. Där finns 
mallar för olika behov av korrespondens som kan laddas ner. 
Alla wordmallar finns i svartvitt och färg. 

 

 

Nedan visas en lista på några valmöjligheter: 
 

Brevpapper 
 

Brevpapper för förvaltning 
 

Brevpapper för avdelning 
 

Brevpapper för förvaltning/avdelning 
 
Fax 

 

Kallelse/Underrättelse 
 

Sammanträdesprotokoll 
 
Rapport 
 
Tjänsteskrivelse 

 

Pressmeddelanden 

 



 

 

 

 

 
 

 
ÅSEDA 2004-09-16 

Förnamn Efternamn  

Bläck & Co  Reklambyrå AB 

Smålandsgatan 6 

352 35  Växjö 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

 

 
ÅSED A  2004-09-16 

Pat rik Sund st röm  
Bläc k & Co  Reklambyrå AB 

Smålandsgatan 6 

352 35  Växjö 

 

 
ÅSED A  2004-09-16 

Pat rik Sund st röm  
Bläc k & Co  Reklambyrå AB 

Smålandsgatan 6 

352 35  Växjö 

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs  löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim ven iam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nis l ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et  iusto odio dign issim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

Mell anrubrik skrivs  med Pal atino bold 

På denna yta skrivs  löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim ven iam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nis l ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et  iusto odio dign issim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  hälsnin g 

 
Förnamn Efternamn  

H A N D L Ä G GA R E  

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  häl snin g 

 
Förna mn Ef t erna mn  
HAND LÄGGARE 

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  häl snin g 

 
Förna mn Ef t erna mn  
HAND LÄGGARE 

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  häl snin g 

 
Förna mn Ef t erna mn  
HAND LÄGGARE 

 

 
Förvaltning · Avdelning · xxxxxxxxx · xxxxxxxxxxx 

Box 59, 360 70 Åseda   Besök: Kyrkbac ken  Telefon: 0474-470 00  Telefax: 0474-470 01  Mobil:  070-318 47 38 
förnamn.efternamn@uppvidinge.se  www.uppvidinge.se 

Förvaltning · Avdelning · xxxxxxxxx · xxxxxxxxxxx  

Box 59, 360 70 Åseda   Besök: Kyrkbacken  Telefon:  0474- 470  00  Tel efax:  0474- 470  01  Mobil: 070- 318  47 38 
förnamn.efternamn@uppvidinge.se  www.uppvidinge.se 

F örval tnin g 

Box 59, 360 70 Åseda   Besök: Kyrkbacken  Telefon:  0474- 470  00  Tel efax:  0474- 470  01  Mobil: 070- 318  47 38 
förnamn.efternamn@uppvidinge.se  www.uppvidinge.se 

Förvaltning 

 

 

 
Pat rik Sund st röm  

Bläc k & Co  Reklambyrå AB 

Smålandsgatan 6 

352 35  Växjö 

Pat rik Sund st röm  

Bläc k & Co  Reklambyrå AB 

Smålandsgatan 6 

352 35  Växjö 

Pat rik Sund st röm  

Bläc k & Co  Reklambyrå AB 

Smålandsgatan 6 

352 35  Växjö 

Pat rik Sund st röm  

Bläc k & Co  Reklambyrå AB 

Smålandsgatan 6 

352 35  Växjö 

 
ÅSED A  2004-09-16 

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  häl snin g 

 
Förna mn Ef t erna mn  

H A N D LÄ GGA R E  

 
ÅSED A  2004-09-16 

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  häl snin g 

 
Förna mn Ef t erna mn  
HAND LÄGGARE 

 
ÅSED A  2004-09-16 

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  häl snin g 

 
Förna mn Ef t erna mn  
HAND LÄGGARE 

 
ÅSED A  2004-09-16 

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  häl snin g 

 
Förna mn Ef t erna mn  
HAND LÄGGARE 
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Pat rik Sund st röm  

fax 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav-

 

 
Kallelse/ 

underrättelse 

2005- 01- 01  

Bläc k & Co  Reklambyrå AB 

Smålandsgatan 6 

352 35  Växjö 
Ti l l           Förnamn  eft ernamn  Fax 0474- 411  7x  

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
Sammanträde  med         xxxxxxxxxxxx  

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in    

ÅSED A  2004-09-16 

Från        Förnamn  eft ernamn  

Ang         Hälsoprofilsavt al  

Datum 2005- 01- 01  

Sidor in k. denna          x 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- 

sent luptatum. 

Datum/t id                              2005- 01- 01 / 18.30  

Plats  xxxxxxxxxxxxx  

Ärende Bilaga  

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  häl snin g 

 
Förna mn Ef t erna mn  

H A N D LÄ GGA R E  

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  häl snin g 

 
Förna mn Ef t erna mn  
HAND LÄGGARE 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  häl snin g 

 
Förna mn Ef t erna mn  
HAND LÄGGARE 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt 

Palatino, 10 punkter och radavstånd 15 punkter. 

Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul- 

putate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. 

Justerin g 

Förna mn Ef t erna mn  Förna mn Ef t erna mn  
OR DF ÖR AND E SEKR ET ER AR E 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. 
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Kallelse/ 

underrättelse 

2005- 01- 01  

Sammanträdesprotokoll 

2005- 01- 01  

Sammanträdesprotokoll 

2005- 01- 01  

Anställningsbevis/ 
Anställningsinformation 

Ärende Bilaga  

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt 

Palatino, 10 punkter och radavstånd 15 punkter. 

Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul- 

putate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. 

Justerin g 

Förna mn Ef t erna mn  Förna mn Ef t erna mn  
OR DF ÖR AND E SEKR ET ER AR E 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. 

P lats/ t id  xxxxxxxx,  xxxxxxx,  kl  xx.xx–xx.xx   

Beslutande Förnamn Efternamn  

Förnamn Efternamn 

Förnamn  Efternamn  

Övriga närvarande                     Förnamn Efternamn  

Förnamn Efternamn 

Förnamn  Efternamn  

Utses  att  justera                                   Förnamn  Efternamn  

Justeringens  p lats  och  tid          xxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxx  

Underskrifter  

Sekreterare.... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .... ..... ....Paragrafer:  

Förnamn  Efternamn  

Ordförande.... .... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... .... .....  

Förnamn  Efternamn  

Justrerande... .... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .....   

Förnamn  Efternamn  

Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  xxxxxxxxxxxxx 

Sammanträdesdatum 2005-01-01  

Datum  för  anslags  uppsättan de              2005-01-01  

Datum  för  anslags  nedtagan de                2005-01 -01  

Förvarin gsplats  för  protokollet               xxxxxxx  

Underskrift ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .... ..... ...  

Förnamn  Efternamn  

Utdragsbestyrkande  

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

 

 

 

 

 
Ärende Utdragsbestyrkande  

 

 

press 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- stånd 

15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

Till        Förnamn eft ernamn  

Från     Förnamn eft ernamn  

Ang         Hälsoprofilsavt al  

Fax 0474- 411  7x  

Datum 2005- 01- 01  

Sidor in k. denna          x 

ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

Rubrik skrivs med Palatino bold 
På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  häl snin g 

 
Förna mn Ef t erna mn, t it el  
KONT AKT PER SON 

Förna mn Ef t erna mn, t it el  
KONT AKT PER SON 

Pressmeddelandet är publicerat på kommunens webbplats under senaste nytt. 

Mellanrubrik skrivs med Palatino bold 

På denna yta skrivs löpande text med typsnitt Palatino, 10 punkter och radav- 

stånd 15 punkter. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- sent 

luptatum. 

med vänlig  häl snin g 

 
Förna mn Ef t erna mn, t it el  
KONT AKT PER SON 

Förna mn Ef t erna mn, t it el  
KONT AKT PER SON 

Pressmeddelandet är publicerat på kommunens webbplats under senaste nytt. 
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R I K T L I N J E R   V I D   A N V Ä N D N I N G   A V : 
 

Powerpoint & overhead 
 

Powerpointpresentationer, overheadbilder. 
 

En OH-presentation bör användas som stödanteckningar och kräver att presenta- 
tören arbetar aktivt. En PowerPoint-presentation ”arbetar” däremot i större 
utsträckning på egen hand. 

 

Presentera korta och klara budskap. Formulera det du vill säga i maximalt sju 
punkter per bild, inte i löpande text. Bokstäverna bör vara sju millimeter höga 
för att ge god läsbarhet. 

Mallarna är tillgängliga även i svartvitt. 

Malldokument och bildmaterial finns på intranätet. 

Exempel 

 

 

 
E N    S I D A    I    E N    P O W E R P I O N T P R E S E N T A T I O N    E L L E R    O V E R H E A D  

Rubrik skrivs med 
Palatino bold i t ex 36 pkt 
Ingresser skrivs i palatino kursiv. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. 

E N    S I D A    I    E N    P O W E R P I O N T P R E S E N T A T I O N    E L L E R    O V E R H E A D  

Rubrik skrivs med 
Palatino bold i t ex 36 pkt 
• Ingresser skrivs i palatino kursiv 

• Lorem ipsum dolor sit 

• Amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

• Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
• Erat volutpat 

 

 

 

 

 

 

 

 
E N    S I D A    I    E N    P O W E R P I O N T P R E S E N T A T I O N    E L L E R    O V E R H E A D  

Rubrik skrivs med 
Palatino bold i t ex 36 pkt 
• Ingresser skrivs i palatino kursiv 

• Lorem ipsum dolor sit 

• Amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

• Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

• Erat volutpat 

E N    S I D A    I    E N    P O W E R P I O N T P R E S E N T A T I O N    E L L E R    O V E R H E A D  

Rubrik skrivs med 
Palatino bold i t ex 36 pkt 
Ingresser skrivs i palatino kursiv. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
R I K T L I N J E R  V I D   A N V Ä N D N I N G   A V : 

 

Övriga presentationer 
 

Större möjlighet till uttryck. 
 

Det är viktigt att även övriga former av presentationer, till exempel andra 
multimediala framställningar, följer kommunikationsmanualen. Dessa 
presentationer kan ge större möjligheter till individuella uttryck, men även här 
gäller att logotypen aldrig får manipuleras. 
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Val av huvudmän för Högsby Sparbank          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige valde den 3 november 2020, § 122, Bodil Fager 

Bergqvist (S), Yvonne Wilhelmsson (C) och Simon Bring (SD) som 

huvudmän för Högsby Sparbank. 

Med anledning av att Yvonne Wilhelmsson (C) har avlidit ska 

kommunfullmäktige välja en huvudman för Högsby Sparbank.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-19 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-03 § 122      

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr 2020-000382  

Val av huvudmän för Högsby Sparbank 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Bodil Fager Bergqvist (S), Yvonne Wilhemsson 

(C) och Simon Bring (SD) som huvudmän för Högsby Sparbank.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja 3 huvudmän till Högsby Sparbank.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sadiq Sahal (C) meddelar att Centerpartiet föreslår välja Yvonne 

Wilhemsson (C).  

Robert Fredriksson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna föreslår välja 

Simon Bring (SD).     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Bodil Fager Bergqvist 

(S), Yvonne Wilhelmsson (C) och Simon Bring (SD) som huvudmän och 

finner att kommunfullmäktige beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Presentation inför val av huvudmän för Högsby Sparbank      

Protokollsutdrag fullmäktiges valberedning 2020-10-06 § 8      

Beslutet skickas till 

Valda huvudmän 

Högsby Sparbank 

  

 



Val av huvudmän
Högsby Sparbank har haft en hög kundtillströmning under de senaste 5-6 åren. Stor 
del av de nya kunderna är bosatta i Oskarshamns och Uppvidinge kommuner. Sedan 
ett par år tillbaka har banken en större andel av kunderna utanför Högsby kommun än 
inom kommunen. Banken har sedan ett par år tillbaka justerat bankens reglemente 
där verksamhetsområdet förändrades till att avse Högsby kommun och dess 
arbetsmarknadsområde. En naturlig följd av detta är att Högsby Sparbank önskar att  
kommunfullmäktigeförsamlingarna i Oskarshamns och Uppvidinge kommun ska välja 
huvudmän till Högsby Sparbank. Sparbanksstämman i Högsby Sparbank beslutade i 
april 2020 om en justering i reglementet för att möjliggöra att kommunfullmäktige i 
Oskarshamns kommun samt kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun skall välja 3 
huvudmän vardera som väljs per mandatperiod. 



Vad är en sparbank?
• Egen bolagsform

• Inga ägare

• Huvudmännen fungerar som bolagsstämma (30 st)

• Vinsten återinvesteras – ingen utdelning

• Lokal styrelse – korta beslutsvägar – nära kund

• Samhällsengagerade

• 59 sparbanker i landet

• Samma regelkrav som storbankerna

• Köper IT-system samt förmedlar vissa av Swedbanks 
produkter/tjänster

• Sparbankerna tillsammans är den enskilt största ägaren av 
Swedbank



Vad är Högsby Sparbank?
• Högsby Sparbank startade 1895, 1896 grundades Långemåla Sparbank och 

1903 bildades Fagerhults Sparbank.

• 1969 Fusionerades Långemåla Sparbank och Fagerhults Sparbank in i 
Högsby Sparbank

• 1998 förvärvade Högsby Sparbank Föreningsbankens kontorsrörelse i 
Högsby

• 2020 firar banken 125 års jubileum!

• Affärsvolym ca 6,2 mdr (juli -20) , fördubbling sedan våren 2014.    

• Stark balansräkning 

• Ca 9 500 aktiva kunder

• 18 anställda

• Eftersträvar långsiktiga kundnära relationer där vi kan skapa mervärde 
tillsammans, både för den enskilde men även för bygden där banken 
verkar.
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§ 324 Dnr 2021-000038  

Kommunalt partistöd 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande 

utbetalning av partistöd år 2022 (SEK): 

• Socialdemokraterna 145 286     

• Centerpartiet 87 429     

• Sverigedemokraterna 87 429 

• Moderaterna 52 714     

• Vänsterpartiet 29 571     

• Landsbygdspartiet Oberoende 29 571 

• Kristdemokraterna 18 000               

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen (2017:900) kan kommunfullmäktige ge ekonomiskt 

bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. Partistödet kan ges till de politiska partier som är 

representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått 

mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen 

(2005:837).  

Kommunfullmäktige antog den 18 december år 2018, § 157, reglemente om 

kommunalt partistöd i Uppvidinge kommun. Enligt reglementet ska varje 

mottagare av partistödet lämna skriftlig redovisning samt 

granskningsintyg. Samtliga partier har inkommit med redovisning för år 

2020. Det har uppmärksammats att Kristdemokraterna inkom den 30 juni år 

2021 med dokumentationen och brister i postrutin inneburit att det inte 

kunnat registreras av kansliavdelningen. 

Grundstödet, som utgår från 10 procent av hela budgetsumman, uppgår till 

6 429 SEK per parti. Det mandatbaserade stödet uppgår till 11 571 SEK per 

mandat. 

Följande partier är representerade i kommunfullmäktige:   

Parti Mandat Budget Grundstöd  Partistöd Totalt (SEK) 

Socialdemokraterna 12 - 6 429 138 857 145 286 

Centerpartiet 7 - 6 429 81 000 87 429 
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Sverigedemokraterna 7 - 6 429 81 000 87 429 

Moderaterna 4 - 6 429 46 286 52 714 

Vänsterpartiet 2 - 6 429 23 143 29 571 

Landsbygdspartiet 

Oberoende 
2 - 6 429 23 143 29 571 

Kristdemokraterna 1 - 6 429 11 571 18 000 

  35 450 000 45 000 405 000 450 000 

Konsekvenser 

Förslag till beslut för partistöd år 2022 är enligt budgetramen på 450 tkr.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägg för 

kansliavdelningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-04 

Redovisning av kommunalt partistöd KD, år 2020 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 129 

Beräkningsunderlag Partistöd 2021-2022 

Redovisning av kommunalt partistöd S, år 2020 

Redovisning av kommunalt partistöd C, år 2020 

Redovisning av kommunalt partistöd SD, år 2020 

Redovisning av kommunalt partistöd M, år 2020 

Redovisning av kommunalt partistöd V, år 2020 

Redovisning av kommunalt partistöd LPO, år 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

      



Uppvidinge kommun

ÅR 2022 Grundstöd Partistöd (SEK)
Parti Mandat Budget 10% Per mandat Totalt
Socialdemokraterna 12          - 6 429             138 857            145 286            
Centerpartiet 7            - 6 429             81 000              87 429              
Sverigedemokraterna 7            - 6 429             81 000              87 429              
Moderaterna 4            - 6 429             46 286              52 714              
Vänsterpartiet 2            - 6 429             23 143              29 571              
Landsbygdspartiet Oberoende 2            - 6 429             23 143              29 571              
Kristdemokraterna 1            - 6 429             11 571              18 000              

35          450 000     45 000           405 000            450 000            

ÅR 2021 Grundstöd Partistöd (SEK)
Parti Mandat Budget 10% Per mandat Totalt
Socialdemokraterna 12          - 6 429             138 857            145 286            
Centerpartiet 7            - 6 429             81 000              87 429              
Sverigedemokraterna 7            - 6 429             81 000              87 429              
Moderaterna 4            - 6 429             46 286              52 714              
Vänsterpartiet 2            - 6 429             23 143              29 571              
Landsbygdspartiet Oberoende 2            - 6 429             23 143              29 571              
Kristdemokraterna 1            - 6 429             11 571              18 000              

35          450 000     45 000           405 000            450 000            

Handling upprättad av: Alexander Arbman, kansliavdelningen
Datum: 2021-10-18
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§ 321 Dnr 2018-000394  

Vision 2040 - Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa vision 2040: 

Uppvidinge kommun erbjuder en attraktiv, trygg och levande livsmiljö mitt 

i Småland. Här vill och kan människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar 

om invånarna, företagen, föreningarna och samhällsutvecklingen. 

Uppvidinge står för hållbar utveckling, kreativitet och kvalitet.            

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 (2019-02-12 §9) uppdrog kommunstyrelsen åt kommunchefen 

att återkomma med förslag till ny vision för Uppvidinge kommun. 

Att skapa sig en vision är att sätta en gemensam och översiktlig inriktning 

för arbetet i organisationen och det geografiska området för en längre 

tidsperiod. Visionen bygger på omvärldsbevakning, värderingar i 

samhället, styrkor i kommunen samt politisk ambition och viljeinriktning 

för hela det geografiska området, likväl som för organisationen. 

Utifrån visionen utvecklas politiska målsättningar i kommunens i 

verksamhets- och ekonomistyrning som ska leda väg mot visionen. I 

Uppvidinge kommun finns inriktningsmål och delmål i kommunens 

verksamhetsplan och budget. Återrapportering sker i delårsbokslut och 

årsredovisning. Vision och mål ska beaktas vid alla beslut och vara 

närvarande i alla delar av verksamheten. 

I arbetet med att ta fram förslag har följande insatser genomförts: 

- Politisk arbetsgrupp med representanter från Socialdemokraterna, 

Moderaterna, Centerpartiet och Uppvidingedemokraterna träffats 

tillsammans med kommunchef, utvecklingsstrateg och planerare. 

Inriktningen på mötena har varit omvärldsbevakning, trendspaning, 

kommunens styrkor och svagheter, möjligheter och utmaningar 

viljeinriktningar för framtiden bland annat. 

- Den politiska arbetsgruppen utvecklade fyra inriktningsförslag som 

skickades ut till samtliga politiska partier för synpunkter under 

hösten 2020. Arbetsgruppen erbjöd partierna att komma till 

gruppmöte eller liknande för att diskutera förslagen och 

inriktningen. Inget av partierna återkom med synpunkter eller 

förslag. 
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- Medborgardialog genom enkät och digital brevlåda under våren 

2021. Intentionen var att genomföra medborgardialog i kommunens 

tätorter under hösten 2020. På grund av pandemin ersattes denna 

med möjlighet att besvara en enkät eller att lämna fria svar och 

synpunkter i en digital brevlåda. Såväl medarbetare som 

medborgare fick besvara enkäten. 127 personer besvarade enkäten. 

Ett svar inkom till brevlådan. 

- Dialog med företag ha skett digitalt och i huvudsak genom det VD-

nätverk som finns i kommunen. Flera synpunkter och kommentarer 

inkom vid mötet. 

- Dialog med unga genom feriepraktik som kommunutvecklare 

sommaren 2021. 

- Ledningsgrupp och chefsträff under våren 2021. 

Utifrån dialoger och inkomna underlag har tre förslag utarbetats: 

A. Uppvidinge kommun erbjuder en attraktiv, trygg och levande livsmiljö 

mitt i Småland. Här vill och kan människor leva, verka och utvecklas. Vi 

värnar om invånarna, företagen och samhällsutvecklingen. Uppvidinge står 

för utveckling, kreativitet och kvalitet. 

B. Uppvidinge kommun erbjuder en hållbar och trygg livsmiljö mitt i 

Småland. Med nyfikenhet och klurighet bygger vi framtidens växande 

Uppvidinge där allt är nära och alla har betydelse. 

C. Uppvidinge kommun är en trygg och levande plats där allt är nära och 

alla har betydelse. Skog, vatten, sol, vind och gemenskap ger oss kraft och 

utrymme för barn, vuxna och näringsliv att utvecklas.  

Konsekvenser 

Visionen tillsammans med målstyrningen och värdegrunden är vägledande 

och ska beaktas i alla interna processer, styrande dokument och beslut.  

Det innebär att intentionen i grunden är att visionen ska få konsekvenser. 

Konsekvenserna kan vara på ett samhälleligt plan, organisatoriska eller 

ekonomiska exempelvis.  

Att styra i riktning mot en vision kräver engagemang och kunskap. Det görs 

inte i en handvändning. För att få bärkraft och effekt måste visionen 

förankras och accepteras, det handlar således både om implementering och 

förhållningssätt.  
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Värdegrunden, som i kommunen är välkänd och förankrad, kan ge kraft i 

implementeringen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialdemokraterna yrkar att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige fastställa alternativ A med kompletteringen: 

Uppvidinge kommun erbjuder en attraktiv, trygg och levande livsmiljö mitt 

i Småland. Här vill och kan människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar 

om invånarna, företagen, föreningarna och samhällsutvecklingen. 

Uppvidinge står för utveckling, kreativitet och kvalitet. 

Ingrid Hugosson (C) yrkar på tillägget ”Uppvidinge står för hållbar 

utveckling, kreativitet och kvalitet”.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Socialdemokraternas förslag till beslut med tillägg för Ingrid Hugossons (C) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-21 § 260 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 § 107 

Dokumentation arbetsgrupp 2019-03-15, 2019-10-24 

Anteckningar 2019-05-02 

Utskick politiska partier Uppvidinge kommun 2020-04-28 

Omvärldsbevakning 2019-01-31 

Företagsperspektiv 2021-04-09 

Anteckningar strategidag ledningsgrupp 2021-04-19 

Chefsträff 2021-04-26 Gruppernas beskrivningar 

Enkätsammanställning vision 2040 

Synpunkt vision 2040 

Sammanfattning vision 2040 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser, samtliga förvaltningschefer och 

vd:ar, kommunchef, ekonomichef, HR-chef.  
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§ 260 Dnr 2018-000394  

Vision 2040 - Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger de politiska grupperna i uppdrag att inkomma med 

synpunkter på visionstexter under hösten 2021 inför kommunfullmäktiges 

hantering av ärendet. Synpunkterna ska vara inlämnade inför 

kommunstyrelsens sammanträde i november.                 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 (2019-02-12 §9) uppdrog kommunstyrelsen åt kommunchefen 

att återkomma med förslag till ny vision för Uppvidinge kommun. 

Att skapa sig en vision är att sätta en gemensam och översiktlig inriktning 

för arbetet i organisationen och det geografiska området för en längre 

tidsperiod. Visionen bygger på omvärldsbevakning, värderingar i 

samhället, styrkor i kommunen samt politisk ambition och viljeinriktning 

för hela det geografiska området, likväl som för organisationen. 

Utifrån visionen utvecklas politiska målsättningar i kommunens i 

verksamhets- och ekonomistyrning som ska leda väg mot visionen. I 

Uppvidinge kommun finns inriktningsmål och delmål i kommunens 

verksamhetsplan och budget. Återrapportering sker i delårsbokslut och 

årsredovisning. Vision och mål ska beaktas vid alla beslut och vara 

närvarande i alla delar av verksamheten. 

I arbetet med att ta fram förslag har följande insatser genomförts: 

- Politisk arbetsgrupp med representanter från Socialdemokraterna, 

Moderaterna, Centerpartiet och Uppvidingedemokraterna träffats 

tillsammans med kommunchef, utvecklingsstrateg och planerare. 

Inriktningen på mötena har varit omvärldsbevakning, trendspaning, 

kommunens styrkor och svagheter, möjligheter och utmaningar 

viljeinriktningar för framtiden bland annat. 

- Den politiska arbetsgruppen utvecklade fyra inriktningsförslag som 

skickades ut till samtliga politiska partier för synpunkter under 

hösten 2020. Arbetsgruppen erbjöd partierna att komma till 

gruppmöte eller liknande för att diskutera förslagen och 

inriktningen. Inget av partierna återkom med synpunkter eller 

förslag. 
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- Medborgardialog genom enkät och digital brevlåda under våren 

2021. Intentionen var att genomföra medborgardialog i kommunens 

tätorter under hösten 2020. På grund av pandemin ersattes denna 

med möjlighet att besvara en enkät eller att lämna fria svar och 

synpunkter i en digital brevlåda. Såväl medarbetare som 

medborgare fick besvara enkäten. 127 personer besvarade enkäten. 

Ett svar inkom till brevlådan. 

- Dialog med företag ha skett digitalt och i huvudsak genom det VD-

nätverk som finns i kommunen. Flera synpunkter och kommentarer 

inkom vid mötet. 

- Dialog med unga genom feriepraktik som kommunutvecklare 

sommaren 2021. 

- Ledningsgrupp och chefsträff under våren 2021. 

Utifrån dialoger och inkomna underlag har tre förslag utarbetats: 

A. Uppvidinge kommun erbjuder en attraktiv, trygg och levande livsmiljö 

mitt i Småland. Här vill och kan människor leva, verka och utvecklas. Vi 

värnar om invånarna, företagen och samhällsutvecklingen. Uppvidinge står 

för utveckling, kreativitet och kvalitet. 

B. Uppvidinge kommun erbjuder en hållbar och trygg livsmiljö mitt i 

Småland. Med nyfikenhet och klurighet bygger vi framtidens växande 

Uppvidinge där allt är nära och alla har betydelse. 

C. Uppvidinge kommun är en trygg och levande plats där allt är nära och 

alla har betydelse. Skog, vatten, sol, vind och gemenskap ger oss kraft och 

utrymme för barn, vuxna och näringsliv att utvecklas.  

Konsekvenser 

Visionen tillsammans med målstyrningen och värdegrunden är vägledande 

och ska beaktas i alla interna processer, styrande dokument och beslut.  

Det innebär att intentionen i grunden är att visionen ska få konsekvenser. 

Konsekvenserna kan vara på ett samhälleligt plan, organisatoriska eller 

ekonomiska exempelvis.  

Att styra i riktning mot en vision kräver engagemang och kunskap. Det görs 

inte i en handvändning. För att få bärkraft och effekt måste visionen 

förankras och accepteras, det handlar således både om implementering och 

förhållningssätt.  
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Värdegrunden, som i kommunen är välkänd och förankrad, kan ge kraft i 

implementeringen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att synpunkterna ska vara inlämnade inför 

kommunstyrelsens sammanträde i november.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägg för Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 § 107 

Dokumentation arbetsgrupp 2019-03-15, 2019-10-24 

Anteckningar 2019-05-02 

Utskick politiska partier Uppvidinge kommun 2020-04-28 

Omvärldsbevakning 2019-01-31 

Företagsperspektiv 2021-04-09 

Anteckningar strategidag ledningsgrupp 2021-04-19 

Chefsträff 2021-04-26 Gruppernas beskrivningar 

Enkätsammanställning vision 2040 

Synpunkt vision 2040 

Sammanfattning vision 2040 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser, samtliga förvaltningschefer och 

vd:ar, kommunchef, ekonomichef, HR-chef.  
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Vision 2040 
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Återkoppling från arbetsmöte #1 

 
 

 
 

Vi inledde med en digital mjukstart. 

Glädjande att se att det finns en positiv 

inställning till utvecklingsarbetet. 

Era beskrivningar av vad en vision är stämmer väl överens 

med den generella definitionen, men konkretiserar också en 

del andra kvaliteter som ni tycker är viktiga exempelvis: 

Kärnfull, tydlig, arbetsredskap, våga göra det oväntade. 

 

Definition av vision 

Vision är bland annat något man vill uppnå. En vision 

uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill 

uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, 

tidsbundenhet eller mätbarhet. 
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Sammanfattningsvis är det min tolkning att gruppen blev överens om att visionen ska vara en framtidskompass som ska vara: 

o Kärnfull och tydlig 

o Arbetsredskap för politiker och tjänstemän 

o Förankrad 

o Spännande 

o Inge framtidstro 

 

Uppdraget 

o Uppdraget är att under 2019 arbeta fram ”Vision 2040” för Uppvidinge kommun och i slutet av året lägga fram ett förslag för 

kommunfullmäktige att ta ställning till. 

o Varje deltagare i visionsarbetet har i sitt uppdrag att aktualisera och diskutera frågor som rör arbetet i sina nätverk och partigrupper. 

o Visionen är kopplad till översiktsplaneprocessen och kommunens målstyrning.  

o Kommunens tillträdande planerare kommer att inkluderas i arbetet. 

 

Processen 

Processen kan sammanfattas i sex steg: 

Era beskrivningar av vad en vision är och vad ni vill att den 

ska vara för Uppvidinge stämmer väl överens. Det som 

särskilt ”sticker ut” är:  

Delad bild, förankrad, spännande, framtidstro 
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1. Nuläge – var är vi och vad är vi idag? 

2. Önskeläge – vad vill vi bli, uppfattas som och vart vill vi komma? 

3. Framtidscenarion – möjliga framtider i Uppvidinge (2-3 st). 

4. Dialog – med medborgare, föreningar, näringsliv. 

5. Vägval – strategiska prioriteringar och fokusering. 

6. Förslag till kommunfullmäktige. 

 

o Processen kommer att bestå av arbetsgruppsmöten med politiska företrädare och tjänstemän. 

o Vid behov och önskemål om inspiratörer/inspirationsföreläsningar ska vi försöka möjliggöra detta t.ex. genom att använda oss av andra 

kommuner, universitetet och andra aktörer. 

o Processen sammanfattas i process- och tidplan som skickas ut till samtliga deltagare i arbetsgruppen. 

o Processen ska involvera en referensgrupp/panel bestående av unga personer i olika åldrar. Therese undersöker former och möjligheter 

för detta till kommande möte. 

Vad ska vi ha med oss eller undvika i det kommande arbetet? 

Ha med oss… 

o Högt i tak 

o Möjlighet att diskutera framtid och utveckling 

o Bjuda motstånd 

 

Undvika… 

o Fokusera på uppdraget och så långt det är möjligt lägga politiska meningsskiljaktigheter åt sidan. 

 

Varför har vi kommuner egentligen? 

o Demokrati & inflytande 

o Använda gemensamma medel på bästa sätt 

o Samordning 

o Skapa förutsättningar för medborgare och näringsliv 

o Välfärdsuppdraget ska fungera 
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Sammanfattningsvis kan man säga att det är ett sätt att organisera och samordna vårt beroende av varandra. 

 

Uppdragen i den kommunala sektorn kan sammanfattas i tre delar som hänger ihop: 

o Demokratiuppdraget 

o Välfärdsuppdraget 

o Utvecklingsuppdraget 

 

Nuläge – var är vi och vad är vi? 

För att börja diskutera nuläget utgick vi ifrån denna bild som visar en del av Uppvidinge i aktuella siffror och diskuterade och reflekterade fritt. 

 

 
Det som särskilt uppmärksammades i samtalet var: 

o Den positiva utvecklingen avseende antal födda barn och befolkningsökning, men vi vill bli fler 

o Den demografiska försörjningskvoten är hög, och den beror på flera olika faktorer andel unga, äldre, andel i förvärvsarbete. 

1087 – Antal utpendlare från kommunen  

118 – Antal nyfödda barn 

1601 – Antal inpendlare till kommunen 

0,89 – Den demografiska försörjningskvoten 

21,61 – Kommunens skattesats 

20 – Ökad befolkning  

4676 – Antal bostäder 

77 – Antal bostadsrätter 

1523 – Antal hyresrätter 

9581 – Invånarantal  

2296 – Antal boende i glesbygd 

7285 – Antal boende i tätort 
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o Låg andel bostadsrätter i förhållande till hyresrätter. Positiva trender finns t.ex. verkar fler vilja bygga småhus. Kommunen har 

ambitioner kopplat till bostadsbyggande för ett expansivt näringsliv och arbetsmarknad. En låg bostadsbyggnadstakt och ett expansivt 

näringsliv kan påverka sysselsättning, komptensförsörjning och skatteintäkter.  

 

Andra punkter som kom upp i samtalet:  

o Hur vi ligger till i digitaliseringsprocessen och bredbandsutbyggnaden kopplat till service och digital handel och i förlängningen 

möjligheten att bo i glesbygd och samtidigt ha tillgång till service, möjlighet att arbeta hemifrån m.m. 

o Vikten av att lyfta kommunens fördelar och styrkor, tala positivt om kommunen 

o Ödehus eller hus med sämre underhåll en utmaning, kanske skulle fler bostadsrätter skapa ökad rörlighet på marknaden, men blir det 

attraktivt med nybyggnation givet boendekostnader (det kostar lika mycket att bygga i Uppvidinge som i Växjö)? Hur kan vi göra det 

värt kostnaden att bo kvar i kommunen? 

o Vi ser en förändrad utbildningsstruktur, fler kvinnor förvärvsarbetar och är högutbildade vilket ställer andra krav på välfärdstjänsterna 

och påverkar arbetsmarknadsstruktur och pendlingsmönster. 

o Vi ser att företagen och industrin har behov av nya kompetenser och att det finns en kompetensutmaning då företagen är expansiva, 

drivna och (till större del) förankrade i kommunen. Företagen ofta leverantörer till större företag, gott renommé, innovativa, flexibla, 

stärker varandra.  

o Kompetensförsörjningen inom offentlig sektor är också en utmaning. 

o Näringslivet är duktiga, men slår inte på stora trumman när beställningar, avtal eller liknande kommer till stånd. 

Nuläge - Hur går snacket om Uppvidinge idag? 

o Var ligger det? 

o Ah, det är Åseda man passerar på vägen till Alstermo? 

o Det händer ingenting. 

o Medborgarundersökningen pekar på en del svagheter men också en del styrkor och möjligheter, unga tenderar generellt att vara mer 

negativt inställda till kommunen och dess service och tjänster, bemötande. 

o Känns som att det är obligatoriskt att prata illa om kommunen. 

o Dåligt renommé efter händelser i kommunorganisationen.  

o Vi har allt 

o Skillnad mellan kommundelar och bypolitik, kunde ställa upp för varandra i högre utsträckning.  

o Finns potential att verka för sammanhållning (en kommun) samtidigt framhäva tätorternas unicitet och att dessa kan komplettera 

varandra? 
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o När Uppvidinge firar 50 år som kommun, år 2021 skulle man kunna göra det till en happening. 

o Olika utmaningar och förutsättningar på olika orter – snacket går olika. 

o Skyltning och våra skyltfönster. Smultronstället exv. 

o Bättre avfarter för passerande och näringsliv 

o Saknar något som lockar förbipasserande att stanna 

o Betydelsen av att ha ett öra utåt, säkra dialog med omgivande samhälle och vara transparenta. 

o Hur vi (kommunanställda, medborgare, näringsliv) pratar om kommunen har betydelse för hur vi uppfattar oss själva och hur 

omvärlden uppfattar oss. Viktigt att kommunen tar taktpinnen och styr sitt eget kommunikationsflöde och inte låter enbart media göra 

detta. 

 

Hur vill vi att snacket ska gå år 2040? 

o Sveriges bästa kommun att bo i. 

o Bra alternativ att bosätta sig. 

o En av Sveriges bästa boendekommuner. 

o Bra skola och barnomsorg – arbetsmiljö, lärare, studiero, trygghet leder till goda resultat. 

o Bra äldreomsorg. 

o Bra kommunikationer och hållbar infrastruktur. 

o Vi kommer aldrig att bli en bilfri kommun, bilberoendet kommer att finnas kvar men det finns möjligheter att underlätta pendling, vara 

i framkant när det gäller exv. Elbilar. 

o Ska vara bra att växa upp i kommunen. 

o Lugna och trygga samhällen. 

o Bäst på integration. 

o Närhet, smidighet, tillgänglighet 

o Goda och attraktiva livsmiljöer 

o Det finns potential att utvecklas 

o Bra boende med mervärde 

o Vinden har vänt 
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Therese Magnusson 

Utvecklingsstrateg 



 

 

  

Omvä rldsspäning 
Övergripande trender i det kommunala uppdraget  

 I omvärldsanalysen försöker vi identifiera trender som kan ha inverkan på det kommunala 

uppdraget. Omvärldsanalysen sätter ljuset på vad kommunen bör ha beredskap för, i ljuset av 

omvärldens utmaningar och krav på kommunen.  Vad kommunen vill göra definieras i 

strategiska prioriteringar, mål och i budget. För att välja rätt väg är det också viktigt att ta 

hänsyn till kommunens tillgångar och kompetenser för att förstå vad man kan göra. 
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OMVÄRLDSANALYS  

ÖVERGRIPANDE TRENDER/FÖRÄNDRINGSKRAFTER 

Det finns flera övergripande förändringskrafter som påverkar såväl Uppvidinge som Sverige och 

övriga världen. De är svåra att påverka från lokal eller regional nivå, och konsekvenserna kan 

också skilja mellan olika delar av Sverige. Oavsett om krafterna utgör en möjlighet eller en 

utmaning – eller både och, så är det bra att ha en strategi för att möta dem. Det är ofta de som 

förstår och försöker förstå dessa krafter som också bäst kan dra nytta av dem, eller hantera dem 

på ett gott sätt. För en liten kommun som Uppvidinge gäller det att lösa den dagliga 

verksamheten här och nu på bästa sätt, men också att hitta smarta metoder och lösningar för att 

möta förändringskrafter och trender i samhället, för att kunna möta Uppvidingebons 

förväntningar och behov. 

I omvärldsanalysen försöker vi identifiera trender som kan ha inverkan på det kommunala 

uppdraget Omvärldsanalysen sätter ljuset på vad kommunen bör ha beredskap för, i ljuset av 

omvärldens utmaningar och krav på kommunen.  Vad kommunen vill göra definieras i 

strategiska prioriteringar, mål och i budget. För att välja rätt väg är det också viktigt att ta 

hänsyn till kommunens tillgångar och kompetenser för att förstå vad man kan göra. 

SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunen står inför stora utmaningar de kommande 

åren för att skapa ett hållbart samhälle. Sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar samt 

förväntningar från kommunens invånare kommer att ställa krav på kommunen. 

För att klara detta krävs ett förebyggande arbete, utveckling av verksamheterna och ett stort 

mått av nytänkande byggt på kunskapsutveckling och nyttjande av tekniska möjligheter 

exempelvis. 

Avgörande frågor för kommunen tenderar att falla utanför den enskilde kommunens påverkan, 

vilket innebär att betydelsen av strategisk samverkan och samarbete med andra aktörer, inom 

och mellan olika sektorer blir allt större. Det finns många anledningar för kommuner att 

samverka med varandra – ekonomiska skäl genom samordning av resurser, underlätta 

kompetensförsörjningen eller samplanering för utökade möjligheter till utveckling och 

nytänkande. 
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ÖVERGRIPANDE DRIVKRAFTER 

GLOBALISERING 

Med globalisering menas att stater och samhällen över hela världen knyts samman i ömsesidiga 

beroendeförhållanden. En kombination av teknologiska, ekonomiska, juridiska, sociala och 

kulturella förändringar har lagt grunden till gränsöverskridande flöden med olika innehåll.  

Globaliseringen innebär en ökad global konkurrens där företag kan söka sig till, investera i 

länder med lägre produktionskostnader. Globalisering och frihandel har på så vis bidragit till 

ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Kunskap och teknik sprids och kan användas för ett 

ökat välstånd. Men globaliseringen har också inneburit en förflyttning av makt från nationer till 

marknaden, vilket kan bidra till ökade inkomstklyftor och en försämrad miljö. 

Globaliseringen har generellt gynnat storstadsregioner och högskoleorter där storleken och 

diversifieringen på arbetsmarknaden utgör ett skydd mot strukturförändringar som slår mot 

specifika branscher. I kontrast till detta har nedläggning eller förflyttning av fabriker och stora 

arbetsplatser inom traditionell industri bidragit till ekonomisk tillbakagång i vissa områden. I ett 

långsiktligt perspektiv kan detta leda till ökad arbetslöshet, ohälsa och minskad framtidstro på 

mindre orter. Sårberhetsutmaningarna är som störst i bruksorter och traditionella 

industriregioner så som Uppvidinge och stora delar av östra och sydöstra Småland samt 

Blekinge1.  

Tillväxtverket och Svenskt näringsliv har i rapporten ”Sårbara kommuner 2017” analyserat 

kommuners sårbarhet mot bakgrund hur känsliga de är för en företagsnedläggning eller kraftig 

nedskärning. Arbetet har sammanfattats i ett särskilt sårbarhetsindex2. Uppvidinge kommun har 

i undersökningen gjort den största negativa förflyttningen sedan förra mätningen (2016) och 

har ett högre indexvärde än tidigäre. Därmed ingår kommunen nu i gruppen ”medelhög 

sårbärhet”. I en kommun där företägsstrukturen är värieräd finns oftä en bättre möjlighet ätt 

överbrygga sårbarheten, likaså om det finns många mindre företag som minskar beroendet av 

stora enskilda företag. Beroendet av omvärlden är likväl stort.  

För mindre kommuner på landsbygd kan det vara bättre att ha en hög sårbarhet än en låg, då det 

för små producerande kommuner går hand i hand med en produktiv specialisering som ger goda 

inkomster och en god skattekraft. Bland landsbygdskommunerna är sårbarheten generellt högre 

än i mindre städer, men för de landsbygdskommuner som har en besöksnäringsprofil är den i 

genomsnitt lägre. 

För gemene man kan globaliseringen innebära att vi generellt blir mer och mer homogeniserade. 

Vi bär samma typ av kläder och märken, lyssnar på samma musik och äter samma typ av mat. På 

hemmaplan i det omgivande samhället märker man däremot att samhället fått en ökad 

mångfald. Globaliseringen bidrar till ett ökat utbyte mellan människor som påverkar kultur, 

värderingar, attityder och livsåskådning. Samtidigt visar studier att människors strävan efter 

trygghet och säkerhet, utveckling och rättvisa ökar. 

                                                           
1
 Tillväxtanalys 

2
 Sårberhetsindex grundas på beroendet av enskilda tillverkande företag och tjänsteföretag, pendling, andelen i 

arbete, det lokala företagsklimatet och företagandets omfattning. 
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Det finns kritik mot globaliseringen och dess effekter i många länder. Kritiken ligger framförallt i 

maktförskjutningen från stater till marknaden och att utvecklingen skapar orättvisa 

konkurrensvillkor och handelsförbindelser. En ökande nationalism och politiskt missnöje har 

vuxit fram och Trumps framgång i det amerikanska presidentvalet och folkomröstningen i 

Storbritannien om medlemskap i EU är ett par exempel, men även den nya regeringen i 

Grekland, Italien och Österrike kan nämnas. 

VÄRDERINGSFÖRSKJUTNINGAR 

Människors värderingar påverkas av förändringar i omvärlden och påverkar i sin tur både 

länders och platsers kultur och utveckling. Värderingar påverkas också av ny teknik och tillgång 

till ny kunskap, men också av mer utdragna demografiska och institutionella förändringar i 

samhället.  

Förändrade värderingar sker ofta vid generationsskiften, men nya kommunikationsmönster och 

tekniker samt globaliseringen har inneburit att idéer, trender, kunskap och även desinformation 

får snabbare spridning. Förändring av värderingar kan uppstå också genom att vi blir påverkade 

av människor och händelser utanför vår omedelbara närhet och utanför territoriella och 

kulturella gränser. Det har inneburit att skillnader i värderingar mellan olika individer ur samma 

generation har ökat och troligtvis kommer fortsätta att öka. 

Värderingar kring kollektiv och individualism varierar över tid. Nu är vi inne i en period av ökad 

handlingsfrihet för individen i förhållande till familj, samhälle och generation. De flesta individer 

och företag vill vara unika. Som arbetstagare vill man kunna styra över sina arbetstider, kunna 

distansarbeta och ta ledigt när man önskar. Konsumenten vill inte ha standardvaror som 

masstillverkas och söker det mer unika och originella.  

Människor tenderar att känna samhörighet med en snävare grupp än tidigare och sådant som 

självförverkligande, livsstil och värderingar har ökad betydelse, medan geografisk eller nationell 

samhörighet minskar. I takt med att ekonomiska och tekniska förutsättningar förbättrats kan 

människor idag utveckla sin livsstil och den har blivit basen för identitet, gemenskap, 

konsumtion, livsval. Boende, arbete, resande, fritidsaktiviteter, matvanor, hälsa och motion är 

exempel på områden genom vilka människor uttrycker sig själva och sin identitet. 

Samtidigt som samhället blir mer heterogent, blir det också mer polariserat. Ökad kulturell och 

etnisk mångfald kommer till följd av ökad flyktingmottagning, generellt ökad rörlighet inom EU 

samt nya regler för arbetskraftsinvandring. En annan bidragande orsak är den växande 

ekonomiska polariseringen. Inkomsterna har ökat generellt, men sedan 1980-talet har 

inkomstskillnaderna i Sverige också ökat. De växer mellan äldre och yngre, sammanboende och 

ensamstående föräldrar, de som har och de som inte har arbete samt mellan befolkningar i 

attraktiva och mindre attraktiva områden och kommuner. Människor med olika livsvillkor och 

förutsättningar lever mer segregerat, vilket kan få konsekvenser inom andra områden t.ex. 

digital kompetens, kulturellt deltagande och förutsättningar att påverka eller göra fria val. 

Individualiseringen återspeglas i människors förväntningar på såväl företag som den offentliga 

sektorns välfärdstjänster. Kommunernas verksamhet kommer i högre utsträckning att värderas, 

betygsättas och jämföras med andra, det kommer att komma ökade rav på att kommunernas 

tjänster ska ha hög tillgänglighet och vara anpassade efter brukarens behov och önskemål. 

Människor vill i större utsträckning göra vad de vill, hur de vill, när de vill och allt fler är vana 

vid snabba svar och leveranser. Förväntan om individuellt anpassad, snabb och tillgänglig 
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service blir starkare. Det innebär utmaningar för kommuner och andra myndigheter vars 

utgångspunkter är rättssäkerhet och likabehandling.  

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Utsläpp leder till ett varmare klimat vilket är något som länder och människor över hela världen 

måste förhålla sig till. Konsekvenserna kan vara svåra att överblicka, men för världen som helhet 

medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i form av översvämningar, 

torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser och människor 

på flykt. 

Det är oundvikligt att företag och individer måste förändra sina beteenden och vanor när det 

gäller matvaror, transporter, produktions- och konsumtionsmönster samt återvinning. Ny teknik 

har sannolikt en roll att spela, både för att begränsa men också för att hantera effekterna. 

Företag och områden med kunskap och framförhållning kan dra ekonomisk fördel av 

utvecklingen genom att utveckla miljöteknik och miljökompetens. 

Det finns en etablerad internationell samsyn om att klimatförändringarna måste tvinga fram 

minskningar av oljeanvändning, livsstilsförändringar och utsläppsbegränsningar. Det som 

påverkar konsumtionen är prisbilden. Mycket kan bero på hur mycket vi är beredda att betala 

för den livsstil vi har idag. Studier har t.ex. belagt att råvarupriserna påverkar intresset för att 

arbeta med att utveckla andra energislag. 

Generellt har intresset för miljö och klimat ökat och på lokalt plan har det fått genomslag, men 

svårigheten att kombinera kraven på ett hållbart samhälle med kraven på tillväxt märks både 

globalt, nationellt, regionalt och lokalt. 

2015 antogs FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Syftet med målen är att avskaffa 

fattigdom och leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. Att motverka 

klimatförändringarna finns med bland de målen. Sveriges agerande för att nå hållbarhetsmålen 

inkluderar kommuner, landsting och statliga myndigheter, men för att det ska bli framgångsrikt 

krävs också engagemang från andra aktörer som näringsliv, akademi och civilsamhälle. På 

nationell nivå förs en diskussion kring hur olika aktörer på samhällets olika nivåer ska kunna 

bidra för att nå målet. 

I Sverige kan klimatförändringarna komma att innebära perioder av mycket regn eller blåst och 

risk för översvämningar eller långa perioder av torka med risk för bränder. De områden som 

oftast pekas ut och som vi kan påverka är energianvändning i boendet och fastigheter, transport 

och konsumtion. 

Med stöd i innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik finns möjligheter att möta 

utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. På senare år har affärsmodeller för cirkulär 

ekonomi blivit allt vanligare. De bidrar till att resurser används mer effektivt och mängden 

restprodukter som inter återanvänds minimeras. Cirkulär ekonomi är att skapa 

kretsloppslösningar, återbruka, återvinna och reparera och dela med andra istället för att äga 

själv. Kommunen kan genom stöd till näringslivet stötta i utvecklandet av nya affärsmodeller. 

Kommunerna förväntas bidra till Agenda 2030-målen. Ökade krav på samverkan kring 

samhällsplanering och samhällsbyggande för att skapa ett samhälle som är hållbart – 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det kan uppstå konflikter mellan långsiktigt 
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samhällsbyggande och kortsiktiga behov. Kommunerna behöver planera för extrema 

väderförhållanden och ha beredskap för konsekvenser. Förändrade konsumtions-, produktions-, 

och distributionssätt för energi. 

DEMOGRAFI 

Den demografiska utvecklingen påverkas av såväl ekonomi som arbetsmarknad. Behov av 

välfärdstjänster varierar över tiden beroende av befolkningens storlek och sammansättning, 

vilket ställer krav på att samhällsplanering och finansiering hänger med. Den tydligaste 

demografiska trenden i västvärlden är att låga födslotal och ökad livslängd medfört en allt äldre 

befolkning. Detta ställer stora krav inom vård- och omsorg och pressar välfärdssystemen.  

I Sverige likväl som i Uppvidinge kommun har det skett en historiskt snabb befolkningsökning 

genom en flyktinginvandring med många i arbetsför ålder, vilket också föryngrar befolkningen 

som helhet. Hur välfärdssystemet kommer att påverkas i Uppvidinge kommun är beroende av 

hur många som väljer att stanna samt i vilken takt och omfattning som nyanlända kommer i 

arbete. 

Migrationen till EU-länderna har skapat splittring både inom och mellan länder. När 

styrkeförhållandena mellan nationalstat och globalisering står i fokus är det ofta migrationen 

som står i debattens centrum. Inget tyder på att antalet flyktingar i världen kommer att minska 

inom överskådlig tid, vilket också FN:s rapport för 20183 visade. Krig, klimatförändringar, illa 

fungerande eller korrumperade statsbildningar kommer sannolikt även fortsättningsvis driva 

människor på flykt. Även ekonomiska skillnader och livsmöjligheter kommer att få människor 

att söka sig till andra länder. 

Urbaniseringen är också en faktor av betydelse för Uppvidinge kommun. Urbaniseringen har 

pågått sedan industrialiseringen, men under tiden ändrat karaktär. Då var det primärt var flytt 

av hela familjer från landsbygden till tätorter och städer. Under senare tid har mindre tätorter 

och städer tappat till förmån för storstadsregioner och högskoleorter. Den enda gången i 

historien som man kan notera omvänd tendens d.v.s. flytt till ländsbygd vär under ”Grönä vågen” 

på 1970-talet.  

Inflyttningen till städer och högskoleorter har stärkt deras betydelse både som politisk 

maktfaktor och som kulturbärare. Storstaden lockar med utbud av arbetstillfällen, nöjen, 

kontakter, utbildning. I Sverige bor 87 % av befolkningen i en FA-region med fler än 100 000 

invånare, hälften av Sveriges befolkning bor i någon av de tre storstadsregionerna. 

Urbaniseringen drivs i stora delar av unga personer, oftast unga kvinnor medan unga män 

stannar kvar i hemkommunen. Urbaniseringen behöver inte betyda att man bostätter sig i 

storstadsregioner, tendensen i länet är att man söker sig till de större omgivande städerna – 

Växjö, Kalmar, Halmstad, Jönköping exempelvis. Kvinnorna flyttar ofta för att utbilda sig eller 

arbeta, och det är inte säkert att man återvänder. I dagsläget har Uppvidinge kommun fler män 

än kvinnor boende i kommunen (liksom länet som helhet) och man har också tagit emot fler 

nyanlända som är unga män. I takt med att de unga kvinnorna flyttar ut och männen stannar 

kommer också detta att påverka demografin och på sikt kanske även värderingar i samhället. 
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Förra året hade Uppvidinge kommun en befolkningsökning, denna berodde till stor del på ett 

positivt födelsenetto och utrikes flyttnetto. Förändringar i omvärlden såsom åtstramningar i 

migrationspolitiken samt sekundäromflyttning är några faktorer som skulle kunna leda till en 

återgång till ”normälläge”.  Invändringen här medfört ätt trenden med en krympande befolkning 

har brutits för de flesta mindre kommuner. Den reella ökningen av antalet invånare är dessutom 

större än vad som framgår av befolkningsstatistiken, eftersom de asylsökande inte ingår i den. 

Stora förändringar i befolkningens storlek på kort tid innebär påfrestningar för kommuner. I 

krympande kommuner minskar skattebasen. En snabb befolkningstillväxt medför å andra sidan 

kapacitetsbrister och behov av investeringar i såväl transportinfrastruktur som bostäder och 

offentlig service. Dessa kostnader uppstår många gånger tidigare än de ekonomiska fördelarna i 

form av ökade skatteintäkter. Befolkningstillväxt är dock en mer angenäm utmaning än en 

krympande folkmängd. Osäkerheten kring befolkningens storlek kan dock i många fall försvåra 

planeringsförutsättningarna.  

TEKNIK 

Begrepp som digitalisering och artificiell intelligens, sakernas internet och Big Data, nanoteknik, 

automation och robotisering har blivit en del av vår vardag. När ny teknik utvecklas och börjar 

samspela med annan teknik ökar tempot och det sker stora förändringar i samhället. Såväl 

arbetsmarknad som välfärdstjänster kommer att påverkas på flera olika sätt. Inom 

utbildningsområdet skapar digitaliseringen förutsättningar för att bättre anpassa 

utbildningsinnehåll efter den enskilde elevens förmåga. Digitalt diagnosstöd för läkare kan lätt 

leda tankarna till digitala doktorer. Inom industrin i Uppvidinge finns flera arbetsställen med 

delvis eller helautomatiserad produktion. Efter den senaste finanskrisen har 

industriproduktionen i Kronobergs län ökat, medan tjänsterna är färre. Färre producerar mer 

och det är en följd av den automation som skett inom länets industrinäring. 

Det är dock lättare att förutspå hur ny teknik kan användas än hur den påverkar människors 

beteenden och värderingar. Ofta syns inte konsekvenserna förrän efter en tid. Ny teknik innebär 

också att nya färdigheter och kunskaper efterfrågas, samtidigt som annan blir föråldrad. 

Tekniska framsteg har ofta stora samhällseffekter, den kan lyfta folk från fattigdom och öka 

välståndet men förändrar också förhållanden mellan länder, företag och branscher. Personer, 

organisationer och platser som inte lyckas anpassa sig i takt med den tekniska utvecklingen kan 

komma att drabbas hårt. 

Tillgången till en god infrastruktur och snabbt bredband är en förutsättning för innovations- och 

konkurrenskraft samt möjligheten att erbjuda och ta del av samhällsservice. Kommuner och 

regioner är centrala spelare i såväl bredbandsutbyggnad som digitaliseringen i samhället. 

Regeringens mål är att 95 % av hushållen ska ha tillgång till snabbt bredband4. I länet har 58,5 % 

tillgång till bredband. Uppvidinge kommun hade 2015 19,5 % bredbandstäckning och 2016 34,2 

%, det vill säga den lägsta täckningsgraden i länet.5 Befolkningstätheten är en faktor som verkar 

ha gynnsam påverkan på bredbandsutbyggnad då kostnaden för anslutning kan fördelas på flera 

enheter även politiska ambitioner är en faktor. 

IT-infrastrukturen är betydelsefull för kommuner i ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv, det 

har också betydelse för näringslivets konkurrenskraft. Det är också viktigt för attraktivitet och 

                                                           
4
 Minst 100 Mbit/s 

5
 Post- och telestyrelsen. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning.. 
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att kunna tillhandahålla service på landsbygd och mer glesbefolkade områden, IT kan även 

användas för att öka medborgarnas delaktighet i samhällsplaneringen. 

Regeringen har infört särskilda bredbandskoordinatorer som skall arbeta med 

bredbandsutbyggnad i länet. Syftet är att öka samordningen av utbyggnaden och effektivisera 

arbetet på regional nivå. Målet i den regionala strategin är att 98 % av företag och 

privatpersoner år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Ett förhandlat avtal 

om bredbandsutbyggnad i Kronoberg finns sedan mars 2018.6 

Den tekniska utvecklingen har och kommer att fortsätta ha stor påverkan på 

samhällsutvecklingen. Människors och organisationers kommunikation och arbetssätt förändras 

i snabb takt med ny teknik. Digitaliseringen ger möjligheter till smarta lösningar för att skapa 

trygghet och säkerhet i form av exempelvis larm. Men teknikutvecklingen förändrar också 

förutsättningar för personlig integritet, etik, näringslivet, arbetslivet, kulturen, 

medieutvecklingen och demokratin. Dessa nya förutsättningar kommer att ställa nya krav på 

såväl individen som på samhället i stort. 

  

                                                           
6
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TRENDER 
Här presenteras trender som bedöms som viktiga att möta och som bedöms påverka Uppvidinge 

kommun.  Trenderna skall ses i spåren av de övergripande drivkrafterna och som med stor 

sannolikhet kommer att påverka kommuners och landstings uppdrag de närmsta 10 åren.  

MINSKAT LOKALT HANDLINGSUTRYMME – ÖKAD STATLIG STYRNING 

Det kommunala självstyret innebär en självständig och fri bestämmanderätt för kommuner. 

Staten reglerar de yttre ramarna genom lagstiftning och finansiering i form av det kommunala 

utjämningssystemet samt statsbidrag. Staten har dock under de senaste årtiondena ökat sin 

detaljreglering och styrning, exempelvis genom riktade statsbidrag.  

Styrningen både från nationellt håll och från EU har ökat, ofta med mer detaljerade krav 

avseende tjänsternas utbud, omfattning och utformning. När individuella rättigheter definieras 

av nationell lagstiftning begränsas möjligheter att utforma lokala lösningar. Medborgare vill ha 

en likvärdig och rättvis välfärd, men vill samtidigt påverka den lokalt vilket blir en svår ekvation 

att lösa. 

Samtidigt har ifrågasättandet av den ökade detaljregleringen ökat hos såväl politiker, profession 

och forskare. Ett tecken på det är att regeringen tillsatt Tillitsdelegationen vars uppdrag är att 

utreda en styrning med grund i tillit inom offentlig verksamhet. Rådande utveckling kan leda till 

rädsla att göra fel, ökat kontrollbehov och detaljstyrning vilket kan minska det politiska 

engagemanget och professionens handlingsutrymme. Ökad statlig detaljstyrning kan försvåra 

för kommunerna att styra långsiktligt och genomföra rationaliseringar, kommunerna tenderar 

också att få utökat och/eller fördjupat ansvar inom olika sakområden. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 

 Den statliga styrningen genom lagstiftning ställer högre krav på att tjänstemän levererar 

bra och korrekta beslutsunderlag. 

 […] 

BETYDELSEN AV SAMARBETEN OCH STRATEGISK SAMVERKAN ÖKAR 

Individer och organisationer tenderar att bli mer och mer fokuserade och specialiserade, 

samtidigt tenderar avgörande frågor för organisationer och samhällen att växa och falla utanför 

den enskilde aktörens påverkan. Därmed växer också betydelsen av att samverka och samarbeta 

med andra aktörer, det gäller inom och mellan aktörer i alla samhällssektorer. 

Inom näringslivet blir det allt viktigare att ha stabila samarbeten med andra företag i den egna 

värdekedjan men också med företag som man normalt konkurrerar med eller aktörer i helt 

andra branscher. Även samverkan inom offentlig sektor blir allt vanligare och behoven ökar. Det 

finns många skäl till att kommuner samverkar med varandra. Det kan vara ekonomiska skäl 

genom samordning av resurser, underlätta den gemensamma kompetensförsörjningen eller 

samplanering för större möjligheter till utveckling, innovation och nytänkande. Det uppstår 

behov av nya samverkansformer i exempelvis gemensamma bolag eller nämnder, och sådant har 

möjliggjorts genom flera förändringar i lagstiftningen. 

Vid snabba förändringar i samhället sätts samarbetsförmågan på prov. Som exempel kan 

nämnas hösten 2015 då antalet flyktingar som kom till Sverige ökade avsevärt på kort tid. 

Sådana situationer kräver en beredskap för mobilisering och koordinering mellan kommuner, 

länsstyrelse, myndigheter, företag och andra organisationer. 
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Landets kommuner står inför stora gemensamma utmaningar kopplade till t.ex. 

bostadsbyggande, infrastruktur och etablering. I de flesta fall kan arbetet underlättas genom 

samverkan med andra kommuner, region, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.  

EXEMPEL UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 

 Krav på att medfinansiera exempelvis infrastruktursatsningar verkar öka. Det kan därför 

vara relevant att ha en plan för hur sådana satsningar ska hanteras lokalt. 

 Det finns ett behov av att samarbeta och samverka i olika konstellationer och med olika 

aktörer på olika samhällsnivåer och inom olika sektorer, beroende på vilken fråga det 

gäller. 

 Delade uppgifter och tjänster mellan kommuner kan ge fördelar, men det kan också 

komma att ställa krav på organisationerna och enskilda tjänstepersoner. 

 Det är viktigt att tänka över hur den demokratiska förankringen bevaras när kommunerna 

ofta samarbetar om verksamheter i olika former. 

 Den globala turismtrenden håller i sig och besökaren och nya invånare ser inga yttre 

gränser.  Att tillsammans med andra aktörer locka besökare och turister till kommunen 

och området utgör en möjlighet. 

 Ett starkt regionalt samarbete och påverkansarbete kan öka möjligheter till investeringar 

samt möjligheter till stöd från exempelvis EU-fonder men i vissa fall också regionala eller 

nationella utvecklingsmedel. 

 Utvecklingsmedel och projekt som kan sökas och genomföras är en möjlighet och det är 

viktigt att kommunen har kompetens och kunskap om möjligheter och också kan sortera 

bland olika sökbara medel som ligger i det kommunala intresse och har relevanta 

samarbetspartners.  

 

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE BLIR ALLT VIKTIGARE 

Hälsa och välbefinnande har blivit en alltmer central del i människors liv och i samhällsdebatten. 

Folkhälsan i Sverige är generellt god, den självskattade hälsan och medellivslängden ökar. Trots 

att allt fler får en bättre hälsa och ökade förutsättningar att leva ett gott liv så ökar skillnaderna 

mellan olika grupper i befolkningen. Skillnader som till stora delar beror på ojämlikhet i 

livsvillkor. 

Avståndet mellan de grupper som har det bäst och de som har det sämst har ökat de senaste 

årtiondena och är tydlig nästan oavsett vilket hälsoproblem det gäller. Vid sidan om skillnader i 

hälsa finns även skillnader som kan kopplas till kön, funktionsnedsättning och etnisk 

tillhörighet. Ohälsan är nästan genomgående större bland personer med förgymnasial utbildning 

som högsta utbildningsnivå än bland personer med eftergymnasial utbildning. 

Trots att befolkningens hälsa har förbättrats generellt finns det undantag. Den psykiska ohälsan 

ökar. Andelen som uppger besvär som oro eller ångest och nedsatt psykiskt välbefinnande ökar i 

befolkningen 16-84 år. Andelen unga som uppger psykiska och somatiska besvär ökar också. Ett 

annat växande folkhälsoproblem är övervikt. Ungefär hälften av befolkningen i åldern 16-84 år 

är idag överviktiga. Det finns risk för ökade sjukskrivningstal och bortfall av skatteintäkter, att 

elever inte fullföljer sina studier, att fler har svårt att få ett arbete och bli självförsörjande. 
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EXEMPEL UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I UPPVIDINGE KOMMUN 

 Med stora skillnader t.ex. i ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå i samhället ökar 

risken för mer sociala insatser till kommuninvånarna. 

 Stöd till barn, unga och andra som lever i utsatta miljöer för att öka hälsan och minska 

risken för utanförskap. 

 Satsningar på fysisk och psykisk ohälsa kan lyftas i kommunens folkhälsoarbete. 

 

ÖKANDE KRAV PÅ VÄLFÄRDSTJÄNSTER OCH OFFENTLIG SERVICE 

I takt med välståndsutveckling och digitalisering ökar människors förväntan på den offentliga 

sektorn. Nya möjligheter att bygga relationer, få insyn i och påverka händelser samt rättighets- 

och valfrihetslagstiftning förstärker trenden. Kostnaderna i kommuner och landsting har ökat 

snabbare än vad befolkningsutvecklingen kan förklara. Trots att många reformer genomförts 

och i flera avseenden förbättrat välfärden, påverkas bilden av välfärden mest av det som 

fungerar mindre bra. 

Enligt Välfärdsbarometern  är svenskarna mer missnöjda med välfärden än sina nordiska 

grannar, vilket är samma resultat som vid förra mätningen 2014.7 Detta trots att Sverige satsar 

mer per capita på välfärd. Sedan början av 1980-talet har demografiska förändringar inneburit 

ökade verksamhetskostnader. Kostnaderna har ökat som en följd av den demografiska 

utveckingen, men kostnaderna har dessutom ökat utöver vad den förändrade befolkningen 

föranlett.8 

Parallellt med stigande förväntningar och krav finns det de som inte ställer några krav alls och 

som har låga förväntningar på offentlig service. Risken att den som ropar högst får mest 

utmanar kravet om likställighet.  

EXEMPEL UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I UPPVIDINGE KOMMUN 

 Andelen äldre-äldre ökar, vilket medför ett ökat vårdbehov och ökade kostnader. 

 Kommunen kan behöva satsa mer på förebyggande folkhälsoarbete och arbeta 

förebyggande för den stora grupp pensionärer som är relativt friska och aktiva idag i syfte 

att de skall bibehålla sin goda hälsa. 

 Nya tjänsteföretag kan växa fram för att serva köpstarka pensionärer och för att 

komplettera den service som kommunen erbjuder. 

 Ett ökat fritidsutbud och sociala mötesplatser blir all viktigare i framtiden. Äldre kommer 

att behöva utbildning och tillgänglighet till ny teknik. 

 Nya krav på kollektivtrafiken med anropsstyrda lösningar och utvecklad färdtjänst för 

äldre men även lösningar för att möjliggöra en aktiv och innehållsrik fritid för barn och 

unga. 

 

HÅRDARE KONKURRENS OM KOMPETENS 

Pensionsavgångar, ökad efterfrågan på välfärdstjänster och ny teknik gör att kommuner 

kommer att behöva rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Det är framförallt 

inom bristyrken som sjuksköterskor, ingenjörer, chefer, lärare, förskollärare, undersköterskor 

och socionomer.  
                                                           
7
 SEB Välfärdsbarometern 2016 

8
 Ekonomirapporten maj 2017, SKL. Välfärdsbarometern 2014, SCB. 
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Redan nu finns svårigheter att rekrytera dessa yrkesgrupper och i takt med 

pensionsavgångarna, alltfler yngre och äldre, brist på utbildad personal och ett stort 

flyktingmottagande har ökat konkurrensen. Pensionsavgångarna innebär dessutom att värdefull 

kompetens och erfarenhet kan gå förlorad. Samtidigt kommer en yngre generation medarbetare 

som tillför nya perspektiv och kompetenser som kommer att vara viktiga för att driva 

digitalisering och verksamhetsutveckling. 

En del kan uppleva att arbete inom offentlig sektor fått lägre status att arbetsmiljön försämrats 

eller att löneläget inte är tillräckligt attraktivt. Men kommunerna och den offentliga sektorn har i 

allmänhet en konkurrensfördel – den kan erbjuda ett meningsfullt arbete.  

Anställda inom offentlig sektor anser i högre utsträckning än privat anställda att deras arbete är 

viktigt och meningsfullt. SKL:s rapporter visar också att värdet av anställningstrygghet ökar, 

liksom behov av livskvalitet genom balans mellan arbete och fritid. Rapporterna visar också att 

ungdomar ser positivt på flera välfärdsjobb och tycker att välfärdsjobben är spännande och 

meningsfulla. 9 Vilket också är nödvändigt för att attrahera arbetskraft i framtiden. 

Befolkningsförändringarna med fler yngre och äldre leder till att antalet anställda i 

välfärdstjänsterna behöver öka med 200 000 personer fram till 2026. Antalet personer i 

arbetsför ålder ökar inte alls i samma omfattning.10 

Att attrahera kompetens till den kommunala sektorn i mindre, glest befolkade kommuner 

kommer sannolikt bli en utmaning för många kommuner. Detta eftersom samhälsservicen kan 

upplevas som otillfredsställande eller att partnern inte kan hitta jobb lokalt exempelvis. Större 

städer kan ha svårt att behålla personal eftersom det är lätt att byta jobb, vilket pressar upp 

löner och personalomsättning. Konkurrens om kompetens har tidigare lett till att vissa 

yrkesgrupper förbättrat sina villkor hos arbetsgivarna t.ex. genom bemanningsbranschens entré 

i sjukvård och socialtjänst. 

Den nya generation som gör intåg i arbetslivet har vuxit upp med en hög grad av valfrihet och 

kommer sannolikt byta arbetsgivare och bransch oftare än tidigare generationer. Det gör att 

välfärdens arbetsgivare konkurrerar med lokala arbetsgivare inom andra sektorer men också 

med lockelsen att flytta till andra städer och kanske utomlands. 

Kompetensförsörjning blir en växande utmaning i verksamheter med stora pensionsavgångar 

och bristyrken. Nästa generation kommer att ställa krav på mer flexibla arbetsvillkor vilket 

kräver att arbetsgivare utvecklar sin attraktivitet. Det kan uppstå behov av att öka graden av 

samverkan mellan kommuner och dela på personal och kompetens, samt behov av att frigöra 

enklare arbetsuppgifter inom bristyrken så de kan utföras av andra kompetenser. 

EXEMPEL UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I UPPVIDINGE KOMMUN 

 Det är viktigt att kommunen fortsatt driver ett gemensamt och strategiskt arbete för att 

vara en attraktiv arbetsgivare. 

 Nya generationer kommer att kräva annat ledarskap samt flexibla arbetstider och 

arbetsmiljöer. 

                                                           
9
 Jobb som gör skillnad – Vad tycker unga om välfärdens yrken?, Magasin: Sveriges viktigaste jobb och Sveriges 

viktigaste jobb finns i välfärden – Rekryteringsrapport 2018. Serien Sveriges viktigaste jobb, SKL, 2018. 
10

 Sveriges viktigaste jobb finns inom välfärden – Rekryteringsrapport 2018. SKL, 2018. 
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 I en attraktiv tillvaro ligger också att det som är utanför arbetet fungerar väl. Att skapa en 

kommun som är bra att bo i och ett gott bemötande av nya invånare är därmed också ett 

sätt att möta rekryteringsbehov. 

 Introduktionsprogram för nyinflyttade och att aktivt arbeta med tandemrekryteringar. 

 Goda kommunikationer och kontakter med högskolor i området och möjlighet till 

distansutbildningar. 

 Bra grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och lärlingsutbildning med relevant utbud 

är viktigt att satsa på för att ge möjlighet till utbildning, omskolning och vidareutbildning. 

En del av detta samordnas också på regional nivå.  

 Kommunen kan behöva se över sina karriärvägar för att på bästa sätt kunna nyttja den 

personal som finns. 

 Aktivt arbeta för att höja status och intresse för offentliga yrken. 

 Inpendling kan göra det lättare att rekrytera till strategiska poster både inom offentlig och 

privat verksamhet. Kommunen kan underlätta inpendling genom att bistå med flexibla 

arbetsförhållanden. 

 Tekniska lösningar kan ersätta del av pendlingen, och på så vis delvis lösa en del av 

rekryteringsbehoven. 

 Tillvarata pensionärer som en resurs i arbetslivet. 

 

TUFFARE KOMMUNAL EKONOMI 

Det ekonomiska resultaten inom kommunsektorn har generellt varit bra de senaste åren, men 

demografiska förändringar, ökade pensionskostnader och en dämpad utveckling av 

skatteunderlaget utmanar. Om de goda resultaten skall kunna bibehållas och stora 

skattehöjningar undvikas krävs effektiviseringar av kommunala verksamheter. 

Växande sociala utmaningar, ökade krav på individanpassning från medborgare är förändringar 

som kommer att innebära påfrestningar och ökade kostnader för kommunerna. Förhöjd eller 

bevarad skattekraft är därför en utmaning i en tid då färre kommer att försörja fler eftersom 

andelen medborgare i förvärvsaktiv ålder kommer att minska. Det är lite som talar för att mer 

resurser kommer att skjutas till från nationellt håll då alla offentliga verksamheter står inför 

liknande utmaningar samtidigt. 

För att klara ekonomiska utmaningar som förändrad efterfrågan och krav behövs ett mått av 

förnyelse som byggs på kunskapsutveckling och nyttjande av tekniska möjligheter. SKL lyfter 

fram digitaliseringen som en viktig faktor i effektiviseringen av kommunens verksamhet. Även 

om investeringar i ny teknik i första skedet kommer att innebära påfrestningar för ekonomin.  

Investeringsbehoven i kommunerna är dessutom stora i många delar till följd av fastigheter som 

måste renoveras. Investeringsnivåerna är enligt Kommuninvest lägre i mindre tätorter och 

landsbygdskommuner. Men även om investeringsnivåerna har varit låga i flera kommuner 

betyder det inte att investeringsbehov saknas. I vissa fall kan investeringar i nya byggnader 

hämmas av att produktionskostnaden är högre än marknadsvärdet. Hur kommunen kan anpassa 

befintliga lokaler till demografiska förändringar och lokala behov blir en allt viktigare fråga. 

En god finansiell ställning och ekonomisk hushållning har betydelse både för att kunna hantera 

konjunktursvängningar men också investeringar för framtiden. Strukturella förändringar kan ha 

negativ inverkan på soliditeten, men det finns många gånger specifika förklaringar. 
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Inversteringsvilja, försäljning av tillgångar och budgetdisciplin över tid är några. På lång sikt är 

soliditet viktig för att inte äventyra kommande generationers välfärd. Men ibland kan det vara 

nödvändigt för en kommun att minska soliditeten då det kan finnas stora investeringsbehov.11 

Även befolknings- och sysselsättningsutveckling kan påverka kommunens soliditet. Årliga 

överskott i verksamheterna och en låg investeringsnivå kan bidra till hög soliditet i kommuner 

med strukturella utmaningar. Den förda politiken har därmed stor betydelse. 

SKL har prognosticerat att det starka demografiska trycket, ökade pensionsavgångar och 

dämpad utveckling av skatteunderlaget innebär att skatten skulle behöva höjas med 1,30 kr till 

år 2020 för att kommunerna ska kunna klara ett resultat på en procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag.12 Eftersom en sådan skattehöjning inte är trolig, är ytterligare 

effektivisering av och prioritering inom verksamheterna mer sannolik. Samtidigt behöver 

arbetskraftsutbudet och skatteunderlaget öka och att få ut nyanlända och ungdomar i arbete är 

särskilt angeläget.  

De ekonomiska utmaningarna kommer att kräva effektivare arbetssätt genom användning av ny 

teknik, verksamhetsutveckling och tillvaratagande av innovationer utvecklade av medarbetare 

men också utifrån. Det kommunala uppdraget kan behöva omdefinieras då de ekonomiska 

resurserna är begränsade. Mindre kommuner kommer att få det tuffare vilket väcker frågor om 

samverkan mellan kommuner och i vissa fall kommunsammanslagningar. 

EXEMPEL UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I UPPVIDINGE KOMMUN 

 Arbeta fokuserat och med strategiska prioriteringar 

 Genomföra digitaliseringsstrategi 

 Bostadsbyggande 

 […] 

 

FÖRÄNDRAT MEDIELANDSKAP 

I takt med teknik- och generationsväxling hämtar alltfler information och nyheter på nya sätt, 

ofta genom sociala medier styrda utifrån läsarnas individuella sökvanor, intressen och flöden. 

Människor kommunicerar, handlar och delar kunskap med varandra på ett sätt som tidigare inte 

varit möjligt. Men det finns också risker t.ex. nättroll som kommunicerar som påhittade 

personer för att provocera, sprida desinformation eller skapa opinion i en viss riktning. Och det 

går snabbt, via sociala kanaler kan alla som är uppkopplade skapa, värdera och dela information. 

Detta leder också till väd som ibländ källäs ”ratingsamhället” där människor omedelbärt och 

publikt kan jämföra produkter, tjänster, priser och ranka insatser och bemötande. Effekten blir 

många gånger att människor är mer pålästa och kravställande i alltifrån husköp till läkarbesök 

och semesterresor. Det leder också till ett kollektivt värdeskapande i sammanslutningar för dem 

med liknande intressen och behov. 

I så källäde ”crowds” hjälper människor tillsämmäns åt ätt sämlä informätion och resurser 

exempelvis crowdfunding (anskaffning av kapital) eller crowd innovation (idésamling och 

idéutveckling). Det finns också många exempel på hur medborgare och myndigheter har hjälpts 

                                                           
11

 Den kommunala ekonomin och hållbara offentliga finanser. Riksrevisionen 2012:25. 
12

 Ekonomirapporten 2016 – om kommunernas och landstingens ekonomi. 
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åt för att få en bättre överblick av situationer och konsekvenser. Karlstads kommun har 

exempelvis använt Facebook för att samla in lägesbilder vid en större vattenläcka i kommunen.  

I ett större perspektiv pekar utvecklingen på en allt intensivare strid om sanningen, men också 

hur man kan kommunicera offentliga budskap och föra dialog i samhället. Många lokala 

nyhetsredaktioner har tvingats lägga ned. I var fjärde kommun finns ingen lokal redaktion.13 

Detta leder till att granskningen av makten uteblir, liksom lokala nyheter. För att råda bot på 

detta, förbättra den interna kommunikationen och ge bra samhällsinformation har många 

kommuner anställt journalister.14 Allt fler använder också sociala medier för att direkt 

interagera med sina medborgare.  

EXEMPEL UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 

 Krav på kunskap om offentlighetsprincipen, men också sekretesslagstiftning och GDPR för 

att skydda den enskilde ökar. 

 Det är viktigt att den kommunala organisationen är uppdaterad kring 

kommunikationsmöjligheter och säkerställer relevans och säkerhet kring dessa. 

 Det är viktigt att kunna möta alla människors behov av information och kommunikation 

både de som har tillgång till ny teknik och de som inte har det. 

 Att medborgarna allt mer granskar den politiska arenan innebär att kommuner måste bli 

bättre på att lyssna, men också på att förklara hur olika beslut hänger samman och 

motiveras. 

 Partier och kommuner kan behöva hitta nya sätt att kommunicera med och engagera 

medborgare. 

 Ökad press och fler hotsituationer gentemot enskilda förtroendevalda, från allmänhet och 

media, kan komma att påverka politikens villkor men också rekrytering av nya politiker. 

 

ÖKAD BOSTADSBRIST OCH ÖKADE KRAV PÅ BOENDET OCH KOMMUNIKATIONER 

Det råder bostadsbrist i stora delar av Sverige, så också i Uppvidinge, och det som tidigare varit 

en utmaning för större städer är nu ett problem i hela landet. En låg byggtakt i kombination med 

befolkningsökning har i vissa delar gjort bristen akut. 

Byggandet har inte varit i fas med befolkningsökningen, men även om takten varit högre hade 

det inte löst alla problem. Nyproduktionen är ofta dyr och vänder sig därmed till mer 

resursstarka grupper. I den del av beståndet där hyran är lägre är det kötiden som är avgörande, 

vilket medför att de som har störst behov av billiga bostäder t.ex. unga och nyanlända inte är 

aktuella. 

Det regelverk med skatter, subventioner och bidrag har inte lyckats generera det som 

efterfrågas mest d.v.s. billiga hyresrätter och flyttkedjor som frigör lägenheter. Priset för en illa 

fungerande bostadsmarknad kan vara högt. Trångboddget och utanförskap har både individuella 

och samhälleliga kostnader. Förutom dessa perspektiv kan läggas arbetsmarknadsperspektivet 

då företag får svårt att rekrytera till följd av brist på bostäder. 

Det stora flyktingmottagandet har försvårat situationen. Kommuner har skyldighet att erbjuda 

nyanlända flyktingar bostäder enligt fastställda anvisningstal, något man normalt inte gör för 

                                                           
13

 Landsbygd i medieskugga, Södertörns högskola 2014. 
14

 Kommunerna tar över nyhetsmatchen, Dagens samhälle 2015 nr 23 
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andra grupper. Att tillhandahålla detta för nyanlända utan att dra på sig höga kostnader och utan 

att stänga ute andra bostadsbehövande är en balansgång. 

EXEMPEL UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I UPPVIDINGE KOMMUN 

 Det blir allt viktigare att i samhällsplanering skapa attraktiva boendemiljöer tillsammans 

med att vara en attraktiv plats att bo och leva på. 

 Förhålla sig till framtida önskemål kring boendet för olika grupper t.ex. naturnära, sjönära, 

miljövänligt. 

 Förhålla sig till en åldrande befolkning i skapandet av tillgänglighetsanpassade boenden 

på centrala platser. 

 Marknadsföra tätorternas unicitet 

 Undersöka hur kommunens invånare vill bo i framtiden. 

 Flexibla lösningar för kommunikationer så som bilpooler, samåkning kan utforskas. 

 Möjlighet till utpendling genom samverkan med berörda aktörer kring frågor som rör 

infrastruktur och kommunikationer. 

 Stödja bredbandsutvecklingen i kommunen 

 […] 

 

ÖKAT FOKUS PÅ LANDSBYGDEN 

Globalisering och ny teknik men även den senaste ekonomiska krisen, har lett till färre jobb 

inom industri, jordbruk och skogsbruk. Detta drabbar ofta mindre kommuner på landsbygd, 

medan de större städerna gynnas av samma trender och välståndet ökat i takt med en ökad 

diversifiering. 

Skillnaderna mellan land och stad är en global trend, och i en del länder har det uppstått 

politiskt motstånd mot utvecklingen. Många upplever sig svikna av politiker som riktar sina 

budskap till städernas växande medelklass snarare än till landsbygden där en åldrande 

befolkning utmanar ekonomin och finansieringen av välfärdstjänster. I flera länder blir det 

tydligare vad som kan hända om ekonomiska och sociala och värderingsmässiga skillnader 

mellan stad och land tillåts bli för stora. Denna insikt kommer med stor sannolikhet generera 

större uppmärksamhet på frågor som rör landsbygd.  

Allt fler människor är hälso- och miljömedvetna och efterfrågan på närproducerad, ekologisk 

mat och råvaror från landsbygden kommer att öka. Sverige som matland får ett allt bättre rykte 

och med kombinationen vacker natur och bra mat kan den svenska landsbygden öka 

attraktionskraften för turister.  

En annan aspekt är att ökade geopolitiska hot har lett till en debatt kring hur Sveriges 

livsmedelsförsörjning ser ut och det har blivit mer prioriterat att Sverige kan bli självförsörjande 

på mat. På lång sikt kan också ett varmare och regnigare klimat leda till en längre växtsäsong och 

att Sverige blir en viktigare exportör av mat.15 

Den parlamentariska landsbygdskommittén har presenterat förslag för att skapa bättre 

förutsättningar för medborgare på landsbygden. Bland annat kring satsningar på bredband, 

                                                           
15

 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, Prop 2016/17:104 



 

 

17 

tillgänglighet till högre utbildning, säkrad tillgång till olika statliga och privata servicetjänster. 

Fler myndigheter omlokaliseras till platser utanför storstäderna.16 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I UPPVIDINGE KOMMUN 

 Traditionellt sett har kommunen varit en bra miljö för tillverkningsindustri. Om 

ambitionen är att minska sårbarheten och bredda basen för näringslivet måste kommunen 

profilera sig som en attraktiv plats för andra former av företag. 

 Marknadsföra tillgång till etableringsmöjligheter och tillgång till byggklar mark. 

 Utveckla och marknadsföra kommunen som ett turismmäl i samverkan med andra 

kommuner och regioner i Småland. 

 Stödja näringslivet genom att matcha kompetensbrist med rätt utbildningsinsatser. 

 

MINSKAD TILLIT  

Tillit till samhällsinstitutioner och till varandra är grundläggande för både ekonomisk utveckling 

och offentlig välfärd. Med en hög grad av tillit minskar kostnader för att skapa och upprätthålla 

avtal vilket gynnar den ekonomiska dynamiken. Sambandet mellan hög tillit, god hälsa, låg 

kriminalitet, trygghet och uppskattad lycka är också dokumenterad i forskningen. 

Tillit tar tid att bygga upp, men kan snabbt raseras, inkomstklyftor och stora skillnader i 

värderingar mellan stad och land, främlingsfientlighet, kulturskillnader kan skapa djupa 

sprickor. Två politiska konsekvenser av denna utveckling är Brexit och Donald Trump. 

Trots ökande ekonomiska skillnader, bostadsbrist och segregation och flykting invandring har 

tilliten i Sverige varit oförändrad. Den senaste tidens statistik tyder dock på att tilliten håller på 

att minska, framförallt bland de yngre. I Folkhälsomyndighetens årliga folkhälsoenkät 2016 har 

den generella tilliten minskat två procentenheter till 72 % sedan 2005. Minskningen är 

koncentrerad till åldrarna 16-29 år, där minskningen varit hela sju procentenheter.17 Den 

senaste Medborgarundersökningen som genomfördes 2018 i Uppvidinge visar på bristande tillit 

till den kommunala organisationen. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I UPPVIDINGE KOMMUN 

 Trygghetsaspekten är en viktig del i samhällsplaneringen – från översiktsplaner till 

detaljplaner. 

 Åtgärder för att skapa trygghet har ofta handlat om att stävja brott, men trygghet handlar 

om så mycket mer.  

 Motverka segregation. 

 Öka tillit till kommunen 

 

                                                           
16

 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. SOU 2017:1 
17

 Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten 2016 
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Hela Uppvidinge lever. Det finns attraktiva 

småorter med god livskvalitet, goda 

kommunikationer, bredband, service och 

tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. 

Uppvidinge kommun är en innovativ kommun 

i framkant när det gäller utveckling. T.ex. 

virtuella klassrum. 

 

Uppvidinge är en hållbar kommun med 

ett professionellt synsätt. Kommunen 

arbetar förebyggande och främjande för 

att förbättra och stärka kommunen, 

motverka psykisk ohälsa. Klimatfrågor är 

högt på agendan. 

Uppvidinge är en digital kommun som 

ligger i framkant. Kommunen är 

levande, tillgänglig och nytänkande 

(säkra kompetensförsörjning) med god 

infrastruktur till gagn för kommunens 

näringsliv. Kommunen är klimatneutral 

med miljöprofil 

Uppvidinge kommun har en 

god kvalitet inom skola och 

omsorg oavsett geografisk 

placering. Det finns ett utbud 

av bostäder som möjliggör för 

invånare att kunna sälja sitt 

hus och flytta till annan 

bostad med skälig hyra. Det 

finns gott om fritidsaktiviteter 

och kommuner nyttjar sin 

fina natur. Ringlinjen gör det 

möjligt för invånare att enkelt 

förflytta sig mellan orter och 

ta del av olika aktiviteter. 

Verksamhetslokalerna är 

ändamålsenliga. Det är 

attraktivt att bo i Uppvidinge 

kommun – en kommun som 

vågar satsa! 

Uppvidinge kommun har en ny F-9-skola i 

Nottebäckskrysset. Denna har vid revisioner visat sig 

vara guld värd. När den var färdigbyggd slutade alla 

politiska diskussioner om byggnationer och istället 

pratar man om verksamheternas innehåll och kvalitet. 

I Uppvidinge kommun lyssnar och litar vi på varandra. 
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Utmaningar som nämndes 

 

 

 

 

 

 

Sluta gör 
 

 

 

 

 

 

Områden som fungerar bra idag  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Att behålla samhällsservice i 

hela kommunen 

Att få hela kommunen att leva 

Avfolkning 

Samarbete internt 

Bytänket måste bort 

Ansvarstagande medarbetare 

Fokus på rätt saker, rätt 

prioriteringar 

Den ekonomiska styrningen 

Kommer kommunen att finnas 

kvar 2040? 

Korta kommunikationsvägar 

Bra samarbete mellan 

förvaltningar – bort med 

stuprör Lösningsorienterad 

Prata illa om kommunen 

Vara otydlig i rollerna 

(politik/tjänstepersoner) 

Kortsiktiga besparingar som genererar 

kostnader på sikt 

Bra samverkan mellan 

Socialförvaltning och Barn- och 

utbildningsförvaltning 

Dubbelarbete 

Bypolitiken gagnar inte 

kommunen 
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Börja gör 
 

 

 

 

  

Tillvarata engagemang och motiv hos 

de som aktivt valt att flytta till 

glesbygdskommun/landsbygd 

Gemensamt helhetsgrepp kring det 

gemensamma ansvaret 

Fokus på det som är viktigt – 

behoven, förebyggande och främjande 

insatser 

Professionellt förhållningssätt – 

samma möjligheter, samma ansvar 

Ett hållbart liv för alla Uppvidingebor 

Fånga upp missnöjesyttringar innan de blir problem 

Analysera och utvärdera, tillvarata resultat – gör inte 

om samma misstag 

Ge varandra feedback 

– både positiv och 

kritisk 

Fokus på kvalitet i 

verksamheterna Ändamålsenliga lokaler för 

medborgarnas behov och 

medarbetarnas arbetsmiljö Öka tilliten mellan 

tjänstepersoner och 

politik Centralisera funktioner – 

funktioner som alla förvaltningar 

har behov av samordnas centralt 

Börja våga 

satsa (inte 

bara 

besparingar) 

för att få en 

god ekonomi i 

framtiden 
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Visionens huvudinriktningar (hörnstenar) och prioriteringar 
Gruppernas förslag är inlagda i den matris som presenterades vid mötet. Visionen längst till 

vänster, därefter huvudinriktningar för att nå visionen och längst till höger prioriteringar 

inom huvudinriktningarna. Gruppens beskrivning av vision finns inklippt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 2040

Hela Uppvidinge 
ska leva

Ungdomar stannar 
eller återvänder

Utbyggt bredband

Goda 
kommunikationer

Innovativ kommun Virtuella klassrum

God kvalitet i den 
kommunala 

verksamheten

God ekonomisk 
hushållning

Hela Uppvidinge lever. Det finns 

attraktiva småorter med god 

livskvalitet, goda kommunikationer, 

bredband, service och tillgång till 

kultur- och fritidsaktiviteter. 

Uppvidinge kommun är en innovativ 

kommun i framkant när det gäller 

utveckling. T.ex. virtuella klassrum. 
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Vision 2040

Närhet till natur, miljö, 
rekreation, aktiv fritid, 

levande kultur

Engagemang i 
föreningsliv, 

entreprenörskap, 
näringsliv

Infrastruktur

Klimatneutral med 
miljöprofil

Vision 2040

Likvärdighet

Medvetna val

Föreningslivets 
skyldigheter och ansvar 

kring barn och unga

Jämställdhetsfrågor och 
genus, allas lika värde

Föräldrastöd tills barnen 
är vuxna och 
självständiga

Se behoven

Se behoven 

Ett hållbart liv 

Klimat, miljö 

Hälsa 

Helhet 

Kvalitet 

Systemteori 

Hur det komplexa 

hänger ihop i det 

kommunala 

uppdraget 

Uppvidinge är en digital kommun som 

ligger i framkant. Kommunen är 

levande, tillgänglig och nytänkande 

(säkra kompetensförsörjning) med god 

infrastruktur till gagn för kommunens 

näringsliv. Kommunen är klimatneutral 

med miljöprofil 

Uppvidinge är en hållbar kommun med 

ett professionellt synsätt. Kommunen 

arbetar förebyggande och främjande för 

att förbättra och stärka kommunen, 

motverka psykisk ohälsa. Klimatfrågor är 

högt på agendan. 
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Vision 2040

Bra ledarskap internt

Delaktighet och samverkan 
externt

Spjutspets i 
hållbarhetsarbetet 

nationellt

Bygger hus av avfall

Nettoexporterar energi

Hög klass på 
samhällsorganisationen

Bra skola med elever med 
lust att lära

Gott uppföljande socialt 
arbete

Kända för okonventionellt 
sätt att tänka och lösa 

samhällsfrågor -
kommunen som sticker ut!

Uppvidinge kommun har en ny F-9-

skola i Nottebäckskrysset. Denna har 

vid revisioner visat sig vara guld 

värd. När den var färdigbyggd 

slutade alla politiska diskussioner om 

byggnationer och istället pratar man 

om verksamheternas innehåll och 

kvalitet. 

I Uppvidinge kommun lyssnar och 

litar vi på varandra. 



• Vi vill gärna ha er hjälp för att kunna fokusera 

och välja riktning framåt

• Geografiskt område

• Kommunorganisationen

• Påverkar beslut, prioriteringar och mål

• Värdegrund

Vision 2040 – dialog vd-nätverk 9 april

Vision 2040 för Uppvidinge kommun



Dialoger vår 2021

Vd-nätverk

Medborgare

Föreningar



Diskussion

• Beskriv företagsklimatet i Uppvidinge idag

• Hur vill du kunna beskriva företagsklimatet 

i Uppvidinge år 2040

• Vilken är den viktigaste frågan för ditt 

företag

• Vad ska vi sluta göra?

• Vad ska vi börja göra?



Tack för era inspel!

Kontakta mig gärna

therese.magnusson@uppvidinge.se

Tel: 0474 – 470 20

mailto:therese.magnusson@uppvidinge.se


Sammanfattning

STYRKOR

• Intressant

• Kreativt 

• Expansivt

• Framtidstro 

• Gott samarbete

• Ömsesidigt beroende – inte 

konkurrenter

• Stor enighet, gemensam 

målbild

• Stort samhällsengagemangi

företagen (VC, skola t.ex.)

UTMANINGAR/HOT

• Elförsörjning

• Långa ledtider i kommunen

• Kompetensförsörjning

• Infrastruktur

• Kollektivtrafik
Rödmarkerat har koppling till översiktsplan 

och/eller kräver samverkan med andra aktörer 

och fokusering för att driva frågan.

Frågan om ledtider och interna processer äger

kommunen i huvudsak själv. Kan dock 

bero på vilken fråga som ska hanteras.



Sammanfattning

MÖJLIGHETER
• Lyfta och förädla de styrkor som finns idag

• Öka nätverkande utanför kommunen

• Nya arbetssätt – hubbar/nätverk utanför 

kommunen

• Dra nytta av erfarenheter från pandemi

kopplat till infrastrukturplanering t.ex.

• Fler entreprenörer

• Satsa på unga och entreprenörskap

• Utveckla samarbete med universitet

• Utveckla lärcenter

• Bostadsbyggande

• Satsa på skola och barnomsorg

• Utveckla företagsekosystemet

KOMMUNEN SKA…

• Sätta press på andra aktörer genom

exempelvis använda mediala krafter

• Arbeta mer proaktivt

• Arbeta mer effektivt, korta ledtiderna, 

förenkla

• Utnyttja nätverk och samarbeten

För att utnyttja potentialen och förebygga 

utmaningar/hot



Anteckningar

Företagsklimatet och Uppvidinge idag
Intressant – expansivt – framtidstro – gott samarbete 

mellan företag och kommun – gemensam målbild –

öppenhet – ömsesidigt beroende – enighet – långa 

ledtider/det går fort för företagen men långsamt i 

kommunen – kompetensbrist – elbrist – bristande 

infrastruktur – dålig kollektivtrafik – företag stödjer 

samhällsservice (skola, vårdcentral t.ex)



Anteckningar

Företagsklimatet och Uppvidinge 2040
Säkrad elförsörjning – satsa på bostäder –

skola/barnomsorg – kunna bo överallt och jobba överallt –

förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik – effektiv kommun 

– rätt personer på rätt plats – förädlat dagens värden –

gräv där vi står – utvecklat ekosystemet och det 

ömsesidiga beroendet – ta med erfarenheter från 

pandemin – lyft företagsanda – samarbete med universitet 

– fler entreprenörer – ökat nätverkande – andra lösningar 

tex hubbar utanför kommunen – utnyttja mediala krafter –

sätta press – mer proaktivt – förbättrad mobiltäckning



Särskilt viktiga frågor

• Elförsörjning

• Infrastruktur

• Kollektivtrafik

• Mobiltäckning 

• Tillgång till kompetens och utveckla kompetens

• Bostäder

• Barnomsorg och skolor

• Effektivitet inom kommunorganisationen

• Hela kommunen ska leva 



Diskussionsunderlag 
Vision 2040

VISION 2040



Uppvidinge kommun

Platsvarumärke Finns ej - Ett platsvarumärke är de samlade associationer, tankar och värden som finns runt en plats. 
Det ägs gemensamt av alla som bor och verkar på platsen, företag m.fl. Ingen äger varumärket - men 
alla är en del av det. Platsvarumärket tydliggör de egenskaper och värden man vill att omvärlden ska 
förknippa med platsen. 

Slogan Finns ej - En kommunslogan är en slogan som används för att marknadsföra en kommun. Det kan 
vara i syfte att locka till sig turister, öka inflyttningen, eller för att öka kännedomen om orten samt 
förknippa den med en positiv känsla.

Vision 2040 Under utveckling 

Övergripande 
verksamhetsidé

Finns ej - En verksamhetsidé beskriver vad en organisation ska göra, för vem detta görs och
Varför, d.v.s. organisationens ändamål, uppgift eller syfte. Kan också finnas på nämndsnivå.

Övergripande 
mål

Attraktiv kommun med goda 
välfärdstjänster och 
samhällsservice för 
Uppvidingebon

Hållbar 
samhällsutveckling 
och växande 
näringsliv

Utvecklande 
organisation med 
friska och 
engagerade 
medarbetare

God ekonomisk 
hushållning

Verksamhetsmål
Finansiella mål

Nämndernas åtaganden i förhållande till övergripande mål och budget.

Värdegrund

Mod, tolerans, kreativitet



Utgångspunkter

Visionen ska utgöra en gemensam framtidsbild och viljeinriktning för hela 
kommunen för att vi tillsammans ska kunna stärka och lyfta Uppvidinge 
önskad riktning. 

• Den övergripande ambitionen är att få fler att välja att bo, leva, och besöka 
Uppvidinge kommun. (12 500 år 2040)

• För att utveckla och uppnå visionen är näringslivet, kultur- och 
föreningslivet tillsammans med kommunens invånare och medarbetare 
viktiga aktörer. 

• Såväl tätorter som landsbygd bidrar till utvecklingen och kommunens 
satsningar fördelas över det geografiska området.



Arbetsgruppens riktning (1)

Uppvidinge är en framgångskommun

Uppvidinge är en kommun med plats för fler nyfikna med 
framtidstro. Här finns tillväxtpotential, stark jobbtillväxt 
och drivkraft med vitala orter och ett varierat och 
innovativt näringsliv som verkar både lokalt och globalt 
från centrala Småland. Kommunen är en uppskattad 
samarbetspartner och samarbetar med flera olika aktörer 
för att erbjuda kommunens invånare goda förutsättningar 
till ett gott liv.



Arbetsgruppens riktning (2)

Uppvidingebon är välkomnande, initiativrik och klurig 

Uppvidingebon är en ansvarsfull fixare som gärna hjälper 
till, samarbetar, driver och utvecklar kommunen 
tillsammans. Ett starkt föreningsliv och ideella 
organisationer skapar livskraft och sammanhållning. I 
Uppvidinge syns du och här välkomnas en mångfald av 
människor och idéer.



Arbetsgruppens riktning (3)

I Uppvidinge finns sagolik natur, miljö och kultur att 
uppleva

Här kan man njuta av natur, historia och flera unika 
kulturmiljöer.  För mer fart finns zipline med 
vildmarksäventyr, motorcross och hästsport och för den 
som vill avnjuta god mat finns flera restauranger och caféer 
i orterna och naturnära. En aktiv Musik- och kulturskola 
har sedan 60 år gett ungdomar i kommunen möjlighet att 
utveckla sin kreativitet. Ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet, enligt Agenda 2030, är vägledande för 
kommunens verksamhet och politiska beslut. 



Arbetsgruppens riktning (4)

I Uppvidinge kan man leva tryggt, gott och enkelt

Här finns en blandning av lantliv, småstad och orter med 
offentlig och privat service.  Här finns närhet till människor 
och sammanhang samtidigt som man inom mindre än en 
timme har tillgång till hela världen. I Uppvidinge finns ett 
varierat utbud av bostäder och här är det tryggt att leva, 
med god utbildning och hälsa genom livets alla faser, i hela 
kommunen. Kommunen styrs effektivt utifrån nytta, 
kvalitet och hållbarhet för alla invånare, med ett 
samverkande perspektiv där många aktörer bidrar. En 
plats för 12 500 nyfikna med framtidstro. Här känner 
människor trygghet, gemenskap och glädje.



Skapa vision

Utifrån arbetsgruppens riktning och 
följande (4) förslag, tillsammans med 
medborgare, föreningar, näringsliv utveckla 
en vision där det har varit möjligt för 
omgivande samhälle att delta och påverka 
genom att lämna synpunkter.



Vision

Med mod, kreativitet och omtanke utvecklar 
vi invånarnas livskvalitet och skapar 
tillsammans en växande och hållbar 
kommun i hjärtat av Småland.



Vision

Uppvidinge kommun erbjuder en attraktiv, 
trygg och levande livsmiljö mitt i Småland. 
Här vill och kan människor leva, verka och 
utvecklas. Vi värnar om invånarna och 
samhällsutvecklingen. Uppvidinge står för 
utveckling, kreativitet och kvalitet.



Vision

Uppvidinge kommun erbjuder en attraktiv, 
trygg och levande livsmiljö mitt i Småland.

Med nyfikenhet och klurighet bygger vi 
framtidens växande Uppvidinge där allt är 
nära och alla har betydelse.



Vision

I Uppvidinge finns plats för dig att göra 
skillnad. Tillsammans, med tanke och 
omtanke, skapar vi framtidens växande 
Uppvidinge där det finns utrymme med 
närhet och alla har betydelse.



Arbete framåt

- Företagsdialog (företagsträffar)

- Medborgardialog (inkl. föreningar)

- Hemsida, lämna synpunkter

- Uppvidinge tidning

- Formulering av vision
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Vision 2040 
Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det 

ska vara i Uppvidinge kommun år 2040. 

Visionen visar riktningen för kommunens verksamheter och det geografiska området. Den ska 

skapa gemensamma förutsättningar och kompletteras med mål för att kommunen ska kunna stå 

redo att möta de utmaningar och ta vara på de möjligheter som de kommande åren ställer oss 

inför. 

Förslagen är framtagna utifrån inspel som kommit in under processens gång – den politiska 

arbetsgruppen, medborgarenkät, interna dialoger m.m. En översiktlig sammanfattning finns på 

sida 2 och 3. 

 

A. 
Uppvidinge kommun erbjuder en attraktiv, trygg och levande livsmiljö mitt i Småland. Här vill 

och kan människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, företagen och 

samhällsutvecklingen. Uppvidinge står för utveckling, kreativitet och kvalitet. 

B. 

Uppvidinge kommun erbjuder en attraktiv, trygg och levande livsmiljö mitt i Småland. Med 

nyfikenhet och klurighet bygger vi framtidens växande Uppvidinge där allt är nära och alla har 

betydelse. 

C. 

Uppvidinge kommun är en trygg och levande plats där allt är nära och alla har betydelse. Skog, 

vatten, sol, vind och gemenskap ger oss kraft och utrymme för barn, vuxna och näringsliv att 

utvecklas.  

 

 

  



 

  
www.uppvidinge.se 

 

Uppvidinge är en framgångskommun 

Fler väljer Uppvidinge som sin hemkommun och Uppvidinge är en kommun med fler nyfikna 

invånare med framtidstro.  

 

I Uppvidinge finns tillväxtpotential, en stark jobbtillväxt och vitala orter med ett varierat och 

innovativt näringsliv som verkar både lokalt och globalt från centrala Småland. Kommunen är 

känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill etablera sig i Småland. 

Vi har det bästa klimatet för entreprenörer. Här är det lika naturligt att starta företag som att vara 

anställd.  

 

Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och 

näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen. 

 

Kommunen är en uppskattad samarbetspartner och samarbetar med flera olika aktörer för att 

erbjuda kommunens invånare goda förutsättningar till ett gott liv.  
 

Uppvidinge en kommun med framåtanda 

Uppvidingebon är välkomnande, initiativrik och klurig och tillsammans utvecklar vi utvecklar 

kommunen. Ett starkt kultur- och föreningsliv och en mångfald av ideella organisationer skapar 

livskraft och sammanhållning.  

 

I Uppvidinge syns du som invånare och här välkomnas en mångfald av människor och idéer. 

Genom att ta vara på invånarnas kunskap och engagemang skapas förutsättningar för en hållbar 

kommun där idéer utvecklas och där vi inte är rädda för att agera.  

Satsningar i hela utbildningskedjan lägger grunden för en kommun präglad av kunskap, 

innovation och kreativitet.  

 

I våra skolor utvecklar var och en av eleverna sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar 

ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, 

god självkänsla och stark framtidstro.  

 

Uppvidinge har en tydlig profil och en egen identitet mitt i Småland 

I Uppvidinge finns sagolik natur, miljö och kultur att uppleva. Här kan man njuta av natur, 

historia och unika kulturmiljöer. Kommunen har levande orter och landsbygd med livskraftiga 

gröna näringar som erbjuder ett stort utbud av aktiviteter, boende och restauranger.  

 

Kommunen är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. 

Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporternas 

miljöpåverkan. Orterna, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till 

hela kommunen. 

 



 

  
www.uppvidinge.se 

All utveckling ska vila på en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, vilket bidrar till att 

Uppvidinge 2040 är ett hållbart och klimatsmart föredöme. 

 

Uppvidinge är en plats där du lever tryggt, gott och enkelt 

I Uppvidinge finns en blandning av lantliv, småstad och orter med offentlig och privat service.  

Här finns närhet till människor och sammanhang samtidigt som du inom mindre än en timme har 

tillgång till hela världen.  

 

I Uppvidinge finns ett varierat utbud av bostäder och här är det tryggt att leva, få en god 

utbildning och förutsättningar till god hälsa och stöd genom hela livet i hela kommunen.  

 

Uppvidinge är den lilla kommunen med det stora hjärtat präglat av en känsla av gemenskap och 

trygghet – där öppna mötesplatser och ett starkt civilsamhälle bidrar till att skapa en kommun för 

alla. Kommunen genomsyras av öppenhet, delaktighet och tillgänglighet.  
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Ökad befolkning

Bibehållen befolkning

Minskad befolkning

Offentlig 

service

Privat service, 

handel, 

tjänster, 

industri

Bostäder, 

huspriser, 

allmännyttan

Turism, 

upplevelser, 

kultur

Scenario Vad har hänt eller måste hända med…



Trötta på stan

Lockad av landsbygd

Mer för pengarna

Trygghet

Närhet till service

Sammanhang

Närhet till människor

Småskalighet

Synlighet (känd i 
samhället)

Företagare

Barnfamiljer

Trötta på stan

Tjänstepersoner inom  
industri (ingenjörer exv)

Hemifrån/distansarbete

Tjänstesektor

Vård & omsorg

Utbildning

Hantverkare

Industri

Energibransch

Högteknologiska yrken

Nya yrken

Specialkompetens

Kulturmiljöer

På landet

I tätorter

Oaser

Lock ’n go

Flexibelt boende

Tillväxt

Nyinflyttade

Förändring

Kriminella kluster

Vuxenutbildning och 
möjlighet till omställning

Klustrade orter

Bra kommunikationer

Pendlingsmöjligheter

Tekniska lösningar

Energiförsörjning

Ökade klyftor

Vem bor här?

Var jobbar de?

Vad utmärker 

Uppvidinge?

Varför bor de här?

Var bor de?



Offentlig service 2019

12 500 9600 6000

Växtvärk Ökat samarbete med andra kommuner Ökat samarbete med andra kommuner

Bättre integration För få skattebetalare Färre skolor

Fler alternativ i äldreomsorgen 

trygghetsboende exempelvis

Minskad decentralisering Färre omsorgsinrättningar

Bredare och starkare offentlig service Brist på arbetstagare Misslyckad kommunal styrning

Större skolenheter Bättre vuxenutbildning Statligt övertagande

Högre kompetens Företag utbildar Mer människor i engagemang

Starkare röst i samverkan Färre företag (el, infrastruktur) Fattiga

Bättre vägar Fler kooperativa och privata alternativ

Bra skolor och äldreomsorg

Vi syns

Stark tillväxt



Visionsarbete 2010

Offentlig service
Ökad befolkning 12 500 inv Bibehållen befolkning 9 000 inv Minskad befolkning 6 000 inv

Inflyttarservice Minskad service Uppvidingehus nedlagt

Satsning på attraktiva bostäder God kvalitet Vi gjorde inte som vi sa

Fiber till alla Mer samverkan Gymnasieskolan borta

Snabbare hantering (förvaltning) Mer effektiva Färre grundskolor

Bra kommunikationer Bra vuxenutbildning Ett högstadium

Expanderande näringsliv Nattis Urusla kommunikationer

Bättre och billigare än Växjö Kommunsammanslagning

Utvecklad turism



Anteckningar 2019-05-02 
Politisk arbetsgrupp 

Politiska viljeinriktningar 

Ensam är inte stark, vi, tillsammans, goda livsvillkor för alla, hållbart över tid, töjbart, människor har drömmar – det ska vara möjligt att 

förverkliga dem i Uppvidinge, förtroende. 

Expansivt Uppvidinge, hög sysselsättning, näringslivet/handel kunna växa sig starkare, smidigt samarbete. 

Prioriteringar: påskynda iordningställande av byggklar tomt och industrimark, öka investeringar i bostäder främst hyresrätter, skapa 

förutsättningar för arbeten till nyanlända personer 

Små barngrupper, hög personaltäthet, kompetenshöjande insatser och fortbildning, självkänsla, vuxenutbildning, personlig utveckling, 

möjlighet till omställning,  

Prioriteringar: samverkan mellan företag och skola, mer personal i grundskolan, minskade grupper i förskolan 

Allas lika värde, respekt, självbestämmande 

Prioriteringar: Bra äldreboenden, alternativa boendeformer 

Attraktiva boenden, tryggt boende, locka alla åldersgrupper, planberedskap, miljö- och energiperspektiv 

Prioriteringar: Fiber, underhåll av gator och vägar, V/A 

Aktiv fritid, god hälsa, livskvalitet, attraktiva besöksmål, evenemang, cykelleder, turistnäring 

Prioriteringar: Dialog med föreningslivet, mer resurser till kultur och fritid, besöksmål, naturturism, evenemang, motionsaktiviteter 

Hållbar kommun 

Prioriteringar: Närproducerat, ekologiskt, rättvisemärkt, måttfull vindkraftsutbyggnad, fossilbränslefri 

 



Anteckningar 2019-05-02 
Politisk arbetsgrupp 

 

Befolkningstillväxt= nativitet+immigration-emigration-mortalitet 

Lösning: ökad nativitet, ökad immigration? 

Beroende av vilken ålder man vill rikta in sig på kan man ”slå fler flugor i en smäll”. Satsa på alla är trubbigt och svårgenomförbart. Att 

däremot satsa på personer i yngre medelålder som är intresserade av att bilda familj och är arbetsverksamma kan göra arbetet mer hanterligt 

och då samtidigt genom inrikes flytt bidra till ökad nativitet. 

Tillvarata de som kommit hit genom migration. 

Glesbygdskommuner med turistnäring klarar sig som regel bättre 

Vilka är våra ambassadörer? Krypskyttar? Gråa guldet? 

I länet som helhet är det migration (utrikes födda) som bidragit till befolkningsökningen – hur ska vi bryta den trenden? Urbaniseringen 

fortsätter - En ny grön våg? 

Samhällsplanering och tydliga strategier 

- Bostäder i attraktiva lägen 

- Planlägga industrimark 

- Goda förutsättningar för företag/etableringar 

- Pendling och kollektivtrafik 

- Samhällsservice 

Landsbygdsflyttare/Counterurbanization 

Livskvalitet, mervärde, tillgång till arbete, rurala idyllen, landsbygdsflytt en krävande migrationsupplevelse, beslut att flytta drivs på och är 

beroende av arbetsförhållanden, bostadsförutsättning, naturrikedom (leva naturnära). Miljö, större ytor, bild av mindre stress och mer tid för 



Anteckningar 2019-05-02 
Politisk arbetsgrupp 

familj och socialt umgänge, frihet, tystnad, lugn, mindre trafik och buller, färre brott, trygghet. Grupper som ofta flyttar till landsbygd: ”Hobby-

jordbrukare”, lång- och distanspendlare, alternativ livsstil, pensionärer, unga vuxna med barn. 

Orter som lyckats attrahera nya invånare särpräglas av nedan enligt ”Tillväxtanalys” 

• tätorter inom pendlingsavstånd till en annan tätort  

• gränsorter  

• tätorter med turismprägel - Få flyttar till en plats som de aldrig besökt 

• sjö-, eller skärgårdsnära tätorter  

• tätorter med utpräglad "byanda" 

Förutsättningarna för att en ort ska attrahera nyinflyttning eller behålla sin befolkning är enligt Tillväxtanalys: 

• bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband)  

• god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat osv.)  

• närhet till arbetsmarknader  

• attraktivt boende (gärna nära vatten)  

• goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, hem och skola, eldsjälar, mm.) 

  



Anteckningar 2019-05-02 
Politisk arbetsgrupp 

WS upplägg 
Vad ska vi ha med oss/vad ska vi undvika (regler, riktlinjer för arbetet) 
Varför har vi kommuner egentligen? 

- Demokrati, välfärden, utvecklingen… 
Kommunernas obligatoriska uppgifter 

• Social omsorg (äldre- och  handikappsomsorg samt individ- och familjeomsorg) 
• För-, grund- och gymnasieskola 
• Plan och byggfrågor 
• Miljö- och hälsoskydd 
• Renhållning och  avfallshantering 
• Vatten och avlopp 
• Räddningstjänst 
• Civilt försvar 
• Biblioteksverksamhet 
• Bostäder 

Frivilliga uppgifter 
• Fritid och kultur 
• Energi 
• Sysselsättning 
• Näringslivsutveckling 

 
Kommuner organiserar vårt beroende av varandra 
 

Att skapa en vision – ett exempel 

Var är vi och vad är vi? (omvärld och invärld) 
Vad vill vi bli och var vill vi komma(tänk i olika framtidsbilder) 
Vad ska vi göra för att lyckas(vägval) 
 
 
Hur går snacket om Uppvidinge idag? 
Från 2010 
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- Jämmer och elände 
- Var ligger det? 
- Pigg och liten 
- Vad betyder det? 
- Tuffat till oss 
- Händelselös 

 
Hur vill vi att det ska gå 2040? 
Från 2010 

- Framsynt t.ex. Vindkraft 
- Vinden har vänt 
- Positivt 
- En oas 
- Bra boende med mervärde 
- Duktiga ledare 
- Bra exempel (på vad?) 

 
Tänk nu 20 år framåt 
SCBs befolkningsprognos – hur många bor i Uppvidinge kommun? 
 
Vilka är de? Var jobbar de? Varför bor de här? 
 
Individen, lokalsamhället och regionen 
Boende, utbildning, arbete, kultur, upplevelse 
 
Richard Florida – Den kreativa kommunen 
Odla och belöna kreativitet 
Investera i ett kreativt ekosystem, kultur 
Välkomna mångfald 
Vårda de kreativa 
Värdesätt risktagande  
Var autentisk 
Investera i platskvalitet 
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Avlägsna det som begränsar, attityder 
Ta ansvar 
Ta ansvar för förändringar 
Se till att alla kan vara kreativa 
 
Platsens betydelse 
Det är livsdrömmar som skapar flyttströmmar 
Den nya lyxen: tystnad, utrymme, mörker, stjärnljus, ren luft och vatten och nära till den vackra staden 
 
Vilka trender (omvärld/invärld) påverkar (positivt/negativt) vår strategiska agenda?  
(Bygg på med trender från Arena och SKL) 
Nya utmaningar? 
Megatrender: individualisering, urbanisering, globalisering (migration, kapital, kunskap, värderingar, konkurrens), klimatförändringar, samverkan på alla 
nivåer, tempo 
Öppenhet – kraven är hårda 
Kategorisering 
Trend Berör oss hur?  Hur kan vi förhålla oss? Övriga kommentarer 
 
Kommunens samlade rykte internt, externt mot medborgare och samarbetspartners är en mix av vad vi är, vad vi vill vara och vad vi visar upp att vi är. 
 
Ett värdeskapande system. Vem har/tar ledartröjan? 
Regionen, staten, medborgarna, företagen, föreningarna, kommunen 
 
Att skapa och underhålla ett värdeskapande system 
Förskjutning av ledarskap 
Att leda kommunen som organisation med fokus på den egna tjänsteproduktionen till att leda utvecklingen i kommunen som territorium med den 
kommunala organisationen som en aktör 
Vad får vi göra? Vad vill vi göra? 
 
Skickliggöra varandra (politiker/tjänstemän) 
 
Scenarioplanering 
Nu – Framtiden 



Anteckningar 2019-05-02 
Politisk arbetsgrupp 

Prognosen 
Om vi får 12 500 inv, om det blir 9 000, om det blir 6000… 
Vad kan de kallas, hur kan de beskrivas 
Hur beskriver vi vägen dit? 
Viktiga händelser/faktorer. 
 
Vad betyder scenario ur olika perspektiv? 

12500 9000 6000 

Offentlig service   

Inflyttarservice Minskad service men bra  

Satsning på attraktiva bostäder Kvalitet  

Fiber till alla Samverkan  

Snabbare hantering Effektivare  

Bra kommunikationer Bra vuxenutbildning  

Bättre och billigare än Växjö Nattis  

Näringslivet expanderar   

Utvecklad turism   

Privat   

Fler kunder bättre utbud Minskad service  

Fler e-företag Förändrat köpbeteende  

Fler tjänsteföretag   

Bostäder – allmännyttan och huspriser   

Marknadsföring Färre lägenheter  

Fiber till alla Högre kvalitet på de som är kvar  

Attraktivt boende   

Byggbara tomter   

Fler vågar bygga (nytt)   

Högre fastighetsvärden   

Upplevelse och kultur   

Mer utbud Kultur på distans Ishall i Lenhovda 

Vildmarkshotell i Hönöström Upplevelseturism Dränage på ungdomar 

Ökad turismnäring Fler små föreningar Inga föreningar 
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Två elitserielag  Ingen satsning på fritid 

Idrottsturism  Inga upplevelser för unga 

Lokala stadsfester  Unga med behov av särskilt stöd glöms bort 

Äventyrsland/vildmarkssafari  Ingen kollektivtrafik 

Mässhall/utställningar  ”bara äldrevård” 

  Hela kommunen en vindkraftspark 

  Ödehus, spökbyar 

  Dyrare att leva 

Övrigt   

  Uppvidingehus nedlagt 

  Vi gjorde inte som vi sa 

  Stort tapp bland företag 

  Gymnasieskolan borta 

  Ett högstadium/färre skolor 

  Växjö drar 

  Usla kommunikationer 

  Nedlagda affärer 

  Kommunsammanslagning 

Bilden av Uppvidinge   

Expansivt Oförändrad bild Var? 

Alla vet var vi finns Grön kommun 60+ 

Kreativt kaos Behålla och utveckla kultur och fritid Inpendling 

Billigt och bra Självständiga individer Genomfartskommun 

Grön kommun Fräscha samhällen Rikt näringsliv 

Regionens centra Stabilt/attraktivt Överskott av bostäder 

Klondikekänsla Bra boende och mötesplatser Sveriges största asylmottagning 

Upplevelseplats Tråkigt, men fungerar Billiga tomter/bostäder 

Utvecklas kultur och fritid  Händelselöst 

  Sveriges sydligaste norrlandskommun 

  Låg arbetslöshet 

  Förkommun till Växjö (behöver denna vara dålig?) 
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Värderingar och perspektiv 
Tolerans 
Kreativitet 
Mod 
kundfokus 
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Strategidag - vision 2040  

Inspel till vision 2040 
 

Vilka är de främsta värdena med en vision? (Från mentimeter)  

• Riktning   

• Vägledning framåt  

• Ledande – ger kraft i förändringsarbete  

• Energi  

• Vägvisare  

• Attraherande  

• Gemensamma mål och visioner gör vägen tydligare så att fler strävar åt samma håll  

• Skapar mening  

• En gemensam bild att sträva mot  

• En stjärna att snegla mot  

• Riktning för arbetet  

• En vision bidrar till att skapa riktning och tydlighet i arbetet och en gemensam bild 

av vad som är viktigt  

• Riktning för arbetet  

• Långsiktighet  

• Viktigt med riktning, vägvisare för var vi ska som kommun  

• Framtidstro  

  

Hur skulle ni vilja beskriva Uppvidinge 2040?  

• Stabil kommun  

• Framtidstro  

• Expansiv landsbygdskommun  

  

  

Grupp 1  

  

• Visionen kan ta sitt anslag i värdeorden Mod, Kreativitet, Tolerans och för att 

komma runt den identitetsskapande 

problematiken inkludera ”likvärdighet”. Hörnstenar: mod, tolerans, kreativitet, 

likvärdighet  

• Värdeorden är viktiga och kan ge kraft och energi. Måste finnas utrymme för att 

testa och våga göra fel.  

• Öppenhet måste bli honnörsord för oss i kommunkoncernen. Diskussion 

om bemötande av både kollegor, medarbetare och kommuninvånare.  

• Invånarantal i en vision är både bra och dåligt.  

 

2021-04-19 

Ledningsgrupp  
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• Om vi är modiga och vågar söka nya kreativa lösningar skulle visionen bli 

framåtsyftande och ha med ord som nyskapande kanske till och med ledadande ( i 

någon geografisk yta). Genom en tolerant hållning vågar Uppvidinge söka likvärdiga 

lösningar för framtidens behov och här tror jag även att det kan bli en grund till 

innovation.   

• Diskussioner kring behov av identitetsskapande narrativ kopplat till visionen 

och Uppvidinge som kommun och visionen som ett planeringsunderlag.  

  

• Vad måste vi börja göra?  

o Föra en aktiv miljöpolitik  

o Sluta titta bakåt  

  

Grupp 2  

• Vad fungerar bra idag?   

o Våra värdeord högst relevanta  

o Stort engagemang och intresse för kommunens utveckling  

o Kreativitet i samhället, ex näringslivet – kommunen vill vara stöttepelare i 

arbetet  
  

• Vad ska vi sluta göra?   

o Dubbelarbete  

o Sluta jobba i stuprör  

o Börja jobba bredare  

o Sluta rota i det som har varit  
 

• Vad måste vi börja göra?   

o Vi behöver mer tid för att sätta vår helhet  

o Fokusera på att arbeta övergripande tillsammans  

o Dra nytta av varandra – hitta bättre samarbete  

o Gemensamt ansvar för helheten för att klara av framtidens utmaningar  

o Se framåt – släpp det som har varit  

o Ta fram kommunens identitet utifrån god livskvalitet mm…  

  

• Värdeorden viktiga ur ett helhetsperspektiv  

• Viktigt att fundera på för vem visionen skrivs. Att inte glömma de som redan bor i 

kommunen i strävan att öka invånarantalet.  

• Förslag på hörnstenar och fokusområden  

o Tillsammans  

▪ Helhet  

▪ Allas ansvar  

o Attraktiv kommun  

▪ Innovation  

▪ Framåtsyftande  

▪ Skola  

▪ Vård  

▪ Boende  
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▪ Arbete  

o Välkomnande miljö  

▪ Natur  

▪ Skog  

▪ För inflyttare och för nya medarbetare  

o Engagemang  

▪ Entreprenörskap  

▪ Föreningsliv  

▪ Näringsliv  

▪ Kreativitet  
  

• Att tänka på i det fortsatta arbetet  

o En enkel ”slogan” – utnyttja ”upp” i Uppvidinge  

o Använd gärna ord som färgstark, kan användas på många sätt, ex drivande, 

kan ha koppling till Agenda 2030 för alla människors lika värde.   

  

Alla  

• Viktigt att tänka på vem vi riktar oss till  

• Fokusera på vad som är bra i kommunen och inte att det är när till något annat   

  

För att visionen ska få effekt måste vi…  

• Levande  

• Modiga  

• Hitta ett spår  

• Våga omformulera visionen  

• Tänka på narrativet – varför finns vi, varför ska vi gå till jobbet?  
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§ 303 Dnr 2021-000453  

Utredning av garantibelopp 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå framställan om att 

införa garantibelopp i Uppvidinge kommun och att kommunstyrelsen och 

socialnämnden, tar hänsyn i budgetarbetet 2023, att eventuellt införa 

garantibelopp.             

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 14 september 2021, § 97, att införa 

garantibelopp i Uppvidinge kommun och att förvaltningen fick i uppdrag 

att ta fram förslag på regelverk och belopp till nästa socialnämnd. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 12 oktober 2021, § 113, och 

beslutade att godkänna förslaget gällande regelverk för garantibelopp i 

Uppvidinge kommun och översända ärendet till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens presidium bedömer att införandet av garantibelopp är 

av sådan betydelse att det ska avgöras av kommunfullmäktige.  

Konsekvenser 

Vid införande av garantibelopp minskar socialnämndens intäkter då 

enskilda inte betalar den egentliga avgiftskostnaden inom omsorgen. Ett 

garantibelopp på 1 234 kr ger minskade intäkter inom äldreomsorgen på – 

638 592 kr per år, beräknat på förutsättningarna för augustimånad.  

Det går i dagsläget inte beräkna eventuella kostnader för garantibelopp när 

det gäller bostad med särskild service (LSS), då förvaltningen idag inte 

begär in ekonomisk redogörelse för beräkning av utgifter.  

Att administrera garantibeloppet kommer att öka personalkostnader.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialdemokraterna yrkar att kommunstyrelsen och socialnämnden, tar 

hänsyn i budgetarbetet 2023, att eventuellt införa garantibelopp. 

Centerpartiet yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta införa garantibelopp i Uppvidinge kommun. 

Simon Bring (SD), Kerstin Ljungqvist (-) och Christina Lindqvist (KD) yrkar 

bifall till Centerpartiets förslag till beslut.       
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med kommunstyrelsens presidies förslag till beslut med 

tillägg för socialdemokraternas yrkande.   

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör att JA-röst innebär röst på kommunstyrelsens 

presidies förslag till beslut med tillägg för socialdemokraternas yrkande och 

NEJ-röst innebär röst på Centerpartiets yrkande. 

 Ja Nej Avstår 

Peter Danielsson (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-)  X  

Kerstin Ljungqvist (-)  X  

Niklas Jonsson (S) X   

Antal Ja-röster 6 stycken, Nej-röster 5 stycken. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens presidies förslag till beslut med tillägg för 

socialdemokraternas yrkande.              

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse 2021-11-09 

Protokollsutdrag socialnämnden 2021-10-12 § 113 

Protokollsutdrag socialnämnden 2021-09-14 § 97      

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 325 Dnr 2021-000449  

Etiska regler för förtroendevalda i Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta etiska regler för 

förtroendevalda i Uppvidinge kommun.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har initierat framtagandet av Etiska regler 

för förtroendevalda i Uppvidinge kommun. Tre möten har hållits (14 juni, 

16 augusti, 20 september) med partiernas respektive gruppledare i 

kommunfullmäktige. 

De etiska reglerna tydliggör vad som förväntas av alla förtroendevalda i 

Uppvidinge kommun. Styrdokumentet skapar gemensamt förhållningssätt 

för att verka förtroendefullt och respektingivande i förtroendeuppdrag samt 

ska bidra till ett positivt debatt- och samtalsklimat.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristdemokraterna yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

till beslut.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-2 § 130 

Förslag till etiska regler för förtroendevalda i Uppvidinge kommun    

Beslutet skickas till 

Fullmäktiges presidium 

Kommunsekreterare 

     



 

 

Etiska regler för förtroendevalda i Uppvidinge kommun 

Beslutad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx. 

Vi, anställda och förtroendevalda, är till för invånarna i Uppvidinge kommun. Vi söker och 

genomför ständigt förbättringar. Vi arbetar så att invånarna känner förtroende för oss och 

stolthet för sin kommun. Allt vi gör genomsyras av: Tolerans, Kreativitet och Mod. 

Uppvidinge kommuns värdegrund 

Som förtroendevald i Uppvidinge kommun förväntas du: 

• Följa lagar, förordningar och andra bestämmelser som skapats för vårt samhälle 

och för det politiska arbetet, 

• Arbeta för invånarnas och samhällets bästa och bortse från egen och närståendes 

vinning, 

• Förvalta samhällets tillgångar och tilldela allmänna medel på ett noggrant och 

ansvarsmedvetet sätt, 

• Värna om ditt oberoende och själv ta ansvar för att undvika risk att hamna i 

jävsituation, 

• Visa respekt för personer med andra uppfattningar, både i offentliga 

sammanhang som i vardagen liksom på sociala medier, 

• Visa respekt för andra förtroendevaldas ståndpunkter och åsikter, undviker 

förolämpningar och personangrepp, 

• Uppträda professionellt och respektingivande samt ha en öppen och 

förtroendefull inställning till tjänstepersoner och invånare, 

• Vara sanningsenlig, ärlig och hederlig, 

• Sätta dig in i frågeställningar före medverkan till beslut, hålla sig till fakta samt 

bidra till en konstruktiv och saklig debatt, 

• Uppträda som en god förlorare likväl som bemöta minoriteten med respekt, och 

• Mobbning, kränkande personangrepp, förtal eller förolämpningar är 

oacceptabelt, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

När du som förtroendevald skriver på sociala medier, tänk på att:  

• Skriv bara sådant som du skulle kunna säga till personen öga mot öga.  

• Om du vill framföra personlig och känslig kritik, bör den framföras direkt till den 

det berör och inte i ett offentligt forum. 

• Du kritiserar åsikter, inte personer. 

• Skilj mellan den politiska rollen och privatpersonen.  

• Använd ett vårdat språk. Som förtroendevald representerar du kommunen, men 

även ditt parti och medborgarna. 

• Om du är upprörd är det bra om du väntar några timmar med att skriva - det 

som skrivs i "stridens hetta" blir oftare kränkande och onödigt aggressivt.  
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§ 309 Dnr 2021-000024  

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. fastställa budget 2022 och verksamhetsplan 2023 -2024 enligt 

upprättat förslag med följande ändring: 

a. Ta bort indikatorn Innovationsvänlig, hållbar upphandling i 

delmålet Vi driver utvecklingsarbete i samverkan. 

2. uppdra åt kommunstyrelsen att se över målvärdet för år 2022 på 

indikatorerna i delmålet Vi har en hållbar investeringstakt samt Vi 

har hållbar livsmedelshantering och redovisa resultatet på 

kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022.  

3. fastställa ram för kommunens nyupplåning under budget- och 

planperioden, 2022 – 2024, till 230 miljoner kronor 

4. besluta, att kommunstyrelsen under åren 2022 – 2024, har rätt att 

nyupplåna, maximalt 230 miljoner kronor 

5. besluta, att kommunstyrelsen under åren 2022 – 2024 har rätt att 

omsätta befintliga lån.               

Sammanfattning av ärendet 

I juni 2021, § 87, beslutade kommunfullmäktige om budgetförutsättningar 

för kommunen och för nämnderna och styrelsen för åren 2022 – 2024. I 

september 2021, § 111 och 112, beslutade kommunfullmäktige om ändringar 

i nämndernas budgetramar. Utifrån de fastställda förutsättningarna har 

nämnderna och styrelsen upprättat budgetförslag för perioden. 

De ekonomiska förutsättningarna för kommunen har förändrats sedan 

budgetförutsättningarna fastställdes. 

• Nya prognoser på skatteunderlagsutvecklingen ger ökade 

skatteintäkter 

• Regeringens höstproposition som beslutas i november/december ger 

ökade intäkter till kommunerna 

• Antalet invånare i kommunen kommer inte att uppgå till den nivå 

som de ekonomiska beräkningarna bygger på, med lägre 

utjämningsintäkter som konsekvens  
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• Kommunfullmäktige har fastställt en lägre skattesats för 2022 och i 

plan för 2023 och 2024 planeras för ytterligare skattesänkningar 

Majoriteten i kommunens budgetberedning har utifrån de nya ekonomiska 

förutsättningarna och nämndernas budgetförslag enats om ett förslag på 

budget 2022 och verksamhetsplan för 2023 och 2024.  

Mål för perioden 

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen 

genomfört en översyn av målstyrningen (2020-09-16 §194). Översynen är 

genomförd och redovisad till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i 

oktober 2021. Kommunfullmäktige beslutade då om förändringar avseende 

mål och indikatorer som ska gälla från och med 2023. Beslut om önskade 

värden på indikatorerna kommer att fattas av Kommunfullmäktige i 

samband med att budgetförutsättningarna inför 2023 fastställs i juni 2022. 

Förslaget till beslut innebär att vissa förändringar görs i indikatorerna redan 

för 2022:  

• indikatorn Innovationsvänlig, hållbar upphandling tas bort  

• målvärdet på indikatorerna i delmålet Vi har en hållbar 

investeringstakt ses över och återredovisas till kommunfullmäktige 

för beslut i februari 2022 

• målvärdet på indikatorerna i delmålet Vi har hållbar 

livsmedelshantering ses över och återredovisas till 

kommunfullmäktige för beslut i februari 2022. 

Nämndernas och styrelsens driftbudgetförslag för 2022 - 2024 

Samtliga nämnder upprättat budget som inryms inom de av 

kommunfullmäktige beslutade budgetramarna. Efter genomgång av 

nämndernas budgetförslag har majoriteten i budgetberedningens enats om 

att föreslå följande förändring i nämndernas budgetramar i förhållande till 

de av kommunfullmäktige beslutad budgetram. 

• Kommunstyrelsens budgetram utökas med 2,6 miljoner kronor för 

2022, 1,7 miljoner kronor för 2023 och 1,5 miljoner kronor för 2024.  

• Miljö- och byggnadsnämndens budgetram utökas med 700 tusen 

kronor från och med 2022.  

I följande tabell presenteras budgetram för respektive nämnd utifrån 

kommunfullmäktiges beslutade ram, nämndens förslag och 

budgetberedningens förslag:  
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Netto  (tkr)

KF:s Nämndens Budgetbe- KF:s Nämndens Budgetbe- KF:s Nämndens Budgetbe-

NÄMND / STYRELSE ram- budget redningens ram- budget redningens ram- budget redningens

beslut förslag förslag beslut förslag förslag beslut förslag förslag

Revision 775 775 775 775 775 775 775 775 775

Kommunstyrelse 104 599 104 599 107 199 105 815 105 815 107 515 107 872 107 872 109 372

Barn- och utbildningsnämnd 265 664 265 664 265 664 266 650 266 650 266 650 268 830 268 830 268 830

Socialnämnd 251 483 251 483 251 483 250 702 250 702 250 702 252 023 252 023 252 023

Miljö- o byggnadsnämnd 5 684 5 684 5 684 5 164 5 164 5 864 5 148 5 148 5 848

HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 628 205 628 205 630 805 629 106 629 106 631 506 634 648 634 648 636 848

BUDGET 2022 PLANÅR 2023 PLANÅR 2024

 

Investeringsbudget för åren 2022 - 2024 

Investeringsnivån för budget- och planperioden beräknas till totalt 244 

miljoner kronor. Ett antal större investeringsprojekt är under utredning, 

bland annat nya förskolelokaler i Norrhult, nytt demensboende i Älghult, 

trygghetsboende i Norrhult, grundsärskola i Åseda samt nytt högstadium i 

Älghult.  Enligt kommunens Regler för investeringar, fastställda av 

Kommunfullmäktige ska varje enskild investering överstigande fem 

miljoner kronor till Kommunfullmäktige för beslut om genomförande.  

Likviditet och behov av extern upplåning för åren 2022 - 2024 

Enligt direktiven för Medelsförvaltning och upplåning, fastställd av 

Kommunfullmäktige 1998-06-25, § 65, ska bedömning av behov av extern 

upplåning göras i samband med kommunens budgetarbete.  

Bedömningen är att de planerade investeringarna för perioden 2022 – 2024 

inte kommer att klaras med egna medel. Ramen för extern upplåning 

föreslås fastställas till maximalt 230 miljoner kronor för perioden.  

Ekonomiska konsekvenser 

Årets resultat för perioden:  

2022 positivt resultat 6,0 miljoner kronor 

2023 positivt resultat 4,7 miljoner kronor 

2024 positivt resultat 4,1 miljoner kronor     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 

Centerpartiets förslag till budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024.  

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige anta Kristdemokraternas förslag till budget 2022 med 

verksamhetsplan 2023-2024.  
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Peter Danielsson (S), Anders Käll (M) och Anders Ljungqvist (-) yrkar bifall 

till budgetberedningens förslag till budget 2022 med verksamhetsplan 2023-

2024. 

Ingrid Hugosson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande meddelar att budgetberedningens förslag till beslut är 

huvudförslag.  

Ordförande ställer Centerpartiets förslag till beslut mot Kristdemokraternas 

förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen utser Centerpartiets 

förslag till beslut som motförslag.  

Ordförande ställer budgetberedningens förslag till beslut mot 

Centerpartiets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med budgetberedningens förslag till beslut. 

Votering begärd.  

Ordförande tydliggör att JA-röst innebär röst på budgetberedningens 

förslag till beslut och NEJ-röst innebär röst på Centerpartiets förslag till 

beslut. 

 Ja Nej Avstår 

Peter Danielsson (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Torbjörn Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Kerstin Ljungqvist (-) X   

Niklas Jonsson (S) X   

Antal Ja-röster 8 stycken, Nej-röster 3 stycken. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

budgetberedningens förslag till beslut.             
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Beslutsunderlag 

Protokoll, Lönenämnden 2021-10-05, § 26 

Protokoll, Socialnämnden 2021-10-12, § 112 

Protokoll, Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-13, § 90 

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden, 2020-10-14, § 130 

Protokoll, Kommunstyrelsen 20211-10-14, § 286 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2021-11-09 

Förslag till Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 

Centerpartiets förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024   

Kristdemokraternas förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024   

Beslutet skickas till 

Beslut inklusive beslutsunderlaget Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-

2024 skickas till:  

Samtliga nämnder och bolag i kommunen 

Ekonomiavdelningen 

Revisorerna 

       



Budgetberedningens (exkl C)
förslag till

 Budget 2022
och

Verksamhetsplan 2023-2024
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Niklas Jonsson 
(S)

Anders Käll 
(M)

 Anders 
Ljungkvist (-)

Peter 
Danielsson (S)

Jerker 
Blomqvist (M)

Kerstin 
Ljungkvist (-)

Susanne 
Karlsson (S)

Ingrid 
Hugosson (C)

Christina
Lindqvist (KD)

Tony 
Johansson (S)

Victoria 
Birgersson (C)

  2  Kommunstyrelsens ledamöter

  3  Budgetförutsättningar
      En kort beskrivning av förutsättningar till budget              
      förslaget. 

  4  Omvärldsanalys
      En analys över det ekonomiska läget och förutsätt        
      ningar  för kommunen.

  5  Målavstämning
      Avstämning av finansiella mål och mål kopplade       
      till god ekonomisk hushållning.

 11  Driftsredovisning
      Redovisning och analys av driftbudget och utfall.

 12  Investeringsplan
      Redovisning och analys av investeringsplan.

 13  Resultatplan
      Redovisning av resultatplan.

14  Finansieringsplan
      Redovisning av kassaflödet.

15  Balansplan
      Redovisning av balansplan.

16  Kommunstyrelse
      Beskrivning och kommentar till nämndens 
      budgetförslag.

20  Barn- och utbildningsnämnd
      Beskrivning och kommentar till nämndens
      budgetförslag.

23  Socialnämnd
      Beskrivning och kommentar till nämndens
      budgetförslag.

26 Miljö- och byggnadsnämnd
      Beskrivning och kommentar till nämndens 
      budgetförslag.

28  Revision
      Beskrivning och kommentar till nämndens
      budgetförslag.

29  Överförmyndarnämnd 
     Beskrivning och kommentar till nämndens
      budgetförslag.

30  Valnämnd
      Beskrivning och kommentar till nämndens
      budgetförslag.

INNEHÅLL
30  Krisledningsnämnd
      Beskrivning och kommentar till nämndens 
      budgetförslag.
   
31  HUL - gemensam nämnd för lönesamverkan
      Beskrivning och kommentar till nämndens 
      budget förslag.

Kommunstyrelsens ledamöter
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR
Inledning

De ekonomiska förutsättningarna för budget- och 
planperioden är fortfarande behäftad med en osä-
kerhet till följd av pandemin. Den pågående coro-
napandemin har fått globalt omfattande effekter på 
hälsa, levnadsförhållanden och ekonomi och det 
kommer att ta lång tid att överblicka pandemins 
slutliga effekter. 

De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats 
sedan Kommunfullmäktige beslutade om budget-
förutsättningarna i juni 2021. Prognoserna på skatte-
underlagsutvecklingen har förbättrats och i höstens 
budgetproposition tillskjuts ytterligare medel till 
kommunerna. Dock har befolkningsutvecklingen i 
kommunen varit sämre än prognostiserat, vilket har 
föranlett en nedjustering. 

Investeringsnivåerna för perioden är höga och de 
extra statsbidragen från staten minskar successivt. 
Vi har stora utmaningar i verksamheterna framför 
oss, bland annat resultaten i skolan, pandemins 
effekter på kommuninvånarnas ekonomi och hälsa 
samt Uppvidinge kommuns attraktivitetskraft för 
invånare och näringsliv. Det är därför av största 
vikt att det påbörjade arbetet med effektiviseringar 
och strukturella förändringar fortsätter, så att vi kan 
skapa ett utrymme för att förbättra och utveckla de 
kommunala verksamheterna. 

Skattesats

Skattesatsen som har fastställts av Kommunfullmäk-
tige innebär en sänkning med 10 öre, från 22 kronor 
till 21,90 för 2022. Den planeras att sänkas med 
10 öre per år fram till år 2025. 

Befolkningsutveckling

För budget- och planperioden har följande befolk-
ningstal (1 november) använts;

2020 9 503 personer     
2021 9 448 personer  -55
2022 9 548 personer  +100
2023     9 673  personer             +125

Till följd av planerad och pågående nybyggnation 
av bostäder i kommunen beräknas antalet invånare 
börja öka från och med 2021. 

Finansiering

De externa finansieringskällorna är i första hand 
skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens bud-
getarbete används de prognoser över skatter och 
generella statliga bidrag som tas fram av Sveriges 
Kommuner och Regioner. 

Lånebehov

Investeringsnivåerna för perioden skapar ett behov 
av upplåning. Bedömningen är att 230 miljoner 
kronor behöver lånas under perioden 2022 – 2024.

Arbetsgivaravgift och pensionskostnad

Kommunen följer riktlinjer av SKR. Förändring av 
pensionsskuld följer Skandias prognos.

Kapitalkostnad

Varje investering får konsekvenser för driftplanen i 
form av kapitalkostnader. Avskrivning är beroende 
av den ekonomiska livslängden och internräntan 
utgör 2,5 procent på det bokförda värdet.

Taxor och avgifter

Förslaget till taxor och avgifter ska beslutas separat. 
Viktigt är att intäkterna når upp till den nivå som 
har fastställts för att klara beslutad kostnadstäck-
ning. Det gäller till exempel VA-verksamheten som 
ska ha full kostnadstäckning.

Interna mellanhavanden 

En del av kommunens verksamheter bedrivs av 
andra intressenter för Uppvidinge kommuns räk-
ning. Det gäller följande enheter;
• Uppvidingehus: Fastighetsförvaltning och lokal-

vård
• UppCom: Bredband, IT och telefoni
• HUL: Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge 

och Lessebo

För dessa verksamheter samt kommunens kost-
organisation, gäller grundprincipen att tjänsterna 
utförs till självkostnadspris. Undantag för den 
regeln är bredbandsverksamheten där hänsyn till 
kommersiella intressen ska beaktas. 
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Tabell, nyckeltal

OMVÄRLDSANALYS

Allmänt

Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att 
överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärl-
dens länder har det genomförts omfattande insatser 
för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. 
Regeringar har sjösatt omfattande krisåtgärder och 
bedrivit en expansiv finanspolitik. Även den svens-
ka staten har bidragit och bidrar med omfattande 
stimulanser. I länder med hög vaccinationstäckning 
har ekonomierna kunnat mildra och häva restriktio-
ner, och där har vändningen i ekonomin gått snabbt. 
Men detta gäller inte överallt. Efter sommaren har 
smittspridningen åter tagit fart i många länder, 
vilket föranlett striktare restriktioner på vissa håll.

I år har den globala tillväxten påverkats av en rad 
utbudsproblem. Den snabbt ökade efterfrågan inom 
varusektorn har skapat brist på fraktvolym med 
skenande fraktpriser till följd, och även råvarupri-
serna har stigit kraftigt. Extremväder och naturkata-
strofer har också bidragit till logistikproblemen och 
prisuppgångarna. 

Anpassningar till de förändringar som pandemin 
har utlöst tar tid. Risken är en ökad utslagning och 
varaktigt högre arbetslöshet om de som förlorat 
jobben inte har möjlighet att återgå i sysselsättning. 
Den senaste prognosen från Statistiska Centralbyrån 
visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt i Sverige 
än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grup-
perna barn och unga som nu beräknas minska.  

Sveriges Kommuner och Regioner pekar på tre vik-
tiga områden där staten tillsammans med kommu-
ner och regioner kan genomföra stora insatser för att 
klara kommande års utmaningar. Det är satsningar 
på att klimatanpassa samhället och vidta åtgärder 
för att minska klimatpåverkan. Det handlar också 
om att ställa om välfärden med hjälp av modern 
teknik och att genomföra insatser för att öka syssel-
sättningen i grupper som står långt från arbetsmark-
naden.  

2020 2021 2022 2023

Svensk export -4,6 7,5 4,1 3,4 
Svensk BNP -2,8 4,4 3,6 1,5 
Arbetslöshet 8,8 9,0 8,5 8,1 
Prisutveckl. kommunal sektor 1,2 2,7 2,2 2,4 

Kommunernas ekonomi

Den kommunala ekonomin ser relativt stark ut. Ett 
lägre demografiskt tryck, den expansiva finans-
politiken och den konjunkturella återhämtningen 
påverkar ekonomin i positiv riktning. Flera kommu-
ner kommer trots det även kommande år att behöva 
vidta åtgärder för att få ekonomin i balans.  

Ökningen av kostnadsvolymen 2021 förväntas bli 
ganska stor och även 2022 förväntas kostnadsvoly-
men öka påtagligt. En del av ökningen har att göra 
med en återhämtning av kostnader efter pandemi-
åren, en del är kostnader till följd av pandemin. 
Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser 
förhållandevis goda ut de närmaste åren om kost-
nadsutvecklingen hålls under kontroll. 

Välfärden har fortsatt stora investeringsbehov. 
Den kommunala infrastrukturen har till stora delar 
byggts under tidsperioden 1960-talet till 1980-talet 
och står nu inför betydande restaureringsbehov och 
nybyggnationsbehov. 

De senaste åren har osäkerheten i ekonomiska förut-
sättningar för kommunerna ökat kraftigt. Osäkerhe-
ten finns på många plan, bland annat i utvecklingen 
av skatteunderlaget och utjämningsintäkterna samt 
kostnads- och befolkningsutvecklingen. En ny 
osäkerhetsfaktor är effekterna av pandemin inför 
kommande år. 
 
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner
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MÅLAVSTÄMNING
Inledning

Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för 
att styra och utveckla Uppvidinge kommunkoncern 
i riktning mot kommunens vision. Kommunens po-
litiker ansvarar för att formulera långsiktiga mål och 
prioriteringar för nämnderna och för kommunen 
som helhet. 

Mål- och resultatstyrningen innebär i Uppvidinge 
ett arbete med ett begränsat antal mål där nämnder 
och verksamheter genom analys och omvärldsbe-
vakning kommer fram till hur man kan agera för att 
nå målen samt följer upp mål och aktiviteter genom 
mätbara resultat och utifrån det drar slutsatser och 
genomför förbättringar.

Styrningen utövas ytterst av Kommunfullmäktige 
genom antagande av vision, kommunövergripande 
mål och verksamhetsidé jämte policyer, reglemente 
samt verksamhetsplaner för respektive styrelse 
och nämnd samt uppföljning vid delårsbokslut och 
bokslut.

Uppvidinge kommuns förtroendevalda och anställ-
da arbetar utifrån sina uppdrag efter värdegrunden 
tillsammans mot målen för invånarnas bästa. 
 
Kommunfullmäktiges mål utgår från fyra målområ-
den: Uppvidingebon, Samhällsutveckling, Medarbe-
tare & Organisation samt Ekonomi. Målen beskriver 
vad kommunens verksamheter ska prioritera att 
uppnå och kan ses som den övergripande strategin 
för utvecklingen av kommunen som helhet. Varje 
mål från fullmäktige mäts med ett antal indikatorer 
som sammantaget visar om organisationen är på 
väg att uppnå målen. 

Kommunfullmäktige har i oktober 2021 fattat beslut 
om förändringar avseende mål och indikatorer 
i kommunens målstyrning. Beslut om önskade 
värden på indikatorer kommer att fattas av Kom-
munfullmäktige i juni 2022 tillsammans med bud-
getramar.

Uppvidingebon

Inom målområdet ligger fokus på att säkra god kva-
litet och goda resultat inom skola, vård och omsorg 
samt att ge individer i Uppvidinge förutsättningar 
till egen försörjning eller studier och stöd för att 

klara sin vardag. Uppvidingebon ska uppleva stolt-
het över och fördelar med att bo, leva och utbilda sig 
i Uppvidinge kommun.

Samhällsutveckling

Inom målområdet ligger fokus på att skapa en 
hållbar miljö och samtidigt skapa förutsättningar 
för samhällsutveckling och tillväxt. Uppvidinge ska 
vara attraktivt för nya företag, men också vara en 
plats där företag kan utvecklas och växa över tid.

Medarbetare och organisation

Inom målområdet ligger fokus på att vara en att-
raktiv arbetsgivare och utvecklingsorienterad 
organisation. Arbetsklimatet ska främja god hälsa 
och präglas av mod, tolerans och kreativitet. Som 
medarbetare i Uppvidinge kommunkoncern ska 
man uppleva delaktighet och se sin roll i helheten.

Ekonomi

Inom målområdet ligger fokus på att ha en god eko-
nomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande 
och handlingsberedskap inför framtiden. 

Förkortningar
ÖJ Öppna jämförelser
NMI Nöjd Medborgar Index
SFI Svenska För Invandrare
NRI Nöjd Region Index
HME Hållbart Medarbetar Engagemang
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 Inriktningsmål Vi är en framgångsrik utbildningskommun

 Adressering Barn- och utbildningsnämnden

 Delmål Vi har mycket god kvalitet och resultat i de 
kommunala skolorna

Nu-
värde

Önskat 
värde 
2022

 Indikatorer NMI Förskola (index)
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (procent, hem-
kommun)

62
49

75
72

 Delmål Vi ger elever förutsättningar till egen försörjning och 
studier

 Indikatorer Andel elever som arbetar eller studerar av nybörjare två år 
tidigare (procent)

49 55

Inriktningsmål Vi ger stöd, vård och omsorg av hög 
kvalitet

Adressering Socialnämnden, Kommunstyrelsen

Delmål Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning Nu-
värde

Önskat 
värde 
2022

Indikatorer Andel ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd 

Andel deltagare vid arbetsmarknadsverksamhet som stude-
rar/arbetar 

63

71

90

70

Delmål Vi har god kvalitet inom äldreomsorgen

Indikatorer Öppna jämförelser ordinärt boende (index)

Öppna jämförelser särskilt boende (index)

96

92

95

95
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 Inriktningsmål Vi är en attraktiv boendekommun

 Adressering  Samtliga nämnder och bolag

 Delmål Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka på Nu-
värde

Önskat 
värde 
2022 

 Indikatorer Nöjd medborgarindex – helhet (index)
Nöjd regionindex – rekommendation (index)

45
49

70
70

 Delmål Vi har god planberedskap

 Indikatorer Planberedskap för bostäder som kan byggas med stöd i 
gällande detaljplaner (antal)

36 30

 Delmål Vi erbjuder attraktivt boende

 Indikatorer Kundundersökning AB Uppvidingehus, totalt(procent)
Väntetid till första erbjudande om bostad, kommunala (antal 
månader)

71
0

82
3

 Inriktningsmål Vi har gott bemötande och god tillgänglighet

 Adressering Samtliga nämnder och bolag

 Delmål Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet Nu-
värde

Önskat 
värde 
2022

 Indikatorer Nöjd medborgarindex – tillgänglighet och bemötande (index) 49 65
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 Inriktningsmål Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö

 Adressering Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnd, Kommunstyrelsen, 
AB Uppvidingehus

 Delmål Vi har hållbar livsmedelshantering Nu-
värde

Önskat 
värde 
2022

 Indikatorer Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter (kost-
nad, procent)
Andel matsvinn i den kommunala skolan (gram/elev)
Andel närproducerade (20 mil) livsmedel  (vikt, procent)

22

17
29

25

10
65

 Delmål Vi har hållbar material- och energianvändning

 Indikatorer Energianvändning i verksamhetslokaler (kWh/kvm)
Andel förnybar energi inom den kommunala organisationen 
(procent)
Andel hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning 
inkl. biologisk behandling

130
100

43

136
100

45

Inriktningsmål Vi har ett gott företagsklimat

Adressering Socialnämnd, barn- och utbildningnämnd, 
Kommunstyrelse, AB Uppvidingehus

Delmål Vi har god service gentemot våra företag Nu-
värde

Önskat 
värde 
2022

Indikator Företagsklimat enligt Svenskt näringslivs rankning 171 60

Delmål Vi har ett diversifierat och växande näringsliv

Indikatorer Andel företag inom service- och  tjänstesektorn (procent)
Andel företag med mer än en anställd (procent)

34
23

38
26
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 Inriktningsmål Vi har ett arbetsklimat som främjar god 
hälsa

 Adressering Samtliga nämnder och bolag

 Delmål Våra medarbetare har god hälsa Nu-
värde

Önskat 
värde 
2022

 Indikatorer Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (procent)
Andel som är friska och mår bra, totalt (procent)

7,7
63

5
80

Inriktningsmål Vi är en attraktiv arbetsgivare

Adressering Samtliga nämnder och bolag

Delmål Våra medarbetare är motiverade och engagerade i 
sina uppdrag

Nu-
värde

Önskat 
värde 
2022

Indikatorer HME Motivation (index, total)
HME Ledarskap (index, total)
HME Styrning (index, total)

79
74
77

80
78
78
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 Inriktningsmål Vi har en tydlig ekonomistyrning och god 
kontroll

 Adressering Samtliga nämnder och bolag

 Delmål Vi har god budgetdisciplin Nu-
värde

Önskat 
värde 
2022

 Indikatorer Årets resultat ska vara positivt (mkr)
År 2024 ska det genomsnittliga årliga resultat över en sjuårs-
period vara 6 mkr
Verksamheternas nettokostnad i förhållande till budgeterad 
kostnad ska vara i balans

12,7

2,0

-3,1

6,6

2,3

0
 Delmål Vi har en hållbar investeringstakt

 Indikatorer År 2024 ska investeringarna täckas  av avskrivningar och 
årets resultat över en sjuårsperiod (mkr)
Soliditet på bokslutsdagen (procent)

-83

52

-27

50

Inriktningsmål Vi är en effektiv och utvecklingsoriente-
rad organisation

Adressering Samtliga nämnder och bolag

Delmål Vi har en digitaliserad verksamhet Nu-
värde 

Önskat 
värde 
2022

Indikatorer Erbjudna e-tjänster (totalt antal, egen undersökning) 27 30

Delmål Vi driver utvecklingsarbete i samverkan

Indikatorer Strategiskt samarbete med externa aktörer (antal projekt, 
egen undersökning)
Innovationsvänlig, hållbar upphandling (procent, egen 
undersökning)

20

1

13

25
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DRIFTREDOVISNING
Kommunfullmäktige fastställde budgetramar för 
nämnderna i juni 2021. I september justerades 
nämndernas ramar till följd av två beslut i Kom-
munfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden 
tillförs utökad budgetram för ökade kapitalkostna-
der genom omföring från budgetpost för centrala 
kapitalkostnader. Till följd av ny fördelningsmodell 
för IT-kostnader omfördelas budgetmedel mellan 
nämnder, från Kommunstyrelsen och 
barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden 
och miljö- och byggnadsnämnden. 

Samtliga nämnder har presenterat budgetförslag 
som är inom den fastställda budgetramen. 
Nämndernas presidier och förvaltningsledning har 
muntligen presenterat budgetförslagen för kommu-
nens budgetberedning i början av oktober. 
Budgetberedningen har därefter behandlat de 
förslag till budget och verksamhetsplan som har 
utarbetats av kommunens olika nämnder och 
styrelsen. Nedan redovisas budgetramarna utifrån 
Kommunfullmäktiges beslut, nämndernas budget-
förslag samt förslaget som majoriteten i budgetbe-
redningen har enats om. 

Avstämning anslagsramar

Netto  (tkr) BUDGET 2022 PLANÅR 2023 PLANÅR 2024

KF:s Nämndens Budgetbe- KF:s Nämndens Budgetbe- KF:s Nämndens Budgetbe-

NÄMND / STYRELSE ram- budget redningens ram- budget redningens ram- budget redningens

beslut förslag förslag beslut förslag förslag beslut förslag förslag

Revision 775 775 775 775 775 775 775 775 775 

Kommunstyrelse 104 599 104 599 107 199 105 815 105 815 107 515 107 872 107 872 109 372 

Barn- och utbildningsnämnd 265 664 265 664 265 664 266 650 266 650 266 650 268 830 268 830 268 830 

Socialnämnd 251 483 251 483 251 483 250 702 250 702 250 702 252 023 252 023 252 023 

Miljö- o byggnadsnämnd 5 684 5 684 5 684 5 164 5 164 5 864 5 148 5 148 5 848 

HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALT 628 205 628 205 630 805 629 106 629 106 631 506 634 648 634 648 636 848 

Förslaget av majoriteten i budgetberedningen innebär:

Kommunstyrelsens budgetram utökas med 2,6 miljoner kronor för 2022, 1,7 miljoner kronor för 2023 och 
1,5 miljoner kronor för 2024. Medlen riktas till: 
• Upprättande av vägplan, 700 tusen kronor 2022
• Utökad budget för kostverksamheten, 1,6 miljoner kronor 2022, därefter avtagande tillskott med 200 

tusen kronor 2023 och ytterligare 200 tusen kronor 2024
• Utökad budget för Kommunstyrelsens förfogandemedel med 200 tusen kronor för samtliga år 
• Utökad budget för feriearbete med 100 tusen kronor för samtliga år.

Miljö- och byggnadsnämndens budgetram utökas med 700 tusen kronor från och med 2023. Den tillfälliga 
förstärkningen inom planverksamheten permanentas.   

0,1

17,0

42,1

39,9

0,9

B U D G E T 2022
Nettokostnad, % fördelning

Revision

Kommunstyrelse

Barn- och
utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- o byggnadsnämnd
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INVESTERINGSPLAN Sammanställning av investeringsobjekten (tkr) 

Det finansiella målet för investeringsverksamheten 
är att år 2024 ska investeringarna täckas av avskriv-
ningar och årets resultat över en sjuårsperiod. Efter 
genomgång av investeringsbehoven blir de totala 
investeringarna för åren 2018 – 2024 cirka 450 miljo-
ner kronor. Avskrivningarna för perioden är 
172 miljoner kronor och resultatet 23 miljoner 
kronor. För att uppnå målet, krävs en återhållsam-
het av investeringarna och högre resultatnivåer 
under de kommande åren.  

Investeringsnivån för budget- och planperioden 
beräknas till totalt 244 miljoner kronor. 
Ett antal större investeringsprojekt är under utred-
ning, bland annat nya förskolelokaler i Norrhult, 
nytt demensboende i Älghult, trygghetsboende i 
Norrhult, grundsärskola i Åseda samt nytt högstadi-
um.  Digitalisering är ett prioriterat område, under 
perioden avsätts nio miljoner kronor för investering-
ar i IT och digitalisering. 

Enligt kommunens Regler för investeringar, fast-
ställda av Kommunfullmäktige, ska varje enskild 
investering överstigande fem miljoner kronor till 
Kommunfullmäktige för beslut om genomförande. 

Likviditeten beräknas minska under perioden och 
ett behov av nyupplåning beräknas till 230 miljoner 
kronor under perioden. 

Investeringsplan, tkr 2021 2022 2023 2024

Kommunstyrelsen

Inventarier, kommunledning 100 100 100 100 

Maskinell utrustning 150 150 150 150 

IT och digitalisering 3 000 3 000 3 000 3 000 

Korttidsboende Lenhovda 17 440 

Bibliotek Lenhovda 7 500 

Trafiklösning 23/37 24 190 

Ombyggnation Lhda skolan 4 000 

SSF disponibelt lokaler 1 000 1 000 1 000 1 000 

Modul Lenhovdaskolan 1 090 

Ks disponibla medel 60 140 20 000 50 000 50 000 

Trygghetsboende/demenscen-
trum 36 000 40 000 0 

Mark och exploatering 793 2 000 2 000 2 000 

Idrott och fritid 250 250 250 250 

Inventarier, biblioteken 150 150 150 150 

Gator och vägar 1 800 1 800 1 800 1 800 

Belysningsanläggning 200 200 200 200 

Disponibla medel TU 3 000 3 000 3 000 3 000 

120 803 71 650 101 650 61 650 

Barn- och utbildningsnämnden

Inventarier 1 604 1 638 1 638 1 638 

1 604 1 638 1 638 1 638 

Socialnämnden

Inventarier, socialkontor 70 70 70 70 

Inventarier, särskilt boende 910 330 330 330 

Inventarier, oms funkt.hindrade 995 995 95 95 

Tekniska hjälpmedel 150 150 150 150 

Inventarier hemsjukvård 100 100 100 100 

Digitala lösningar 300 300 300 300 

2 525 1 945 1 045 1 045 

TOTALT 124 932 75 233 104 333 64 333 
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RESULTATPLAN

Prognos Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024

Verksamhetens intäkter 136 631 138 540 140 522 142 594

Verksamhetens kostnader -755 278 -773 494 -787 928 -805 468

Avskrivning av anläggningstillgångar -22 120 -25 775 -30 325 -34 075

TOTALA NETTOKOSTNADER -640 767 -660 729 -677 731 -696 949

Kommunens skatteintäkter 431 250 433 267 447 666 459 234

Inkomstutjämning 127 464 139 972 148 987 158 840

Kostnadsutjämning 48 437 49 007 49 525 50 174

Regleringspost 28 253 23 239 15 943 13 597

Kommunal LSS utjämning -3 768 -4 233 -4 267 -4 323

Tillskott, högt flyktingmottagande tidigare år 3 438 4 000 4 000 4 000

Tillskott till små kommuner 3 500 3 500 3 500

Kommunal fastighetsavgift 19 833 19 877 19 877 19 877

Finansiella intäkter 200 400 400 400

Finansiella kostnader -1 640 -1 700 -3 200 -4 250

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 12 700 6 600 4 700 4 100

I verksamhetens kostnader ingår utöver vad som finns i nämndernas och Kommun-

styrelsens ramar:

2022 2023 2024

Löneökningsmedel och pensioner 30 735 43 991 55 480

Kompetensutveckling 1 000 1 000 1 000

Befolkningsökning 0 900 1 800

Avskrivningar 1 742 7 894 10 544

Digitalisering 1 000 1 000 1 000

Omstruktureringsåtgärder 2 845 0 0

Reserv, Elevhälsa 700 700 700

Effektiviseringar 0 -1 000 -2 000

Summa 38 022 54 485 68 524
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FINANSIERINGSPLAN

Prognos Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024

Årets resultat 12 700 6 600 4 700 4 100 

Planenliga avskrivningar 22 120 25 775 30 325 34 075 

Förändring av pensionsavsättning 10 000 2 000 2 200 2 400 

Förändring av övriga avsättningar 10 000 -5 000 -1 000 -1 000 

Internt tillförda medel 54 820 29 375 36 225 39 575 

Försäljning av anläggningstillgångar 3 000 0 0 0 

Övriga förändringar -35 000 -38 000 -20 000 -25 000 

Upptagande av nya lån 0 80 000 100 000 50 000 

Summa tillförda medel 22 820 71 375 116 225 64 575 

Investeringar i anläggningstillgångar 37 000 125 000 125 000 65 000 

Minskning av långfristiga skulder 0 0 0 0 

Summa använda medel 37 000 125 000 125 000 65 000 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -14 180 -53 625 -8 775 -425 

LÅNESKULD 40 000 120 000 220 000 270 000 
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BALANSPLAN

Prognos Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024

Materiella anläggningstillgångar 327 196 452 196 577 196 642 196 

Finansiella anläggningstillgångar 26 827 26 000 27 000 27 000 

Diverse omsättningstillgångar 80 000 65 000 60 000 59 000 

Likvida medel 135 820 82 195 73 420 72 995 

Summa tillgångar 569 843 625 391 737 616 801 191 

Eget kapital 284 261 290 861 295 561 299 661 

Avsättningar 94 000 91 000 90 000 89 000 

Långfristiga skulder 40 000 120 000 220 000 270 000 

Kortfristiga skulder 151 582 123 530 132 055 142 530 

Summa eget kapital och skulder 569 843 625 391 737 616 801 191 

Soliditet, % 50 47 40 37 
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KOMMUNSTYRELSE

Ordförande:
Niklas Jonsson (S)

Kommunchef:
Anne Hallberg
Förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen: 
Patrik Ivarsson

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
organ. Den ansvarar för hela kommunens utveck-
ling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens ekonomi och verksamheter. Kopplat 
till Kommunstyrelsen finns fyra utskott, arbetsut-
skottet, personalutskottet, tekniska utskottet samt 
kultur- och föreningsutskottet.

Kommunstyrelsens förvaltning är uppdelad i kom-
munledningsförvaltningen och samhällsserviceför-
valtningen. Inom kommunledningsförvaltningen 
finns kansliavdelningen, ekonomiavdelningen och 
HR-avdelningen. Inom samhällsserviceförvaltning-
en finns tekniska avdelningen, kostavdelningen, 
kultur- och fritidsavdelningen samt arbetsmark-
nads- och etableringsavdelningen. 

Uppdrag från Kommunstyrelse/Kommunfullmäk-
tige
• Aktualisering av Översiktsplan
• Upprätta nytt miljöprogram
• Upprätta ny klimat- och energistrategi
• Upprätta avfallsplan inom Kretslopp sydost
• Upprätta nya styrdokument för de kommunala 

bolagen

Kommunstyrelsens prioriteringar för verksamhe-
ten
• Fortsatt utveckling av en långsiktig och strate-

gisk lokalförsörjning 
• Förankra och implementera regler för verksam-

hets- och ekonomistyrning
• Förankra och implementera riktlinjerna för 

tomtmark, mark och exploatering

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

UPPDRAG OCH PRIORITERINGAR

• Utveckla kommunens hållbarhetsarbete genom 
att implementera Agenda 2030 i kommunens 
målstyrning

• Fortsatt digitalisering av verksamheten
• Genomföra beslutade effektiviseringar inom 

kostverksamheten
• Besluta om politisk organisation
• Besluta om organisationstillhörighet för etable-

ring- och arbetsmarknadsavdelningens verk-
samhet 

• Revidera serviceplan för kommunen
• Framtagande av näringslivsstrategi
• Översyn och utveckling av kommunens intranät
• Besluta om och implementera ny grafisk profil
• Planering och genomförande av val och valsam-

ordning 2022 och 2024
• Implementera samverkansavtal
• Utredning av säkert fysiskt arkiv 
• Implementera lag om skydd för personer som 

rapporterar om missförhållanden (visselblåsar-
funktion)

• Implementera lag om tillgänglighet till digital 
och offentlig service.

• Utreda bibliotekssamverkan tillsammans med 
andra kommuner

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

• Investering och underhåll av fastigheter, verk-
samhetslokaler, reningsverk och vattenverk.

• Rekrytering och kompetensförsörjning av chefer 
och nyckelkompetenser på kort och lång sikt 
är en förutsättning för att säkerställa ett gott 
genomförande av välfärdsuppdraget i enlighet 
med uppsatta mål.

• Ekonomi i balans inom både Kommunstyrelsens 
egen verksamhet och i hela kommunorganisatio-
nen är en viktig förutsättning för att kommunen 
ska kunna leverera välfärd av god kvalitet till 
invånarna.

• Befolkningsutvecklingen i kommunen är en 
viktig framgångsfaktor. Attraktiva samhällen 
och bra boendemöjligheter är en förutsättning 
för både inflyttning och kvarboende.

• Att säkerställa implementering av målstyrning-
en i hela verksamheten är ett prioriterat område 
att vidareutveckla för att säkra ledning och styr-
ning i önskad riktning.

• Osäkerhet kring pandemins effekter på ekono-
mi, på organisation och i samhället i stort.
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VERKSAMHETSPLAN

Uppvidingebon

För att stärka Uppvidinges attraktivitet för inflyttare 
och redan boende i kommunen är attraktiva sam-
hällen samt bra och varierade boendemöjligheter 
en förutsättning. Strategin är att öka samhällenas 
attraktivitet genom upprustning och underhåll av 
bland annat verksamhetslokaler, gator, vägar och 
parker. Att skapa bra och varierade boendemöjlig-
heter i tätorterna är också en framgångsfaktor. 

Som ett led i att stärka kommunens attraktivitet och 
skapa goda förutsättningar för Uppvidingebon att 
bo, leva och verka i kommunen pågår planering, 
förstudier och projektering för om- och nybyggna-
tioner av flera kommunala verksamhetslokaler. 

En utredning och översyn av bibliotekssamverkan 
tillsammans med närliggande kommuner ska ge-
nomföras. Digitala lånekiosker ska införas för ökad 
tillgänglighet till kommunens bibliotek. 

Översiktsplanen ska aktualiseras. Serviceplan (tidi-
gare varuförsörjningsplan) ska revideras. Syftet med 
den kommunala serviceplanen är skapa en helhets-
bild av tillgången till service på landsbygden och att 
ha en rimlig servicenivå på landsbygden. 

Implementering av digitaliseringsstrategin ska fort-
sätta och på sikt bidra till ett ökat utbud av digitala 
tjänster och mer effektiv service. Ekonomin är en 
begränsning, därmed är det viktigt att skapa ett 
ekonomiskt utrymme för genomförandet.

Bemötande och tillgänglighet är viktigt för invånar-
nas och företagens tillit och förtroende för verksam-
heten. 

Samhällsutveckling

För att stimulera företagsklimatet krävs samlade 
insatser från flera delar i kommunorganisationen. 
Det är viktigt att fortsätta arbeta för att möta företa-
gen på olika sätt, att utveckla en långsiktig strategi 
för näringslivsutveckling och för kommunal service 
gentemot företag. Kommunen ska fortsätta utveckla 
och anordna VD-nätverk och digitala frukostmöten 
regelbundet. Andra insatser som ska prioriteras 
under året är genomförande av projektet ”Framti-
dens ledare” och insatser för att främja Ungt företa-
gande (UF) i samarbete med barn- och utbildnings-

nämnden. Kommunen ska fortsatt stödja satsningen 
”Vattenkällan” i Älghult och Nyföretagarcentrum. 

För att utveckla kommunen i ekologiskt hållbar 
riktning ska den beslutade kostpolicyn implemen-
teras. En ny klimat- och energistrategi kommer att 
vara på plats vid årsskiftet 2021/2022 och den ska 
efter beslut implementeras i verksamheterna. Ett 
miljöprogram med lokala miljömål ska utvecklas 
under 2022 i syfte att stärka kommunens arbete med 
Agenda 2030 och de nationella miljömålen. 

Medarbetare och organisation

Våra medarbetare utgör den främsta och viktigaste 
förutsättningen för att Uppvidinge kommun ska 
kunna skapa en god livskvalitet för invånarna. För 
att bibehålla och attrahera nödvändig kompetens 
till verksamheten krävs ett strategiskt och målinrik-
tat arbete för att minska personalomsättningen och 
sjukfrånvaron och att öka den upplevda hälsan. 

Strategin är att fortsätta utvecklingen av arbetsmil-
jön och att arbeta med handlingsplaner och insatser 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det krävs även 
ett fördjupat arbete med och förankring av styrmo-
dell, verksamhetsstyrning och värdegrund. Verk-
samhetsledningen ska fortsätta förankra styrningen 
med utgångspunkt i perspektiven kultur, struktur 
och riktning. 

• Kultur med fokus på personalpolitiskt program, 
värdegrund och värdeord.

• Struktur med fokus på organisation och proces-
ser.  

• Riktning med fokus på vision och mål. 

De tre perspektiven är grunden för att samspelet 
mellan den politiska viljan, förvaltningsorganisa-
tionen och medarbetaren ska fungera på ett bra sätt 
med tillit och ömsesidigt förtroende. Samverkansav-
talet utgör en god grund och skapar förutsättningar 
för det fortsatta arbetet. 

Implementering av digitaliseringsstrategi och 
digitalisering är en prioriterad fråga även för den 
interna organisationen. Att tillhandahålla e-tjänster 
som gör kommunen tillgänglig under dygnets alla 
timmar, samtidigt som verksamheten digitaliseras 
kan leda till ökad nöjdhet bland invånarna, högre 
effektivitet och lägre kostnader på sikt. 
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Ekonomi

Ekonomisk balans och stabilitet är en stor utma-
ning för kommunen. Det finns behov av satsningar 
och utveckling samtidigt som ekonomin behöver 
stärkas. Flera av de stora utmaningarna kommer att 
behöva lösas genom effektiviseringar. Därför är det 
av största vikt att verksamheten är välplanerad och 
långsiktig. Sena och snabba lösningar är oftast mer 
kostsamma än välplanerad verksamhetsutveckling.

BUDGET

Kommunstyrelsens driftbudgetförslag är inom de 
av Kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna. 
Kommunfullmäktige har tillfört medel i Kommun-
styrelsens budgetram för websändning av Kom-
munfullmäktiges sammanträden, bidrag till enskil-
da vägar samt underhåll av kommunens fastigheter. 
Budgetramen har också ökats till följd av nytt avtal 
för IT och telefoni samt för minskade hyresintäkter 
till följd av förändringar i fastighetsbeståndet. Sedan 
tidigare finns en neddragning av ram för effektivise-
ringar inom kostverksamheten. 

Budget Budget Plan Plan

Dritredovisning, tkr 2021 2022 2023 2024

Politik och kansli 22 874 23 244 23 241 23 329 

Ekonomiavdelning 26 361 27 079 27 641 28 604 

HR avdelning 7 269 7 331 7 342 7 351 

Kommunledningsförvaltning 56 504 57 654 58 224 59 284

Ledning Samhällsserviceförv. 8 170 9 859 10 227 11 172 

Kostavdelningen -800 -1 600 -1 600 -1 600 

Etablering och arbetsmarknad 3 636 3 788 3 889 3 896 

Kultur och fritidsavd 18 963 19 083 19 180 19 280 

Teknisk avdelning 16 128 16 591 16 670 16 615 
Total Samhällsserviceförvaltningen 46 097 47 720 48 366 49 363

Kommunstyrelsens förslag 102 601 105 374 106 590 108 647

Budgetberedningens förslag 107 974 108 290 110 147

Differens, se nedan för detaljer: 2 600 1 700 1 500 

Upprätta vägplan 700 

Förfogandemedel 200 200 200 

Borttag av effektiviseringskrav kost 1 600 1 400 1 200 

Feriearbete 100 100 100 

Kommunstyrelsens budgetförslag innebär att 
nettokostnaden för verksamheterna ökar med 
sex miljoner kronor, vilket motsvarar 5,9 procent. 
Budgetberedningen föreslår ytterligare tillskott till 
verksamheterna, 2,6 miljoner kronor för 2022, 1,7 
miljoner kronor för 2023 och 1,5 miljoner kronor 
för 2024. Tillskottet ska användas för upprättande 
av vägplan 2022, förstärkning av budgetmedel för 

Kommunstyrelsens förfogandemedel och feriearbete 
samt borttag av effektiviseringskrav inom kostverk-
samheten till följd av ändrade förutsättningar. 

Kommunfullmäktiges budget utökas med 250 tusen 
kronor för webbsändning av Kommunfullmäkti-
ges sammanträden. Budgeten för valverksamheten 
utökas 2022 då det är val till Sveriges riksdag, Re-
gionfullmäktige och Kommunfullmäktige och 2024 
då det är val till Europaparlamentet. Året efter valår 
planeras för utbildningsinsatser för politiker. 

Ny lag träder i kraft i december 2021 för att förstär-
ka skyddet för visselblåsare, för ändamålet budgete-
ras 100 tusen kronor. Överförmyndarverksamhetens 
budget höjs successivt under perioden för att möta 
ökade kostnader då antalet ärenden inom verksam-
heten fortsätter att öka. 

Kostnaderna för räddningstjänsten beräknas öka 
med totalt 6,4 procent för perioden, bestående av 
normala kostnadsuppräkningar samt ett nytt led-
ningssystem i enlighet med lagändring om skydd 
mot olyckor. 

Inför 2021 tillfördes budgetmedel för en tjänst för 
arbete med frågor kring de stora behov av om- och 
nybyggnationer som finns av kommunala fastighe-
ter. Finansiering av tjänsten sker delvis ske via pro-
jekten och delvis med tillförda budgetmedel.  Från 
och med 2023 avvecklas tillskottet vilket innebär att 
förvaltningen behöver finansiera den del av tjänsten 
som inte finansieras via investeringsprojekten inom 
befintlig budgetram.  

För att stärka attraktiviteten i Uppvidinge kommun, 
utökas budgeten för underhåll av kommunala fast-
igheter med 1,4 miljoner kronor 2022 och ytterligare 
en miljon årligen 2023 och 2024. I samma syfte gjor-
des en satsning 2021 för rivning av nedgångna fast-
igheter med 500 tusen kronor. Satsningen fortsätter 
med 200 tusen kronor årligen under hela perioden.

Nettointäktskravet från skogsverksamheten sänk-
tes tillfälligt under 2021 till följd av att priserna vid 
skogsavverkning var låga på grund av angreppen 
från granbarkborren. Från 2022 är intäktskravet 
återinfört till ordinarie nivå. 

Under 2021 såldes en industrilokal vilket medförde 
ett större intäktstapp. Verksamheten får ett tillskott 
med 770 tusen kronor för negativ effekt av försälj-
ningen. 
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Antalet årsarbetare inom Kommunstyrelsens verk-
samhetsområden minskar med fyra under perioden. 
Inom kostverksamheten minskar organisationen 
successivt till följd av pågående omstrukturerings-
arbete.  Även inom avdelningen för arbetsmarknad 
och etablering pågår en successiv anpassning av 
bemanningen till följd av minskat mottagande av 
nyanlända.

Kostverksamheten ska vara självfinansierad via 
intäkter och är vanligen nollbudgeterad. I det 
pågående omstruktureringsarbetet beslutades 
om förändringar i kostverksamheten, bland annat 
skulle två tillagningskök omvandlas till mottag-
ningskök, ledningsorganisationen förändras och 
två-rätters system införas. Under resans gång har 
förutsättningarna förändrats, betydligt färre por-
tioner levereras till verksamheterna och livsmed-
elspriserna har ökat kraftigt. Förändring från mot-
tagnings- till tillagningskök förutsatte förändringar 
i andra nämnders verksamheter, att all verksamhet i 
Solgårdens lokaler skulle upphöra och att Älghults-
skolan skulle läggas ner. I Solgårdens lokaler finns 
fortfarande demensboendet kvar och avvecklingen 
av Älghultsskolan är inte aktuell längre. Det finns 
även beslut på att viss andel av inköpt livsmedel 
ska vara närodlat och ekologiskt. Trots de åtgärder 
som har genomförts, bland annat förändringen i 
ledningsorganisationen, neddragning i verksamhe-
terna med tre tjänster och införandet av tvårätters-
systemet är verksamhetens bedömning att för att 
sänka kostnaderna med de förväntade 1,6 miljoner 
kronorna krävs kraftiga förändringar i kvalitet och 
service. Budgetberedningen föreslår därför att ef-
fektiviseringskravet på 1,6 miljoner kronor tas bort 
2022, men att ett fortsatt effektiviseringsarbete ska 
inför 2023 och 2024 ge sänkta kostnader för verk-
samheten.  

Etableringsverksamheten finansieras av intäkter 
från Migrationsverket för nyanlända. 
Mottagandet har i stor sett helt avstannat, under 
2020 mottogs 14 nyanlända och fram till augusti 
2021 har 10 mottagits. På uppdrag av Kommun-
styrelsen ska avdelningen se över och anpassa 
bemanningen till antalet mottagna. Kommunens 
arbetsmarknadsenhet, UppJobb finansieras till stor 
del med bidrag från Arbetsförmedlingen. Övriga fi-
nansieringskällor är medel som kommunen erhåller 
från Migrationsverket för nyanlända samt ersättning 
för utfört arbete. Det pågår en utredning om avdel-
ningens organisationstillhörighet och beslut i frågan 
förväntas tas under senhösten 2021.

Det pågår diskussion med föreningar om övertagan-
de av idrottsplatser. I budgetförslaget är inte hänsyn 
tagit till eventuella effekter av det.

Den första januari 2021 anslöt Uppvidinge kommun 
till kommunalförbundet ”Kretslopp Sydost” som 
ska svara för det kommunala ansvaret för hante-
ring av hushållsavfall. Den kommunal budgeten 
har utökats med 200 tusen kronor för att finansiera 
verksamheter som kommunen fortfarande ansvarar 

för; drift av deponi, behandling av lakvatten samt 
trädgårdstippar. Inför budget 2020 avvecklades 
bidraget för enskilda vägar för att sedan återinföras 
med 75 tusen kronor under 2021. Från 2022 utökas 
budgeten med ytterligare 75 tusen kronor. VA-verk-
samheten är taxefinansierad och budgeteras till noll 
kronor.

Avdelning/Antal årsarbetare 2021 2022 2023 2024
Kommunledning och kansli 10,0 10,0 10,0 10,0
Ekonomiavdelning 8,0 8,0 8,0 8,0
HR-avdelning 4,0 4,0 4,0 4,0
Kommunledningsförvaltningen 22,0 22,0 22,0 22,0
Ledning, stab och administration 2,5 2,5 2,5 2,5
Mark och exploatering 2,0 2,0 2,0 2,0
Kostavdelning 30,0 29,0 28,0 28,0
Arbetsmarknad och etablering 6,0 5,0 4,0 4,0
Kultur och fritid 8,5 8,5 8,5 8,5
Tekniska avdelningen 16,0 16,0 16,0 16,0
Samhällsserviceförvaltningen 65,0 63,0 61,0 61,0

Summa kommunstyrelsen 87,0 85,0 83,0 83,0
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND  
Ordförande:
Jan Wernström (S)
  

T.f. Förvaltningschef:
Katja Schönbeck

Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola 
och specialskola bildar det offentliga skolväsendet. 
På nationell nivå styrs verksamheten av olika lagar 
varav skollagen är den viktigaste, i övrigt är det 
olika förordningar, läroplaner, allmänna råd med 
flera nationella styrdokument. Inom barn- och ut-
bildningsnämndens verksamhetsområde ingår även 
förskola, fritidshem, kulturskola, vuxenutbildning 
samt svenska för invandrare.

Uppdrag från Kommunstyrelsen/Kommunfull-
mäktige
• Redogöra för Läsa - Skriva - Räkna-garantin

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten
• Stärka resultaten i grundskolan
• Säkerställa god lokalförsörjning och bra lokaler 
• Stärka trygghet och studiero i skolan

Uppvidingebon

Nämnden genomför projektet Samverkan för bästa 
skola tillsammans med Skolverket och Linnéuniver-
sitetet fram till år 2022. Projektet ska leda till en mer 
likvärdig och bättre skola i Uppvidinge kommun. 
Det sker i huvudsak genom riktade insatser mot 
huvudman, enheter och medarbetare. Det mest 
angelägna är att verksamheten fortsätter att arbeta 
med redskapen även efter att Skolverket och Linné-
universitet kliver åt sidan.

Nämndens insatser för att stärka Uppvidinge som 
en attraktiv boendekommun är fokuserade på att 
utveckla en hög kvalitet och goda utbildningsresul-
tat inom verksamheten. 

Samhällsutveckling

Nämnden utvecklar ett lärcentrum tillsammans med 
näringslivet. Satsningen görs i syfte att tillmötesgå 
behovet av utbildning och det lokala näringslivets 
behov av arbetskraft. 

Medarbetare och organisation

Nämnden genomför insatser inom ramen för 
Samverkan för bästa skola. Dessa förväntas leda till 
högre kompetens för medarbetare inom nämndens 
verksamhet.

Ekonomi

Under 2019 infördes ett nytt system för fördelning 
av budgetmedel utifrån socioekonomiska fördel-
ningstal. Nämnden följer regelbundet upp 
ekonomin under året.

VERKSAMHETSPLAN

UPPDRAG OCH PRIORITERINGAR

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

• Verksamhetens största utmaning är att arbeta för 
att utvecklingen av kunskapsresultaten i grund-
skolan fortsätter att öka samt att öka likvärdig-
heten mellan enheterna.

• Demografin kommer de närmaste åren att ställa 
krav på omställningsförmåga inom verksam-
heterna. I grundskolan kommer antalet elever 
att minska på vissa enheter medan det ökar på 
andra.  Antalet barn inom förskolan ser ut att gå 
mot en minskning inom en tvåårsperiod. 

• Lokalfrågan är oroande. Merparten av enheter 
inom nämndens verksamhet är i stort behov av 
renovering och uppdatering. Planering för ända-
målsenliga lokaler är en viktig fråga. 

• För utveckling av nämndens verksamhet samt 
stärkt kommunikation med vårdnadshavare är 
digitalisering fortsatt en mycket viktig fråga att 
vidareutveckla. 
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BUDGET

Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag 
är inom de av Kommunfullmäktige tilldelade bud-
getramarna. Kommunfullmäktige har tillfört medel i 
nämndens budgetram för ökade lokalkostnader, fler 
elever i särskolan samt för höjd kvalitet och ökade 
kunskapsresultat.

Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag 
innebär att nettokostnaden ökar med 8,5 miljoner 
kronor mellan åren 2021 och 2024, vilket motsvarar 
3,3 procent. 

Inom den politiska verksamheten avvecklas arbets-
utskottet, budgeten sänks med 100 tusen kronor. 

Inom administration och ledning har budgeten 
förstärkts med en förskolerektor och budgeten för 
licenser och leasingavgifter för datorer och chrome-
books förstärks med 1,3 miljoner kronor. 

 

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024

Politisk verksamhet 863 812 812 812 

Förvaltningsgemensamt 21 353 22 871 22 955 23 346 

Förskoleverksamhet 54 714 54 723 54 105 54 370 

Förskoleklass 4 165 4 185 4 202 4 222 

Fritidsverksamhet 8 699 8 716 8 758 9 099 

Grundskoleverksamhet 111 650 113 839 115 576 116 101 

Gymnasieverksamhet 45 573 47 190 46 899 47 589 

Vuxenutbildning 5 179 5 492 5 586 5 502 

Svenska för invandrare 4 250 3 955 3 852 3 858 

Kulturskola 3 903 3 881 3 905 3 931 

Totalt 260 350 265 664 266 650 268 830 

Förskola, antal 2018 2019 2020

För-
änd-
ring

Antal födda 114 105 83 -31

Barn i egen regi 451 454 483 32

Barn i extern regi i kommunen 38 40 46 8

Barn i andra kommuner 9 10 9 0

Barn från andra kommuner i 
vår regi 8 6 6 -2

Totalt 620 615 627 7

Inom förskoleklassen är budgeten är beräknad på 
106 elever vilket är oförändrat mot föregående år. 
Fritidshemmens budget baseras på oförändrat 240 
barn i egen regi, medan antalet i extern regi ökar 
med fyra och uppgår till 35 barn. 

Prognosen för antal elever i egen regi i grundskolan 
är i stort oförändrad mot föregående år. Prognosen 
för elever i extern regi är 105, en minskning med 10 
elever.

Grundskola och grundsärskola 2018 2019 2020
Föränd-

ring

Elevantal F-9 1 074 1 060 1 039 -35

Varav asylelever 40 38 27 -13

Elevantal grundsärskola 18 19 20 2

Elever i andra kommuner F-9 38 42 54 16

Elever i Älghults friskola 49 54 59 10

Elever från andra kommuner i 
vår skola F-9 17 16 17 0

Totalt 1 196 1 191 1 189 -7

Inom servicefunktioner har budgeten förstärkts med 
3,1 miljoner kronor. Utöver vanliga uppräkningar 
har budgeten förstärkts för ökade lokalkostnader för 
matsalen på Solgården, modulen vid Lenhovdasko-
lan, ombyggnationen vid Lenhovdaskolan samt för 
ventilationen på skolorna i Älghult och Åseda. 

Budgeten för studie- och yrkesvägledare ingår från 
2022 under närvaroteamet. Elevhälsan har dragit 
ned totalt 1,57 tjänst för att få budget i balans då 
intäkter från statsbidrag uteblivit som tidigare 
finansierat detta. Budgeten för grundsärskolan har 
utökats med en årsarbetare då elevantalet har ökat 
från 19 till 21 elever.

Förskoleverksamhetens budget minskas med en 
årsarbetare i samband med Uvens nedläggning. 
Antal barn både inom kommunen och i extern regi 
förväntas vara oförändrade.
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Ledning och administration utökas med en förskole-
rektor. Nyanländas lärande minskas med en årsar-
betare och grundsärskolan utökas med en årsarbe-
tare. Elevhälsan minskar antalet tjänster med totalt 
1,55. Antal tjänster inom kulturskolan minskar med 
0,2.

Gymnasieverksamhetens budget baseras på 
310 elever vilket är oförändrat sedan föregående år. 
Gymnasiesärskolan är förstärkt med 1,3 miljoner 
kronor 2022 och minskar med en miljon kronor till 
2023. Antal elever inom gymnasiesärskolan har ökat 
men minskar från 12 till 9 elever till 2023. Prognosen 
för elever på IM är oförändrad mot föregående år, 
30 elever.

Budgeten för vuxenutbildningen är beräknad på 
140 elever vilket är oförändrat mot föregående år. 
Budgeten för svenska för invandrare minskar till 
följd av minskade lokalkostnader då samtliga elever 
nu går på Lärcenter. Idag är det 141 elever inom 
verksamheten.

Lärcenter 2018 2019 2020

För-
änd-
ring

Elevantal IM 30

Varav asylelever 1

Elevantal vuxenutbildningen 99 121 149 50
Elevantal svenska för invand-
rare 174 154 136 -38

Gymnasieelever i andra kom-
muner 259 272 303 44

Varav asylelever 7 6 6

Antal tjänster inom verksamheterna minskar totalt 
med 0,75 årsarbetare under perioden. 

Avdelning/Antal årsarbetare 2021 2022 2023 2024

Ledning och administration 19,40 20,40 20,40 20,40

Nyanländas lärande 7,55 6,55 6,55 6,55

Grundsärskolan 14,75 15,75 15,75 15,75

Elevhälsan 14,00 12,45 12,45 12,45

Lärcenter 16,60 16,60 16,60 16,60

Kulturskolan 6,07 5,87 5,87 5,87

Summa barn- och utbildning 78,37 77,62 77,62 77,62

Tillkommer personal för grund- och förskolan inom ramen för

resursfördelningssystemet. 

Osäkerhetsfaktorer

• Utvecklingen av antalet barn och elever i kom-
munen. Budgeten bygger på ett antagande av 
barn- och elevutvecklingen. Större avvikelser 
i förhållande till antagandet kan påverka det 
ekonomiska utfallet i både positiv och negativ 
inriktning. En sådan förändring kan vara even-
tuell anhöriginvandring. Även inflyttning och 
utflyttning påverkar.

• Det förekommer att elever har stora behov av 
extra stöd för att klara av sin utbildning. Ibland 
kan detta bli mycket kostsamt och svårt att in-
rymma i den ordinarie budgeten.

• Nya krav från staten kan påverka både verk-
samhet och ekonomi. En osäkerhetsfaktor är de 
förväntade intäkterna från Skolverket.
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SOCIALNÄMND
Ordförande:
Lars-Erik 
Hammarström (S)

Förvaltningschef:
Anne-Lie Jarhult

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt reg-
lemente beslutat av Kommunfullmäktige. Verksam-
heten bedrivs utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen 
om särskilt stöd och service (LSS) samt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Hälso- och sjukvården utför 
insatser enligt gällande överenskommelse mellan 
Region Kronoberg och länets kommuner. Myndig-
hetsutövning innefattar utredning som utmynnar 
i beslut om bifall alternativt avslag eller delavslag.  
Socialnämndens delegeringsordning reglerar be-
slutsfattande enligt gällande lagstiftning. En gång 
per kvartal är socialnämnden skyldig att rapportera 
beslut med beviljad insats som inte blivit verkställda 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kom-
munen kan bli belagd med vite för beviljade insatser 
som inte har verkställts.

Uppdrag från Kommunstyrelse/Kommunfullmäk-
tige
• Arbeta för att uppnå Kommunfullmäktiges 

adresserade mål

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten
• Arbeta förebyggande och främjande arbete för 

att möta invånarnas behov
• Prioritera ”God och nära vård och omsorg” i 

samarbete med Region Kronoberg och länets 
kommuner

• Avveckling av en gruppbostad 
• Minska övertid inom verksamheten 
• Minska sjukfrånvaron inom verksamheten 
• Översyn av boende/skola för barn och unga med 

komplexa behov
• Utredning av boende med särskild service för 

personer med funktionsnedsättning enligt soci-
altjänstlagen

Socialnämndens planerade insatser som förväntas 
bidra till stärkt måluppfyllelse inom respektive 
målområde. 

Uppvidingebon

• Informationstillfällen kring socialförvaltningens 
uppdrag 

• Att kunna tillgodose invånarnas behov. Behoven 
har ökat i och med pandemin och som en effekt 
av pandemin 

• Möta nya behov genom nya boendeformer, 
exempelvis demensplatser och boende med 
särskild service för personer med funktionsned-
sättning 

• Tillhandahålla rätt kompetens på rätt nivå vid 
rätt tillfälle för Uppvidingebon

• Rekrytera och behålla personal för att möta 
framtidens behov hos Uppvidingebon 

• Ha budget i balans
• Skapa samplanering mellan förvaltningarna, 

prioritet är uppdraget Barnens Bästa gäller – i 
Kronoberg, gäller varje barn

• Långsiktiga strategier och strukturella föränd-
ringar för att möta Uppvidingebons behov

• Förbättrad arbetsmiljö i syfte att nå lägre sjuk-
frånvaro och fler medarbetare med god hälsa

• Se över lokaler, framförallt individ- och famil-
jeomsorgens lokaler i Lenhovda

• Utöka antalet servicebostäder i syfte att minska 
antalet platser i gruppbostad 

• Starta ett förbättringsarbete kring daglig verk-
samhet 

• Säkerställa att processen kring boende/skola för 
barn och unga med komplexa behov går enligt 
plan

• Behov av processkartläggning med utgångs-
punkt i digital transformation, särskilt i förhål-
lande till handläggningsprocesser 

• Utveckla den interna och externa samverkan 
• Tillvarata och tillgodogöra oss aktuell forskning, 

evidensbaserade metoder och lagstiftning 
• Stärka samarbetet med universitet och högsko-

lor
• Utveckla metoder och nya arbetssätt för att 

skapa ett mer effektivt förebyggande och främ-
jande arbete utifrån nuvarande och kommande 
behov hos våra invånare

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

UPPDRAG OCH PRIORITERINGAR

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

VERKSAMHETSPLAN
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• Besök i sammanhang där våra invånare finns 
för att delge vilka stöd socialförvaltningen kan 
erbjuda

• Öka möjligheten till digitala lösningar, exempel-
vis genom e-blanketter

• Påskynda utvecklingen kring digitala lösningar, 
såsom nattillsyn via kamera och läkemedelsro-
bot 

• ”Barnens bästa gäller” i Kronoberg
• Satsningar inom psykisk hälsa (projekt)
• Äldreomsorgslyftet (projekt)
• Digitalisering inom äldreomsorgen (projekt) 

Samhällsutveckling
• Öka andelen hushållsavfall som samlas in för             

materialåtervinning inom verksamheten
• I vår roll som beställare och genomförare av 

kostpolicyn påverka andelen närproducerade 
(20 mil) livsmedel och andelen ekologiska livs-
medel inom verksamheten

Medarbetare och organisation

Nämndens fokus för verksamheten är utveckling 
och förbättring i sin helhet där ledarskap är en 
viktig och prioriterad fråga. Fortsätta bygga upp 
digitala lösningar, säkra processerna, tydliggöra 
ledning och styrning för att skapa en grund för 
framtiden. 
• Minska sjukfrånvaron
• Minska övertid 
• Ha friska medarbetare som mår bra                

(hälsofrågan)
• Öka antalet erbjudna e-tjänster
• Arbeta strategiskt i samarbete med externa 

aktörer
• Ha innovationsvänlig och hållbar upphandling 

Ekonomi

Nämnden planerar att genomföra följande insatser 
som ska leda till en budget i balans:
• Verksamheternas nettokostnad i förhållande till 

budgeterad kostnad ska vara i balans
• Möjlighet till utvecklingsarbete och budget i 

balans. I syfte att uppnå en budget i balans och 
skapa inflytande, förståelse och delaktighet 
sker en ekonomisk genomgång varje månad vid 
arbetsplatsträffar.

BUDGET

Socialnämndens driftbudgetförslag är inom de av 
Kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna. 
Kommunfullmäktige har tillfört medel till nämn-
dens ram för förebyggande insatser för barn och 
unga, ökade kostnader för placeringar samt för att 
bibehålla viss verksamhet i Norrhult. Nämnden har 
även tillförts medel för den statliga äldreomsorgs-
satsningen. Sedan tidigare finns en neddragning av 
ram genom minskning av tidigare års tillskott för 
köp av boende med särskild service. 

Budgetmedel har omfördelats mellan nämnderna 
för licenser och kostnader för IT och telefoni. Soci-
alnämnden har tillförts 2,4 miljoner kronor år 2021 
och ytterligare 600 tusen kronor därpå följande år. 

Socialnämndens budgetförslag innebär att net-
tokostnaden ökar med 5,4 miljoner kronor mellan 
åren 2021 och 2024, vilket motsvarar 2,2 procent. 

Neddragning av budget för planerade, ej specifice-
rade organisationsförändringar uppgår till 1,7 miljo-
ner kronor. Budgeten för den politiska verksamhe-
ten minskar med 432 tusen kronor då ledamöterna 
i nämnden strävar efter att ha halvdagsarvoderade 
möten och åker inte på konferenser utanför regio-
nen. 

Inom individ- och familjeomsorgen har antalet ären-
den ökat kraftigt, budgeten ökas med 2,2 miljoner 
kronor, varav 1,2 miljoner kronor riktas till ökade 
kostnader för ekonomiskt bistånd och 700 tusen 
kronor till öppenvården för arbete med förebyggan-
de och främjande arbete. Utbetalningar av ekono-
miskt bistånd fortsätter att öka under 2021. Antalet 
placeringar per månad har sedan år 2018 ökat och 
utvecklingen för år 2021 visar en fortsatt ökning.  

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024
Politisk verksamhet 1 171 734 739 739
Gem Socialförvaltningen 15 938 19 264 19 484 19 679
Individ- och familjeomsorg 47 091 49 069 49 212 49 357
Omsorg 156 582 157 325 157 476 158 744
Hälso- och sjukvård 25 842 25 091 25 161 25 218

Organisationsförändringar -1 370 -1 714

Totalt 246 624 251 483 250 702 252 023
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Individ- och familjeomsorgen  
Antal ärenden, medel per månad 2018 2019 2020

Föränd-
ring

Placeringar vuxna 3,8 7,8 5,5 1,7

*Placerade barn i familjehem 15,8 12,0 15,0 -0,8

*Placerade barn på institution 2,2 1,3 3,8 1,7

Ekonomiskt bistånd 102,9 143,3 162,8 59,9

Totalt 124,6 164,4 187,1 62,5

*Placerade barn avser exklusive ensamkommande

Behovet av äldreomsorg både inom särskilt boende 
och ordinärt boende har minskat de senaste åren. 
Det senaste årets minskning kan delvis förklaras av 
pandemin, samtidigt som det särskilda boendet på 
Solgården har stängts. Det har inte inneburit någon 
ökning av köplatser, utan efterfrågan har kunnat 
mötas. Budget har anpassats enligt efterfrågan. 
Budget för platser enligt lagen om valfrihet i särskilt 
boende har ökats med 2,3 miljoner kronor till följd 
av en högre efterfrågan.

Äldreomsorg 2018 2019 2020
Föränd-
ring

Bebodda lägenheter i särskilt 
boende, egen regi 98 94 83 -15

Behov enligt beslut i särskilt 
boende (årsarbetare) 68,3 64,6 56,4 -11,9

Behov enligt utförd tid ordinärt 
boende* 42,2 36,5 33,7 -8,5

*beslutad tid t.o.m. maj 2019, därefter utförd tid

Verksamheterna inom omsorgen om funktionsned-
satta visar på en nedåtgående trend som förmod-
ligen till viss del är en effekt av pandemin. Budget 
för gruppbostäder minskar under perioden med 
1,3 miljoner kronor till följd av minskad efterfrå-
gan. Mer avancerade ärenden har dock tillkommit 
och det har blivit aktuellt att i flera fall köpa plats 
av boende, vilket anses vara ett långsiktigt behov. 
Budget för boende med särskild service har utökats 
med 4,3 miljoner kronor. Kostnaden för korttids-
boende för barn och unga ökar med 1,1 miljoner 
kronor beroende på nybyggnation. Inom personlig 
assistans har budgeten reducerats eftersom färre 
personer har assistansbeslut från Försäkringskassan.   

Omsorg om funktionsnedsatta                                            
Antal ärenden, medel per månad 2018 2019 2020

Föränd-
ring

Personlig assistans 6,0 5,0 4,3 -1,7

Korttidsvistelse, barn och unga 9,0 7,0 4,8 -4,2
Boende med särskild service, barn 0,0 2,0 2,0 2,0

Boende med särskild service, vux 21,0 21,0 21,7 0,7

Daglig verksamhet 26,0 29,0 28,2 2,2

Övrigt** 33,0 32,0 28,2 -4,8

Totalt 95,0 96,0 89,2 -5,8

**ledsagning, biträde kontaktpersoner, avlösarservice mm

Budgeten för hälso- och sjukvårdsverksamheten 
minskas till följd av förväntat lägre kostnader för 
inköp av tekniska hjälpmedel samt tillkommande 
statsbidrag.

Det totala antalet årsarbetare ökar med 1,5. Inom 
äldreomsorgen ökas nattbemanningen på demens-
boendet i Norrhult då den kvarvarande avdelningen 
inte erhåller samarbetsvinster som i övriga särskilda 
boenden. Inom omsorgen om funktionsnedsatta 
anpassas bemanningen till minskad ärendemängd. 
Öppenvården inom individ- och familjeomsorgen 
förstärks som en del av satsningen på förebyggande 
och främjande arbete. 

Avdelning/Antal årsarbetare 2021 2022 2023 2024
Gem Socialförvaltningen 10,0 10,0 10,0 10,0
Individ- och familjeomsorg 35,2 35,8 35,8 35,8
Gemensamt Omsorg 15,0 15,0 15,0 15,0
Äldreomsorg 120,7 122,1 122,1 122,1
Omsorg om funktionsned-
satta 56,2 55,8 55,8 55,8
Hälso- och sjukvård 29,1 29,1 29,1 29,1
Summa 266,2 267,7 267,7 267,7
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MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND  
Ordförande:
Marie Hammarström-
Linnér (S)

Förvaltningschef:
Karin Holst

Nämnden hanterar frågor ur myndighetssynpunkt 
inom framför allt miljöbalkens, plan- och byggla-
gens samt livsmedelsförordningarnas områden.

Uppdrag från Kommunstyrelsen
• Hålla de av Kommunfullmäktige fastställda 

ekonomiska ramarna
• Utöva rättssäker myndighetsutövning inom vårt 

ansvarsområde
 
Nämndens prioriteringar för verksamheten
• Samtliga verksamheter ska uppnå de interna 

målen.

• Att fortsätta städa i gamla planer för att göra 
dem mer flexibla utan att öka handläggningsti-
den för nya planer för att möjliggöra ett snabbt 
byggande 

• Att arbeta mer strukturerat kring problematiken 
med förfallna hus

• Åter kunna bedriva hälsoskyddstillsyn på fasta 
objekt till exempel skolor och förskolor

Uppvidingebon

Målet ”Vi har en god planberedskap” innebär för 
nämndens del att arbeta med de ansökningar om 
nya planer som kommer in till nämnden samt att 
städa i gamla planer för att de ska vara så använd-
bara och flexibla som möjligt.

För delmålet ”Uppvidinge är en bra plats att bo, 
leva och verka på” anser nämnden att det mest vä-

sentliga är att försöka få fastighetsägare att åtgärda 
förfallna hus i samhällena.

För att stärka bemötande och tillgänglighet kommer 
verksamheten att bland annat delta i bemötande-
utbildningar genom Miljö- och byggsamverkan 
Kronoberg.

Samhällsutveckling

Målet ”Vi har ett gott företagsklimat” innebär för 
nämnden att verksamheten ska vara tydliga och 
pedagogiska i myndighetsutövningen. Det är 
nämndens ambition att ha hög service gentemot 
alla, invånare, företag och föreningar. Verksamhe-
ten kommer exempelvis att delta i företagsmöten 
tillsammans med kommunledning.

Medarbetare och organisation

Pågående insatser inom nämndens verksamhet för 
att stärka medarbetarnas engagemang är en stärkt 
integrering av kommunövergripande mål och 
utökad måldiskussion. Det har nämnden integrerat 
i sin internkontrollplan. Nämnden kommer att följa 
upp samtliga interna mål två gånger årligen, utöver 
delårsredovisning och årsredovisning.

En god introduktion av nyanställda är en viktig del 
i planerade insatser för att öka engagemanget för 
verksamheten.  Planering av e-tjänster pågår till-
sammans med övriga förvaltningar.

Verksamheten driver utvecklingsarbete i Miljö- och 
byggsamverkan Kronoberg Blekinge och kommer 
att fortsätta med det.  

Ekonomi

Fortsätta med ekonomiska månadsrapporter på 
beredning och nämnd. 

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

UPPDRAG OCH PRIORITERINGAR

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

VERKSAMHETSPLAN
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Miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetförslag är 
inom de av Kommunfullmäktige fastställda ramar-
na.

Nämndens budgetförslag innebär att nettokostna-
den minskar med 470 tusen kronor mellan åren 2021 
och 2024, vilket motsvarar 8,4 procent. Kommun-
fullmäktige har sedan tidigare tillfört medel i nämn-
dens ram för arbete med detaljplaner. Budgetbered-
ningen föreslår att satsningen permanentas.

BUDGET

Antalet årsarbetare i nämndens förslag minskar 
med 0,7 årsarbetare. Budgetberedningen föreslår att 
antalet årsarbetare utökas med en i förhållande till 
nämndens förslag.

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024
Politisk verksamhet 479 502 508 508
Bygglovsverksamhet 826 963 999 984
Detaljplanering 1 276 1 282 731 728
Kart - mätning - GIS 807 813 815 813
Miljö- och hälsoskydd 2 230 2 124 2 111 2 115

Totalt 5 618 5 684 5 164 5 148

Budgetberedningens förslag 5 864 5 848

Differens, se nedan för detaljer: 700 700 

Permanenta planarkitekt 700 700 

Avdelning/Antal årsarbetare 2021 2022 2023 2024
Bygglovsverksamhet 2,7 3,0 3,0 3,0
Detaljplanering           2,0 2,0 1,0 1,0
Kart-mätning-GIS 1,0 1,0 1,0 1,0
Miljö- och hälsoskydd 4,0 4,0 4,0 4,0
Miljö- och byggnadsförvalt-
ningen 9,7 10,0 9,0 9,0
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Ordförande:      
Per Ragnarson (C)

REVISION

Den kommunala revisionen är en viktig del av 
Kommunfullmäktiges och allmänhetens insyn i de 
kommunala verksamheterna.

Revisionen ska bedrivas på ett sådant sätt att till-
gängliga resurser för revisionsarbetet utnyttjas så att 
bästa effektivitet nås under beaktande av risk och 
väsentlighet.

Revisorerna ska bedriva sitt arbete i nära samverkan 
med nämnder och styrelse. Kommunen ska uppfatta 
revisionen som en resurs. Arbetssättet styrs av revi-
sionen och bedrivs i enlighet med: 
• Reglemente för Uppvidinge kommuns revisorer 
• Strategi för revisionen i Uppvidinge kommun 
• God revisionssed i kommunal verksamhet 
• Gällande praxis inom området 
• Lekmannarevision i de kommunala bolagen 

enligt kommunallagens intentioner 
• Uppföljning av revisionsprojekt sker antingen 

genom skriftväxling eller genom kontakt med 
berörd nämnd. 

Enligt Kommunallagen ska de förtroendevalda 
revisorerna biträdas av sakkunniga som de själva 
väljer och anlitar i den omfattning som behövs. De 
sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av 
kommunal verksamhet som fordras för att kunna 
fullgöra uppdraget. Uppvidinge kommuns reviso-
rers sakkunnige biträde är PWC.

Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser 
efter en bedömning av väsentlighet och risk. Under 
2022 kommer bland annat följande granskningar att 
genomföras.
• Granskning av delårsrapport
• Granskning av årsredovisning

Ledamöter:  
Benny Jarhall (S), vice ordförande
Matti Carlsson (S), revisor
Bengt Wranå (SD), revisor
Ann-Charlotte Kakoulidou (S), revisor
Lennart Lundahl (LBO), revisor

Förslaget innebär en oförändrad budget för revisio-
nen. Revisionens budget ingår i kommunstyrelsens 
driftbudget.

BUDGET

 Revisionens budget ingår i Kommunstyrelsens 
driftbudget.

Budget Budget Plan Plan
Driftredovisning, tkr 2021 2022 2023 2024

Kostnader 775 775 775 775 

Netto 775 775 775 775 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kom-
muner har sedan 2007 en gemensam nämnd för 
samverkan kring överförmyndarfrågor. Värdkom-
mun är Nybro och nämnden ingår således i Nybro 
kommuns organisation. Nämnden har bildats i syfte 
att säkra kompetens och rättssäkerhet. 

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabalken 
och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn över 
förmyndares, gode mäns och förvaltares verksam-
het.  Tillsynen över nämndens verksamhet utövas 
av Länsstyrelsen.

Årligen fastställs storleken av gode mannens och 
förvaltarens arvode, som i många fall betalas av hu-
vudmannens tillgångar. I de fall där huvudmannens 
tillgångar eller inkomster understiger 2,65 basbe-
lopp betalas arvodet av kommunen. 

Överförmyndarkansliet i Nybro administrerar den 
verksamhet som nämnden står för. Vissa dagar 
finns personal i kommunhuset i Åseda. Nämnden 
noterar att trycket på verksamheten ökar i och med 
nya läkarintyg, svårigheter med att rekrytera ställfö-
reträdare samt ökade krav från andra myndigheter. 

Ordförande:   
Kristina Meyer (C) 

  
Uppvidinge kommuns 
ledamot:                   
Ernst Wiksten (S)

Överförmyndarnämndens budget för Uppvidinge 
kommuns del utökas med 180 tusen kronor, 18 
procent, i förhållande till budgeten för 2020. Det är 
kostnaderna för gode mäns och förvaltarnas arvo-
den som ökar. 

Ingår i budget för Kommunstyrelsen.

BUDGET

Budget Budget Plan Plan
Driftredovisning, tkr 2021 2022 2023 2024

Kostnader 1 007 1 107 1 157 1 187 

Netto 1 007 1 107 1 157 1 187 
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VALNÄMND
Ordförande: 
Bjarne Svensson (S)

Vice ordförande:
Carl Krekola (M)

Valnämnden administrerar genomförande av de all-
männa valen, det vill säga val till Sveriges riksdag, 
Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige samt 
Europaparlamentet. Valnämnden får dessutom an-
litas av kommunen eller landstinget för att genom-
föra kommunal folkomröstning.

KRISLEDNINGSNÄMND

Ordförande:
Niklas Jonsson (S)

Vice ordförande:
Anders Käll (M)  

Medel är budgeterade på kansliet.

Krisledningsnämnden ska bedriva verksamheten 
enligt de riktlinjer som Kommunfullmäktige har 
bestämt, de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten samt utifrån reglementet som gäller 
för nämnden. 

Medel är budgeterade på kansliet.

Kommunfullmäktige utser inför varje mandatperiod 
en krisledningsnämnd som ska fullgöra uppgifter 
under extraordinära händelser. För krislednings-
nämnden finns särskilda bestämmelser i lagen om 
extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinä-
ra händelser avses en sådan händelse som avviker 
från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktio-
ner och kräver skyndsamma insatser från kommu-
nen.Val till Sveriges riksdag, Regionfullmäktige och 

Kommunfullmäktige genomförs 2022 och till Euro-
paparlamentet 2024.

BUDGET

BUDGET

VERKSAMHET

VERKSAMHET
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LÖNENÄMND HUL 
Ordförande: 
Peter Danielsson

Verksamhetsledare:
Carl Cipranic

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner bilda-
de 2007 en gemensam nämnd kallad Lönenämnden.
Uppvidinge kommun är värdkommun. Lönenämn-
den HUL ska ansvara för lön, pensions- och försäk-
ringsadministration.

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

UPPDRAG OCH PRIORITERINGAR

Lönesamverkan HUL ska administrera löner för de 
tre kommunerna, Räddningstjänsten Östra Krono-
berg, UppCom AB och AB Lessebohus. 
Lönesamverkan HUL ska vara systemförvaltare för 
personalsystemet samt bistå med stöd till chefer och 
administratörer i de tre kommunerna och de båda 
bolagen.

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

Lönenämnden har tre övergripande utmaningar att 
arbeta med.
• Ta sig an digitaliseringen av verksamheten och 

samordna den med samverkansorganisationer-
nas, lönebranschens och systemleverantörers 
utvecklings- och digitaliseringsarbete

• Ständigt utveckla samarbetet i Lönesamverkan 
HUL. Bolagen har egna organisatoriska utma-
ningar som måste gå ihop med det uppdrag som 
finns i lönenämnden. 

• Att växa genom att ta in nya kommuner i sam-
verkan och samtidigt ta hänsyn till nya behov 
och anpassa tjänsteutbudet så att det är flexibelt 
och kostnadseffektivt.

VERKSAMHETSPLAN

• Arbeta för en digital anställningsprocess
• Utöka självservice för chefer och medarbetare 

för att minska det administrativa arbetet
• Fortsätta arbetet med digitala utbildningsfilmer 

för chefer och administratörer
• Slutföra insatsen med effektivare lönehantering 

för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

• Arbeta för ett gemensamt ärendehanteringssys-
tem för samarbetskommunerna 

Lönenämnden ska också fortsätta det löpande arbe-
tet med att utveckla de interna löneprocesserna för 
att kunna erbjuda bästa möjliga stöd för användarna 
i samarbetskommunerna.

Medarbetare och organisation

Lönenämnden vill skapa goda förutsättningar för 
alla medarbetare inom verksamheten. För att stärka 
motivation och engagemang kommer verksamhe-
ten att arbeta med att bredda kompetensen genom 
vidare- och internutbildningar. Nämnden vill också 
minska sårbarheten och personberoendet i verksam-
heten. 

Nämndens ambition är att fortsätta bedriva ett 
aktivt arbete med friskvård för att bibehålla god 
hälsa hos medarbetarna i verksamheten.

Ekonomi

Verksamheten finansieras med intäkter från respek-
tive kund. Kostnaden per lönespecifikation debite-
ras till självkostnadspris.
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Budgetförslaget visar att kostnaderna ökar med 
333 tusen kronor mellan åren 20201och 2022, vilket 
motsvarar 4,7 procent. Ökningen beror främst på 
att lönekostnaderna ökar då en långtidssjukskriven 
kommit tillbaka och arbetar 37,5 procent.

BUDGET

Pris per lönespecifikation beräknas till 129 kronor 
2022, en ökning med 7 kronor i förhållande till före-
gående år, 132 kronor 2023 och 135 kronor 2024. Två 
nya kunder har tillkommit, AB Uppvidingehus och 
Högsby Bostads AB. 

Per uppdragstagare och år

2022 2023 2024

Uppvidinge kommun 1 828 1 871 1 916

UppCom AB 25 25 26

AB Uppvidingehus 116 119 122

Lessebo kommun 1 880 1 925 1 971

Lessebohus 37 38 39

Högsby kommun 1 306 1 337 1 369

Högsby Bostads AB 23 23 24

RÖK 243 249 255

Totalt 5 458 5 587 5 722

Budget Budget Plan Plan
Driftredovisning, tkr 2021 2022 2023 2024
Intäkter -5 125 -5 458 -5 587 -5 722 
Kostnader 5 125 5 458 5 587 5 722 

Netto 0 0 0 0 
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§ 286 Dnr 2021-000023  

Kommunstyrelsens Budget 2022 och verksamhetsplan 
2023-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer budget 2022 och verksamhetsplan 2023 och 

2024.                   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltningar har utarbetat ett förslag på budget 2022 

och verksamhetsplan 2023 – 2024. Förslaget grundar sig på de budgetramar 

som beslutades av kommunfullmäktige i juni och september 2021. 

Den totala investeringsvolymen för budget- och planperioden uppgår till 

drygt 350 miljoner kronor. Till följd av att investeringsplanen ökats kraftigt 

sent i budgetprocessen är inte drifteffekter av tillkommande investeringar 

med i förslaget. Dessa behöver utredas och läggas till i kommande 

budgetarbete.   

Konsekvenser 

Driftbudgetförslaget för perioden är inom de budgetramar som 

kommunfullmäktige beslutat om. 

Inom kostverksamheten pågår ett omstruktureringsarbete med 

förändringar som beräknades ge kostnadssänkningar med totalt 1,6 

miljoner kronor. Kostnadssänkningarna bestod av flera delar och några av 

dem har genomförts andra förutsatte förändringar inom andra nämnders 

verksamheter vilka inte infriats eller att nya beslut tagits på vägen. För att 

sänka kostnaderna med 1,6 miljoner kronor krävs kraftiga förändringar i 

kvalitet och service och det är viktigt att politiken anger färdriktningen.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.                    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av controller 2021-10-06 

Kommunstyrelsens budget 2022 och verksamhetsplan 2023 - 2024      
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Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom kommunledningsförvaltningen och 

samhällsserviceförvaltningen. 

Ekonomiavdelningen   
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§ 26 Dnr 2021-000014  

Budget 2022 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner budget 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetförslaget visar att kostnaderna ökar med 333 tusen kronor mellan 

åren 2021 och 2022. 

Ökningen beror främst på ökade personalkostnader.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Att godkänna budget 2022 för Lönenämnden HUL.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enighet med 

ekonomiavdelningens förslag och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-26 

Förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Lönesamverkan HUL 

Ekonomiavdelningen Uppvidinge kommun 

Ekonomiavdelningen Lessebo kommun 

Ekonomiavdelningen Högsby kommun    
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Sid 1(3) 
 

Förslag 2021-11-12 till Budget 2022 och Verksamhetsplan 2023 – 2024 från Centerpartiet, 

 
Budget 2022 och Verksamhetsplan 2023 – 2024 

Förslag från Centerpartiet 
 

Med Mod, Tolerans och Kreativitet ska vi tillsammans styra verksamheten och sträva mot att skapa 
kvalitet i verksamheten och utveckla kommunen för medborgarnas bästa. 

Vi i Uppvidinge kommun arbetar med mål- och resultatstyrning för att medborgarna 
ska få ut mesta möjliga värde i form av service och tjänster för sina skattemedel. 

Tillsammans arbetar kommunens anställda och förtroendevalda 
för kommuninvånarnas bästa. 

 
Uppvidinge kommuns mål utgår från fyra målområden: 
Uppvidingebon, Samhällsutveckling, Medarbetare och organisation samt Ekonomi. 
 
Målområdet Ekonomi: Fokus ligger på att ha en god ekonomisk hushållning, 
ett effektivt resursutnyttjande och handlingsberedskap inför framtiden. 
 

För Centerpartiet är de mjuka värdena, 
så som utbildning och omsorg av våra gamla och barn prioriterade före nybyggda lokaler. 

 
Vi har under året uttalat en oro för kommunens planerade investeringar och anser att vi ska vara 
återhållsamma och sänka investeringsnivåerna till en hållbar takt. Vi ser en risk med att vi under lång 
tid framöver dra på oss ökade driftskostnader i form av ökade kapitalkostnader och avskrivningar. 
Vi har även under året fått igenom ett beslut om att vi ska nyttja och se över befintliga lokaler, vilket 
är viktigt för att vi ska klara vår ekonomi. Samtidigt som vi tyvärr ser en nedåtgående trend med 
befolkningsutvecklingen. Den stora utmaningen är att kontinuerligt anpassa verksamhet och 
ekonomi till ett förändrat befolkningsunderlag och en förändrad omvärld. Detta kräver att vi tänker 
och planerar långsiktigt, samt har flexibla lokaler. 

Vi måste tidsätta och prioritera våra investeringar och tänka långsiktigt 
 

För att klara våra mål och öka Uppvidinges attraktivitet vill vi: 
 

 Aktivt arbeta för ett garantibelopp, då det gynnar de som behöver det bäst. 

 Genomlysa avgifterna för tex hyra och måltider, för en möjlig kostnadssänkning, för våra äldre. 

 Noga och försiktigt prioritera våra investeringar så vi klarar att bära ökade driftskostnader. 

 Att KF måste utreda och tänka långsiktighet när det gäller socialnämndens och barn- och 

utbildningsnämndens strukturella förändringar. 

 Öka vuxentätheten i våra skolor. 

 Satsa mer på våra enskilda vägar för att stärka engagemanget och visa på vikten av bra vägar. 

 Satsa på att få fram bostadstomter och industrimark. 

 Bilda ett tekniskt framtidsanpassat bolag för att matcha den digitala utvecklingen och bli 

resurseffektiva enligt tidigare motion från C och KD april 2020. 

 Aktivt arbeta för en elförsörjning som täcker vårt behov. 

 Fyra tillagningskök. 

 Prioritera ombyggnation av Socialkontoret för en bra och trygg miljö för personal och besökare. 

 Att arbeta för en lösning för de berörda barnen i Fröseke, tex dagmamma 

 Aktivt arbeta för att söka goda, möjliga samarbeten över kommun- och länsgränserna. 
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Förslag 2021-11-12 till Budget 2022 och Verksamhetsplan 2023 – 2024 från Centerpartiet, 

 
Då vi inte fick igenom en återställning av skatten för 2022 vill vi satsa på 

   

vår personal, vårt näringsliv och våra invånare, för Uppvidinges bästa i fokus. 
   

      

Budgetförslag 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 
    

Tkr. 
     

 
KF:s beslut Budget- Centerpartiets- 

 

Nämnd/styrelse 15 dec-2020 beredningens budgetförslag 
  

  för plan 2022 förslag 2022 2022 2023 2024 

Revision 775 775 775 775 775 

Kommunstyrelse 99 187 107 199 107 199 107 515 109 372 

Barn- och utbildningsnämnd 254 746 265 664 265 664 266 650 268 830 

Socialnämnd 235 509 251 483 251 483 250 702 252 023 

Miljö- och byggnadsnämnd 4 625 5 684 5 684 5 864 5 848 

HUL           

            

Totalt 594 842 630 805 630 805 631 506 636 848 
     

  

Resultat enligt budgetförutsättningar   5 300 5 300 5 000 4 400 

Förbättrad skatteunderlagsutveckling   3 812 3 812 6 758 8 484 

Förändring i utjämning   319 319 322 325 

Justering befolkning   -6 351 -6 351 -4 455 -2 633 

            

Nytt resultat före höstpropositionen   3 080 3 080 7 625 10 576 

            

Höstpropositionen   8 831 8 831 8 274 8 038 

Utökad investeringsvolym       -5 000 -7 500 

Sänkt skattesats, 10 öre per år   -1 970 -1 970 -4 104 -6 059 

Reserv finans om bidrag för elevhälsa uteblir   -700 -700 -700 -700 

Permanent tjänst som planarkitekt       -700 -700 

Ökad budget för förfogandemedel   -200 -200 -200 -200 

Fler detaljplaner           

Konsulttjänst- vägplan   -700 -700     

Borttagning av budgetminskning kosten   -1 600 -1 600 -1 400 -1 200 

Garanti för feriearbete           

Effektiviseringar       1 000 2 000 

Öka vuxen/lärartätheten i skolan     -1 000 -1 000 -1 000 

Effektiviseringar   
 

1 000 1 000 1 000 

Utöka budgeten för enskilda vägar     -350 -350 -350 

Kommunstyrelsens budget     350 350 350 

Underhåll kärnverksamhetens byggnader     -3 000 -3 000 -3 000 

Centrala medel     2 000 2 000 2 000 

Avskrivningar     1 000 1 000 1 000 

Garantibelopp äldreomsorgen     -700 -700 -700 

Samordningstjänst     700 700 700 

Resultat   6 741 6 741 4 795 4 255 
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Förslag 2021-11-12 till Budget 2022 och Verksamhetsplan 2023 – 2024 från Centerpartiet 

 
 

Hela vårt budgetförslag förutsätter att vi tänker helhet och långsiktighet och grundar våra 
beslut på väl genomarbetade underlag och tidplaner. 

 
För Centerpartiet är de mjuka värdena såsom verksamhet, personal samt omhändertagande av 

våra gamla och barn prioriterat före nya byggnader. 
 

För att klara våra mål och resultat krävs en återhållsamhet och varje förvaltning måste analysera och 
planera sina investeringar för att rätt prioritering för Uppvidinge kommuns bästa skall kunna 
genomföras. 
Investeringsplanen påverkar inte bara vårt mål på en Soliditet på 50%, utan även det finansiella 
målet för investeringsverksamheten som innebär att år 2024 ska investeringarna täckas av 
avskrivningar och årets resultat över en sjuårsperiod. 
Det är viktigt att investeringsbesluten fattas på väl genomarbetade underlag för att minska risken för 
felinvesteringar, då investeringar är av stor långsiktig betydelse för kommunen. 

Vårt budgetförslag innebär att hela Uppvidinge ska leva. 
 

Centerpartiets förslag till beslut: 
 

            - Att anta Centerpartiets förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2023 – 2024 



Budget 2022, Verksamhetsplan 2023 – 2024
Förslag från Kristdemokraterna

HELA Uppvidinge kommun är vår hjärtefråga.

En välskött kommun som prioriterar våra invånare och dess behov.

Skatten ska ge god utbildning och bra omsorg till både våra barn och äldre.

En kommun som inser vikten av ett bra näringsliv och värnar våra företag.

Invånarna i Uppvidinge ska få bästa utväxling av våra skattemedel och därmed skapa kvalitet och utveckling i
våra verksamheter. Detta kräver att vi planerar hållbart, långsiktigt och har flexibilitet i både lokaler och
organisation. Kommunens planerade investeringar ligger på en alldeles för hög nivå för att kunna klara en
hållbar ekonomisk utveckling. Byggnader får aldrig gå före utbildning, vård och omsorg. För att optimera
våra resurser måste vi tänka långsiktigt, särskilt gällande ökade driftsmedel, kapital och avskrivningar.
Vi ser en nedåtgående trend avseende befolkningsutvecklingen, vilket gör att den stora utmaningen är att
kontinuerligt anpassa verksamhet och ekonomi till detta.

Vi är därför glada över att vi initierat och under året fått igenom ett beslut om att vi ska nyttja och se över
befintliga lokaler, vilket är viktigt för att vi ska klara vår ekonomi.

För att öka vår attraktivitet som kommun vill vi:

För våra barn
● Göra en riktad satsning mot de tidiga åldrarna inom skolan genom en ökad vuxentäthet, för att tillgodose

behov inom läsa-skriva-räkna garantin och ge de bästa förutsättningar inför framtiden.
● Aktivt arbeta för en bibehållen basservice i form av tillgång till barnomsorg på samtliga orter.
● Påskynda processen för en snabb lösning på bristen av undervisningslokaler på Lenhovdaskolan.
● Påskynda processen för en snabb lösning på bristen av undervisningslokaler på Nottebäcksskolan.

För våra äldre
● Genomlysa avgifterna för hyra och måltider, för en möjlig kostnadssänkning, för våra äldre.
● Bibehålla fyra tillagningskök.
● Aktivt arbeta för ett garantibelopp, rätten att bibehålla viss del av sin pension.
● Aktivt arbeta för att möta framtidens snara behov av platser inom särskilda boenden.

För vår ekonomi
● Noga och försiktigt prioritera våra investeringar så vi klarar att bära ökade driftskostnader.
● Att KF måste utreda och tänka långsiktighet och hållbarhet när det gäller socialnämndens och barn- och

utbildningsnämndens strukturella förändringar.
● Prioritera ombyggnation av Socialkontoret för en bra och trygg miljö för personal och

besökare.
● Aktivt söka goda och möjliga samarbeten över kommun- och länsgränserna.

För vårt näringsliv
● Avsätta medel till våra enskilda vägar.
● Satsa på att få fram bostadstomter och industrimark till konkurrenskraftiga priser.
● Bilda ett tekniskt framtidsanpassat bolag för att matcha den digitala utvecklingen och bli

resurseffektiva enligt tidigare motion från C och KD april 2020.
● Aktivt arbeta för en god elförsörjning.
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Kristdemokraternas budgetförslag 2022, verksamhetsår 2023-2024.

Budget-
beredningens
förslag 2022

KD:s
budgetförslag

2022

Budget-
beredningens
förslag 2023

KD:s
budgetförslag

2023

Budget-
beredningens
förslag 2024

KD:s
budgetförslag

2024

Nämnd/Styrelse

Revision 775 tkr 775 tkr 775 tkr 775 tkr 775 tkr 775 tkr

Kommunstyrelse 107 199 tkr 107 199 tkr 107 515 tkr 107 515 tkr 109 372 tkr 109 372 tkr

Barn- och
utbildningsnämnd

265 664 tkr 265 664 tkr 266 650 tkr 266 650 tkr 268 830 tkr 268 830 tkr

Socialnämnd 251 483 tkr 251 483 tkr 250 702 tkr 250 702 tkr 252 023 tkr 252 023 tkr

Miljö- och byggnadsnämnd 5 684 tkr 5 684 tkr 5 864 tkr 5 864 tkr 5 848 tkr 5 848 tkr

HUL

Budget 630 805 tkr 630 805 tkr 631 506 tkr 631 506 tkr 636 848 tkr 636 848 tkr

Resultat enl
budgetförutsättningar

5 300 tkr 5 300 tkr 5 000 tkr 5 000 tkr 4 400 tkr 4 400 tkr

Förbättrad
skatteunderlagsutveckling

3 812 tkr 3 812 tkr 6 758 tkr 6 758 tkr 8 484 tkr 8 484 tkr

Förändring i utjämning 319 tkr 319 tkr 322 tkr 322 tkr 325 tkr 325 tkr

Justering befolkning -           6 351 tkr -          6 351 tkr -          4 455 tkr -            6 351 tkr -            2 633 tkr -                  6 351 tkr

Nytt resultat före
höstpropositionen

3 080 tkr 3 080 tkr 7 625 tkr 5 729 tkr 10 576 tkr 6 858 tkr

Höstpropositionen 8 831 tkr 8 831 tkr 8 274 tkr 8 274 tkr 8 038 tkr 8 038 tkr

Utökad investeringsvolym -          5 000 tkr -            3 104 tkr -            7 500 tkr -                  3 782 tkr

Sänkt skattesats, 10 öre per
år

-           1 970 tkr -          1 970 tkr -          4 104 tkr -            4 104 tkr -            6 059 tkr -                  6 059 tkr

Reserv om bidrag för
elevhälsa uteblir

-              700 tkr -             700 tkr -             700 tkr -               700 tkr -               700 tkr -                     700 tkr

Permanent tjänst som planarkitekt -             700 tkr -               700 tkr -               700 tkr -                     700 tkr

Ökad budget för
förfogandemedel

-              200 tkr 0 tkr -             200 tkr -               200 tkr -               200 tkr -                     200 tkr

Konsulttjänst -Vägplan -              700 tkr 0 tkr

Borttag av budgetminskning
kosten

-           1 600 tkr -          1 600 tkr -          1 400 tkr -            1 400 tkr -            1 200 tkr -                  1 200 tkr

Effektiviseringar 1 000 tkr 1 000 tkr 2 000 tkr 2 000 tkr

Kommunstyrelsens budget 350 tkr

Utöka budgeten för enskilda vägar -             350 tkr

Driftskostnadsökningen för särskolan 2 400 tkr

Lärartäthet lägre åldrar -          3 300 tkr

Centrala medel 2 000 tkr

Avskrivningar 1 000 tkr

Underhåll av kärnverksamhetens byggnader -          3 000 tkr

Samordningstjänst soc 700 tkr

Garantibelopp äldreomsorgen -             700 tkr

Resultat efter
finansnetto

6 741 tkr 6 741 tkr 4 795 tkr 4 795 tkr 4 255 tkr 4 255 tkr
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Kristdemokraternas budgetförslag innebär en kommun som prioriterar våra invånare och dess behov.

Genom KD:s förslag till fördelning av skattemedel vill vi prioritera,
god utbildning och bra omsorg till både våra barn och äldre.

KD satsar på barnen genom riktade extra resurser till de yngre eleverna, för att lägga grunden för framtiden.
Byggnader får aldrig gå före de mjuka värdena: utbildning, vård och omsorg.

KD värnar våra företag och näringsliv, de utgör en viktig del för att hela vår kommun ska leva.

KD anser att investeringsbeslut måste fattas på väl underbyggda underlag för att minimera risken till felinvesteringar.
Så klarar vi kommunens ekonomi.

Kristdemokraternas förslag till beslut:

1. att anta KD:s förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2023 – 2024.
2. att bibehålla den justerade befolkningsnivån 9448 invånare år 2022 även under år 2023 och år 2024.
3. att kompensera den justerade befolkningsnivån genom nedjustering av den utökade investeringsvolymen för

2023 och 2024 med motsvarande belopp.
4. att göra extra satsning på lärartätheten i de lägre åldrarna med 3 300 tkr.
5. att kompensera den extra satsningen på lärartätheten om 3 300 tkr genom minskad driftskostnadsökning för

särskolan med 2 400 tkr samt inte tillsätta konsulttjänst-vägplan med beloppet 700 tkr och inte öka budget
för förfogandemedel med 200 tkr.

6. att införa pensionsgarantibelopp inom äldreomsorgen med 700 tkr.
7. att kompensera pensionsgarantibeloppet om 700 tkr genom att inte tillsätta samordningstjänsten inom

socialen med 700 tkr.
8. att göra ökade satsningar inom underhåll av kärnverksamheternas byggnader med 3 000 tkr.
9. att kompensera satsningen på underhåll av kärnverksamheternas byggnader om 3 000 tkr genom att minska

de centrala medlen med 2 000 tkr samt avskrivningar med 1 000 tkr.
10. att utöka budgeten för enskilda vägar med 350 tkr.
11. att kompensera satsning på enskilda vägar om 350 tkr genom inarbetning inom kommunstyrelsens budget

med 350 tkr.
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§ 306 Dnr 2021-000498  

Taxor och taxeföreskrifter för 2022 Kretslopp Sydost  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Kretslopp Sydosts 

förslag till taxor och taxeföreskrifter för 2022.              

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost har överlämnat ärendet Taxor och 

taxeföreskrifter för 2022 till Uppvidinge kommun för godkännande.  

Föreslagna taxor och taxeföreskrifter för Uppvidinge kommun är i stort sett 

oförändrade. Ett tillägg finns gällande budning vid behov av extra 

slamtömning eller om man måste ha viss bestämd dag.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-09 

Protokoll Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost 2021-10-01 

Förslag till föreskrift om renhållningsavgift med renhållningstaxa för 

Uppvidinge kommun      

Beslutet skickas till 

Kretslopp Sydost 

Tekniska avdelningen 
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§ 308 Dnr 2021-000036  

Kostverksamhetens taxor 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige anta förslag till avgifter för 

kostverksamheten 2022.            

Sammanfattning av ärendet 

Samhällserviceförvaltningen och ekonomiavdelningen har utarbetat ett 

förslag till avgifter för kostverksamheten 2022. 

Kostenheten tillämpar självkostnadsprincipen vilket innebär att 

kostnaderna för produktionen av måltiderna ska betalas av köpare. Både 

livsmedelspriser och lönenivåerna beräknas öka inför 2022. Förslaget 

innebär att måltidsavgifterna ökar med 2%, vilket är samma nivå som 

nämnderna som köper måltider av kostverksamheten har fått 

kompensation för i sina budgetramar. När det gäller avgifter där 

kontantinköp förekommer har avgiften avrundats neråt/uppåt till jämna 

kronor. Förslaget kräver fortsatt rationaliseringsarbete. 

De föreslagna avgifterna framgår av bilaga.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Simon Bring (SD) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige frysa avgifterna 

för kostverksamheten på 2021 års nivå tills vidare. Att föreslå 

kommunfullmäktige att uppdra åt samhällserviceförvaltningen och 

ekonomiavdelningen att återkomma till kommunstyrelsen under första 

halvåret 2022 med förslag på hur vi kan sänka avgifterna för kosten främst 

för de boende på särskilt boende.       

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå Simon 

Brings (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå 

yrkandet.  

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör att JA-röst innebär röst på avslag på Simon Brings 

(SD) yrkande och NEJ-röst innebär bifall på Simon Brings (SD) yrkande. 

 Ja Nej Avstår 
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Peter Danielsson (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Ingrid Hugosson (C) X   

Simon Bring (SD)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Kerstin Ljungqvist (-)  X  

Niklas Jonsson (S) X   

Antal Ja-röst 8 stycken, Nej-röst 3 stycken. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Simon Brings (SD) 

yrkande. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kostavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat 

så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-09 

Förslag på avgifter kostverksamheten 2022 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 

Kostchef 
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Meddelanden till kommunfullmäktige        

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna meddelanden: 

• Granskning av delårsrapport 2021 Räddningstjänstförbundet Östra 

Kronoberg, 2021-10-19 

• Utlåtande från förbundets revisorer avseende delårsrapport 2021 för 

Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg, 2021-10-19 

• Beslut i mål nr 3849-20, Kammarrätten i Jönköping, 2021-11-01 

• Regeringsbeslut M2018 01633 Uppdrag att utreda åtgärder för att 

motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från 

kyltorn, 2021-11-02 

• Beslut om efterträdarval för ny ledamot/ersättare i 

kommunfullmäktige Hanne Geiger (SD) och Bo Ingvarsson (SD), 

Länsstyrelsen, 2021-11-11 

• Utlåtande av Revisorer gällande delårsrapport 2021-08-31 Kretslopp 

Sydost, 2021-10-15 

• Rapport Revisorer Delårsrapport 2021-08-31 Kretslopp Sydost, 2021-

10-15       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-23     

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 

 




