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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Åke Carlson

Omvärlden
Osäkerheten för vår planering ökar för varje år. I 
Europa ser jag tre hot som vi måste förhålla oss 
till. Risken för militära konflikter i Europa har ökat 
dramatiskt med Rysslands territoriella anspråk 
på grannländer. Sverige ser sig nu tvingat att öka 
försvarsanslagen, vilket drar resurser från andra 
sektorer. Vi ser tydligt att klimatet förändras och vi 
måste planera för effekterna. EU-valet ökar motsätt-
ningarna i Europa. Det blir svårare att fatta beslut i 
EU och det finns risk för beslutsförlamning i bland 
annat säkerhets- och klimatfrågor. Detta sammanta-
get gör att jag inte räknar med någon kraftig kon-
junkturuppgång i Europa under de närmaste åren.

För Uppvidinges del ser jag också tre stora utma-
ningar.
• Migrationsverkets stora asylmottagning i     

Uppvidinge
• Vindkraftsutbyggnaden
• Bostäder

Våra frågor hänger starkt samman med Europas. 
Politisk oro och långvarig torka ökar flyktingström-
marna. Med ökad främlingsfientlighet och mins-
kad beslutskraft i EU kommer inte flyktingarna att 
fördelas solidariskt inom EU. Trycket på Sverige 
och Uppvidinge kommer att bestå och vi ser inget 
solidariskt mottagande inom Sverige heller. Vi är 
mycket aktiva för att minska Migrationsverkets 
verksamhet i Uppvidinge men måste räkna med 
fortsatt stor tillströmning och fortsatt underfinansie-
ring från staten.

Vindkraften har bordlagts till efter valet och det är 
nu tveksamt om det blir någon utbyggnad alls. Det 
finns fortfarande investerare som vill satsa cirka 7 
000 miljoner kronor på förnyelsebar elproduktion i 
Uppvidinge vilket skulle ge ett välbehövligt tillskott 
till arbetsmarknaden med 50-75 nya jobb men tiden 
rinner nu ifrån projekten. 

Bostadsmarknaden i Uppvidinge är märklig. Vi 
har överskott på villor och underskott på lägen-
heter men när villorna är billiga vill få betala ny-
byggnadskostnad för lägenheter. Ungdomar och 
nysvenskar vill ofta inte bo i villor. Eget hus kräver 
skötsel och kapitalinsats. Vi måste därför försöka få 
fram billiga lägenheter om än med lägre standard.

Uppvidinges ekonomi kommer att vara ansträngd 
de närmaste åren.

Tack vare våra goda år är vi inte tvingade till ned-
skärningar som i många andra kommuner.  Vi fort-
sätter satsa på kvalitet i verksamheten men måste 
vända på alla slantar. Vi måste alltid, och i alla verk-
samheter, anpassa till befolkningen, akta oss för nya 
driftkostnader och sköta det vi har innan vi bygger 
nytt. Nya verksamhetsområden, eller expansion av 
gamla, måste finansieras genom flytt av pengar från 
områden där vi har höga kostnader eller som inte 
längre är så angelägna. 
 
Kvalitet och ledarskap
Vi anser att värdegrund, kompetens och ledarskap 
är grundförutsättningar för att vi ska kunna ge invå-
narna den service som de behöver och förväntar sig. 
Vårt arbete ska genomsyras av tolerans, kreativitet 
och mod och våra beslut ska vara hållbara; ekono-
miskt, socialt och ekologiskt. 

Vårt uppdrag
För att fler ska välja att bo i Uppvidinge måste vi 
som bor här vara nöjda och dessutom sprida det 
till vår omgivning. Anställda och förtroendevalda 
i Uppvidinge ansvarar för att vår del av världen är 
en bra plats att leva och verka på. Vi ska inte betala 
högre skatter och avgifter än andra och vi ska ha en 
kvalitet som stämmer med kostnaden. Vi ska inte 
vara dåliga på något, hyggliga på det mesta och rik-
tigt bra på några områden. Kort sagt: Vi ska vara en 
välskött kommun som invånarna är nöjda med och 
gärna lockar fler att bo i.

För att veta att vi håller rätt kvalitet och kostnader 
jämför vi oss med andra kommuner. Där det saknas 
offentlig statistik jämför vi oss själva över tiden. Vi 
sätter mål för vad vi ska uppnå och målen ska vara 
SMARTa: Specifika, Mätbara, Accepterade, Rele-
vanta, Tidssatta. Det är ju inte bara kostnaden som 
är intressant utan även volymen och kvalitén som vi 
får för insatsen.

Vi har uppdraget att hålla invånarna nöjda i sitt dag-
liga liv och vi gör det med stolthet.
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Sedan kommunfullmäktige beslutade om de ekono-
miska förutsättningarna för budget 2015 och verk-
samhetsplan 2016 – 2017 i februari 2014, har SKL:s 
prognoser om kommunens ekonomiska förutsätt-
ningar för perioden förändrats något, bland annat 
ökar skatteintäkterna något mer än enligt tidigare 
prognoser, medan LSS utjämningen minskar i 
förhållande till tidigare prognoser. Skatteväxlingen 
till följd av ändrat huvudmannaskap för kollektiv-
trafiken ger ett något bättre utfall än enligt tidigare 
beräkningar. Totalt för perioden förbättras det 
ekonomiska läget på intäktssidan med cirka 2 mnkr 
för 2015, 700 tkr för 2016 medan 2017 är i princip 
oförändrat. 

Nämndernas ekonomiska läge är oroande. Under 
2013 redovisade nämnderna ett underskott i förhål-
lande till budgeten på 12 mnkr. Prognosen för 2014 
är negativt med cirka 10 mnkr. På grund av detta 
har budgetberedningen inte lagt ut några nya an-
passningskrav i nämndernas budgetramar utan har 
i stället förstärkt nämndernas ramar något.    

De budgeterade resultatnivåerna för samtliga år i 
budget- och planperioden understiger det av kom-
munfullmäktige fastställda resultatmålet om 6 
miljoner kronor. Det är en oroande utveckling då 
skatteunderlagets utveckling från och med 2016 är 
på ovanligt höga nivåer. 

Skattesats
Skattesatsen under planperioden är oförändrad, 
22:00,  för respektive år. Ett förslag finns på ändrat 
huvudmannaskap för kollektivtrafiken från och 
med 2015. Till följd av detta kommer den kommu-
nala skattesatsen att minskas med 39 öre medan 
landstingsskatten kommer att höjas med 39 öre. För-
ändringen föreslås träda i kraft från och med 2015. 

Befolkningsutveckling
För planperioden har följande befolkningstal (1:e 
november) använts;

2013 9 237 personer            
2014 9 137 personer  -100 personer 
2015 9 037 personer  -100 personer
2016 8 937 personer  -100 personer

I budgetförutsättningarna beräknas en årlig minsk-
ning med 100 personer. Till följd av inlåsningsef-
fekter finns det på Migrationsverkets anläggning 
ett stort antal personer som har fått uppehållstill-
stånd med inte någon kommunplacering. I väntan 

på kommunplacering folkbokförs dessa personer 
i kommunen, och antalet är i dagsläget (maj 2014) 
cirka 240 personer. Befolkningsutvecklingen är 
mycket svår att prognostisera eftersom vi inte kan 
förutse om och i så fall när Migrationsverket på ett 
snabbare sätt kan hantera kommunplaceringarna, 
med snabbt minskande befolkningstal som följd. 

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 Landsting. 

Interna mellanhavanden 
En del av kommunens verksamheter bedrivs av 
andra intressenter för Uppvidinge kommuns räk-
ning. Det gäller följande enheter;

Uppvidingehus - fastighetsförvaltning
UppCom - bredband, IT och telefoni
RÖK - räddningstjänsten i Östra Kronoberg
HUL - lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och 
Lessebo

För dessa verksamheter samt kommunens kostorga-
nisation gäller grundprincipen att tjänsterna utförs 
till självkostnadspris. Undantag för denna regel är 
bredbandsverksamheten där hänsyn till kommersi-
ella intressen ska beaktas. 

Arbetsgivareavgift
Kommunen följer riktlinjer av SKL.

Pensionskostnad
Förändring av pensionsskuld följer Skandias prog-
nos.

Kapitalkostnad
Varje investering får konsekvenser för driftplanen i 
form av kapitalkostnader. Avskrivning är beroende 
av den ekonomiska livslängden och internräntan 
utgör 5 procent på det bokförda värdet. 

Taxor och avgifter
Förslaget till taxor och avgifter ska redovisas som 
en separat del av verksamhetsplanen. Viktigt är att 
intäkterna når upp till den nivå som har fastställts 
för att klara en målsatt kostnadstäckning. Det gäller 
till exempel VA-verksamheten som ska ha full kost-
nadstäckning.
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Tabell, internationell BNP-tillväxt, procentuell förändring

OMVÄRLDSANALYS

GLOBALT

Den internationella lågkonjunktur som följt på 
finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt sjätte år. 
Det har varit en utdragen process med en rad för-
vecklingar. En konjunkturell återhämtning har in-
letts, men den har kommit olika långt i olika länder. 

Läget i den amerikanska ekonomin förbättras suc-
cessivt och även euroområdet uppvisar sedan ett 
år tillbaka tillväxt. Utvecklingen i Ukraina skapar 
osäkerhet, men har hittills haft en begränsad sprid-
ning till de finansiella marknaderna. 

I euroområdet fortsätter den ekonomiska aktiviteten 
att förstärkas. BNP har ökat de tre senaste kvartalen 
och förtroendeindikatorer pekar på fortsatt tillväxt. 
Arbetslösheten är hög men stiger inte längre. Skill-
naderna i arbetslöshet är emellertid stora, Spanien 
har en arbetslöshet på 25 procent medan den i Tysk-
land ligger på 5 procent. 

Sammantaget sker en viss konjunkturell återhämt-
ning, men i flera skuldtyngda länder blir resurs-
utnyttjandet lågt med bestående hög arbetslöshet. 
För andra ekonomier är återhämtningen mer tydlig 
med relativt höga tillväxttal och en arbetslöshet som 
viker ner. 

Svensk ekonomi mot ljusare tider

Avslutningen på 2013 blev för svensk del mycket 
stark. BNP fjärde kvartalet 2013 ökade med 3,1 pro-
cent jämfört med samma period året innan och med 
1,7 procent mot tredje kvartalet 2013. Den starka 
tillväxten berodde till viss del på tillfälliga faktorer 
som en betydande lageruppgång och ökad statlig 
konsumtion, men den breda uppgången i efterfrå-
gan tyder på att konjunkturen är på väg upp. Statis-
tik för januari och februari i år befäster denna bild. 

Utvecklingen mot en allt starkare krona har under 
det senaste året avstannat och snarast vänt i sin 
motsats. Tillsammans med en förbättrad konjunk-
tur internationellt innebär det att svensk export kan 
växa med 4,5 procent i år och med 6,6 procent 2015. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas 
som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har syssel-
sättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt 
bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften 
fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men 
med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har 
det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 
8 procent. Sysselsättningen kommer att öka gradvis 
och arbetslösheten minska relativt långsamt. SKL 
bedömer att mot slutet av 2014 har arbetslösheten 
sjunkit till 7,5 procent. 

Skatteunderlagets utveckling bedöms till 4,6 procent 
2015, 5,3 procent 2016 och 4,9 procent 2017. 
                   

Källa: Sveriges kommuner och Landsting

2012 2013 2014 2015
USA 2,8 1,9 2,9 3,2
Tyskland 0,9 0,5 1,9 2,3
Storbritannien 0,3 1,8 2,8 2,7
Norden 1,1 0,7 1,5 1,9
Euro-området -0,6 -0,4 1,2 1,7
Världen 3,2 3,0 3,8 4,0
Exportvägd BNP 1,0 1,0 2,1 2,3
Sverige 1,3 1,5 3,0 3,1
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MÅLAVSTÄMNING
Målstyrningen utövas av kommunfullmäktige 
genom antagande av vision och verksamhetsidé 
jämte policys, reglemente samt verksamhetsplaner 
för respektive  styrelse / nämnd. Kommunfullmäk-
tige fastställde under 2013 Uppvidinge kommuns 
gemensamma värdegrund samt riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning.

Måluppföljning samt redovisning av åtgärder när 
målet inte bedöms uppfyllas, sker vid delårsbokslut 
per 31 augusti och vid årsredovisning per 31 decem-
ber årligen. 

Finansiella mål

Uppvidinge kommun använder sig av tre övergri-
pande mål för att styra den ekonomiska utveckling-
en och definiera vad god ekonomisk hushållning 
står för i kommunen. Resultatmålet ska gälla lång-
siktigt över en konjunkturcykel, 7 år.

Resultat efter finansnetto: 6 miljoner kronor i posi-
tivt resultat årligen. 

Finansieringsgrad: 100 procent självfinansiering av 
investeringar.

Soliditet: Minst 50 procent.

Verksamhetsmål - god ekonomiskhushållning

Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; 
att hushålla i tiden och över tiden.  Det vill säga att 
väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att 
väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens 
behov på längre sikt.  Om man under ett år förbru-
kar mer pengar än man får in innebär det att det blir 
kommande år, eller kommande generationer, som 
måste betala för denna överkonsumtion. 

Målen sätts utifrån fyra perspektiv:

Kommungemensamma mål inom personalområ-
det

Kommunen ska under planperioden använda sig av 
tre övergripande mål inom personalområdet:
• Sjukfrånvaron ska minska till 5 procent av arbe-

tad tid.
• Andelen medarbetare som är friska och mår bra 

ska uppgå till 70 procent.
• 30 procent av de anställda ska under året erhålla 

friskvårdssubvention.

- Kostnadseffektiv verksamhet
- Kvalitet
- Personal
- Medborgarnytta

KOMMUNSTYRELSE

Kostnadseffektiv verksamhet
• Minskad elenergiförbrukning (absolut förbruk-

ning kwh)
• Minskad volym ovidkommande vatten till spill-

vattenledning (absolut volym, liter)
• Kostnad per producerad livsmedelsportion, 

41,40

Kvalitet
• Antal rapporterade föreningsbidragsberättigade 

aktiviteter ska vara fördelad på (minst) 40 pro-
cent flickor och (mest) 60 procent pojkar.

• 100 procent fossilbränslefri elenergiförbrukning
• Dricksvattenkvalitet 100 procent = Provresultat 

tjänligt
• Andel ekologiska livsmedel 25 procent, avser 

vikt.

Medborgarnytta – nöjda invånare
• Minst 80 procent nöjda med kostverksamheten 

(enkät).
• Alla barn ska erbjudas två scenkonstföreställ-

ningar per år från 4 år till och med årskurs 3, en 
föreställning per år för årskurs 4 – 9.

• Antal kulturprogram i föreningsregi och i egen 
regi ska öka.

• Bibliotekens utlåning av medier ska motsvara 
riksgenomsnittet.

Personal – attraktiv arbetsgivare
• Sjukfrånvaron ska minska till 5 procent av arbe-

tad tid.
• Andelen medarbetare som är friska och mår bra 

ska uppgå till minst 70 procent.
• Minst 30 procent av de anställda ska under året 

erhålla friskvårdssubventionen.
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Kostnadseffektiv verksamhet

• Personaltätheten i verksamheterna ska vara lägst 
i nivå med riksgenomsnittet.

Kvalitet

• Högre andel elever än föregående år når kravni-
vån för godkänt på nationella prov i grundsko-
lans år 3.

• Högre andel elever än föregående år når kravni-
vån för godkänt på nationella prov i grundsko-
lans år 6.

• Högre andel elever än föregående år är behöriga 
till nationellt program på gymnasieskolan.

• Minst 80 procent av alla gymnasielever som är 
folkbokförda i Uppvidinge kommunen fullföljer 
sin gymnasieutbildning inom 4 år.

Personal

• Sjukfrånvaron ska vara i nivå med kommunsty-
relsens mål, det vill säga maximalt 5 procent av 
arbetad tid.

• Genomförd kompetensutveckling ska motsvara 
minst en procent av den totala personalbudge-
ten.

Medborgarnytta

• Plats på förskola i önskad tätort ska erhållas 
inom 3 månader från önskat placeringsdatum.

• Uppvidinge kommun ska vara bland de 100 
bästa grundskolekommunerna

• Andel folkbokförda gymnasieelever i kommu-
nen som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar inom 2 år efter avslutad gymnasieut-
bildning ska vara högre än föregående år.

SOCIALNÄMND

Kostnadseffektiv verksamhet
• Differensen mellan faktiskt arbetad tid och 

behovet i resursfördelningen ska inte försämras i 
relation till föregående år. 

• Minska antalet ungdomar mellan 20-25 år som 
har försörjningsstöd i relation till föregående år. 

• Minska antalet barnfamiljer som har långvarigt 
(6 månader eller mer) försörjningsstöd i relation 
till föregående år. 

Kvalitet
• God vård i livets slut. Resultatet i SKL:s under-

sökning ”Bättre liv för sjuka äldre” ska vara 
bättre än föregående år.

Personal – attraktiv arbetsgivare
• Andelen total sjukfrånvaro ska vara lägre än 

föregående år

Medborgarnytta
• Infört minst en e-tjänst på webbplatsen under 

2015.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

Kostnadseffektiv verksamhet

• Med kompletta handlingar bygglov inom två 
månader

• Med kompletta handlingar startbesked inom 
fyra veckor

Kvalitet

• Utförd tjänst avseende kart-, mät- och GIS-tjäns-
ter inom 10 dagar

• Alla tillsynsobjekt inom miljöbalkens och livs-
medelslagens område ska ha tillsyn varje år

• Tid för antagande av detaljplan, enkelt planför-
farande 6 månader

• Tid för antagande av detaljplan normalt planför-
farande 12 månader

Medborgarnytta

• Besvarandefrekvens av frågeenkät vid beslut,   
80 procent.
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DRIFTREDOVISNING

Budgetberedningen har behandlat de förslag till 
budget och verksamhetsplan som utarbetats av 
kommunens nämnder och styrelser. En genomgång 
av budgetförslagen har gjorts gemensamt. Samt-
liga nämnders, utom lönenämndens budgetförslag, 
överstiger den av Kommunfullmäktige beslutade 
ramen. 

Nedan redovisas budgetramarna utifrån KF:s 
beslut, nämndernas budgetförslag och budgetbered-
ningens förslag. 

Netto  (tkr) B U D G E T    2 0 1 5 P L A N Å R     2 0 1 6 P L A N Å R     2 0 1 7

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 685 720 720 685 720 720 685 720 720

Kommunstyrelse 92 876 93 341 93 341 95 735 95 700 95 700 98 305 98 270 98 270

Barn- och utbildningsnämnd 200 614 201 614 201 614 204 093 205 165 205 093 208 594 209 666 209 594

Socialnämnd 198 920 203 920 199 920 202 806 208 106 203 806 207 835 213 135 208 835

Miljö- o byggnadsnämnd 2 746 3 175 2 946 2 867 3 265 3 067 2 978 3 394 3 178

HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 495 841 502 770 498 541 506 186 512 956 508 386 518 397 525 185 520 597

0,1

18,7

40,4

40,1

0,6

B U D G E T    2 0 1 5
Nettokostnad

Revision

Kommunstyrelse

Barn- och 
utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- o byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag avviker med cirka 400 tkr för samtliga år 
• Till följd av förändrade förutsättningar för försäljning av kartmaterial har nämndens intäkter minskat 

kraftigt, samtidigt är kostnaderna för kart-, mät-, och GIS-verksamheten oförändrade.
Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag avviker från ramarna med cirka 1,0 mnkr för hela planpe-
rioden
• I nämndens budgetförslag finns ofinansierade verksamhetsanpassningar och kostnadsökningar som 

inte har finansierats. 
Socialnämndens budgetförslag avviker från ramarna med cirka 5 mnkr för hela planperioden. 
• Bland annat finns ärenden (3,3 mnkr) som eventuellt kommer att flyttas till annan kommun. Till följd av 

nya regler för vårdhygien har budgeten förstärkts med 1 mnkr. 
Kommunstyrelsens (inklusive revisionens)  budgetförslag avviker med 500 tkr för 2015. För 2016 och 2017 
är budgetförslaget inom den beslutade ramen. 
• Det är finansiering av arbetsmarknadsenheten som behöver förstärkas med ytterligare 500 tkr. 

Budgetberedningens förslag innebär:
• Miljö- och byggnadsnämndens budgetram utökas med 200 tkr för 2015, 2016 och 2017. Resterande 

avvikelse får nämnden i uppdrag att hitta egen finansiering på. Nämnden bör se över möjligheter att 
samarbeta med andra kommuner.  

• Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 1 mnkr för 2015, 2016 och 2017. Medel tillförs 
för att finansiera delar av de ofinansierade anpassningarna samt för borttag av överskottskravet på 
asylverksamheten.  

• Socialnämndens budgetram utökas med 1 mnkr för 2015, 2016 och 2017. Nämnden bör se över riktlin-
jerna för biståndsbeslut i särskilt boende. 

• Kommunstyrelsens budgetram utökas med 500 tkr för 2015. Finansiering föreslås från centrala medel 
för omstrukturering. 
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INVESTERINGSPLAN Sammanställning av investeringsobjekten (tkr) 

Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investe-
ringarna ska täckas av avskrivningar. 
Ett investeringstak på totalt 75 mnkr sattes i budget-
förutsättningarna för planperioden. Efter genom-
gång av investeringsbehoven samt  med hänsyn 
tagen till nya investeringsnivåer för ombyggnation 
av Olofsgården samt ny förskola i Åseda, blir totala 
investeringsbehovet för perioden cirka 100 mnkr, 
det vill säga 25 mnkr mer än investeringstaket.  
Olofsgårdens ombyggnation och nya förskolan i 
Åseda beräknas kosta cirka 23 mnkr mer än den ur-
sprungliga planeringen. Avskrivningarna beräknas 
till ca 60 mnkr under planperioden, varav cirka 1 
mnkr avser högre investeringsutgifter för Olofsgår-
den och förskolan. I resultatbudgeten har hänsyn 
inte tagits till de ökade avskrivningskostnaderna. 
Budgetberedningen kommer att arbeta med frågan i 
nästkommande budgetarbete. I finansieringsplanen 
har hänsyn tagits till de ökade investeringsutgif-
terna.

Den långsiktiga ambitionen klaras inte av under 
planperioden och det krävs en återhållsamhet av in-
vesteringsnivåerna under de kommande åren efter 
planperioden. 

Det finns en viss osäkerhet i när i tid om- och ny-
byggnationerna kommer att genomföras och fär-
digställas. Den totala kostnaden för Olofsgårdens 
ombyggnation är beräknad till 40 mnkr, varav 5 
mnkr kommer att användas under 2014. Arbete med 
nybyggnation av förskola i Åseda beräknas påbörjas 
under 2016, och investeringsnivån beräknas till 25 
mnkr.  

Någon extern upplåning för att finansiera investe-
ringarna behöver inte göras under planperioden.

Kommunstyrelsen 2015 2016 2017

Inventarier, kommunledning 100 100 100

Maskinell utrustning 150 150 150

IT Tele och bredband 500 500 500

Disponibla medel ks 4 000 4 000 4 000

Idrott och fritid 250 250 250

Inventarier, biblioteken 150 150 150

Gator och vägar 1 800 1 800 1 800

Belysningsanläggning 200 200 200

Disponibla medel TU 4 000 4 000 4 000

11 150 11 150 11 150

Barn- och utbildningsnämnden

Inventarier, grundskolan 1 200 1 200 1 200

Inventarier , gymnasieskolan 700 700 700

Inventarier, komvux 60 60 60

Inventarier, kulturskolan 15 15 15

1 975 1 975 1 975

Socialnämnden

Inventarier, socialkontor 70 70 70

Inventarier, äldreomsorg 230 330 430

Inventarier, oms funkt.hindrade 70 75 75

Tekniska hjälpmedel 150 150 150

Inventarier hemsjukvård 300 100 100

Inv ombyggn Olofsgården 0 500 100

820 1 225 925

Planerade om- och nybyggnationer

Ombyggnation Olofsgården 20 000 15 000

Förskola Åseda 25 000

20 000 40 000 0

TOTALT 33 945 54 350 14 050
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RESULTATPLAN

Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Verksamhetens intäkter 98 366 101 697 102 108 102 675

Verksamhetens kostnader -578 523 -584 515 -596 025 -610 382

Avskrivning av anläggningstillgångar -19 000 -18 700 -19 700 -20 400

TOTALA NETTOKOSTNADER -499 157 -501 518 -513 617 -528 107

Kommunens skatteintäkter 350 108 366 858 386 301 405 230

Effekt av skatteväxling 37 -275 -569

Inkomstutjämning 100 988 96 669 91 798 86 251

Kostnadsutjämning 27 721 26 607 26 316 26 024

Regleringsavgift 2 143 837 -1 799 -4 270

Kommunal LSS utjämning -4 827 -5 957 -4 091 -4 026

Kommunal fastighetsavgift 16 867 16 867 16 867 16 867

Finansiella intäkter 2 500 1 500 1 500 1 500

Finansiella kostnader -600 -1 300 -1 300 -1 300

RESULTAT EFTER FINANSNETTO -4 260 600 1 700 -2 400

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL -4 260 600 1 700 -2 400

I verksamhetens kostnader ingår utöver 
vad som finns i nämndernas och kommun-

styrelsens ramar:

2015 2016 2017

Högre löneökningstakt 0 1 590 3 190

Pensioner 13 912 13 952 14 271

Kompetensutvecklingsfond 500 500 500

Kvalitetshöjande insatser 500 500 500

Omstruktureringsåtgärder 500 1 000 1 000

Summa 15 412 17 542 19 461
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FINANSIERINGSPLAN

Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Årets resultat -4 260 600 1 700 -2 400

Planenliga avskrivningar 19 000 19 000 20 000 21 100

Förändring av pensionsavsättning 1 600 370 995 870

Förändring av övriga avsättningar -900 -900 -900 -900

Internt tillförda medel 15 440 19 070 21 795 18 670

Försäljning av anläggningstillgångar 2 300 0 0 0

Upptagande av nya lån 0 0 0 0

Summa tillförda medel 17 740 19 070 21 795 18 670

Investeringar i anläggningstillgångar 25 000 33 945 54 350 14 050

Minskning av långfristiga skulder 0 0 0 0

Summa använda medel 25 000 33 945 54 350 14 050

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -7 260 -14 875 -32 555 4 620

LÅNESKULD 39 000 39 000 39 000 39 000
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BALANSPLAN
Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Materiella anläggningstillgångar 251 836 266 781 301 131 294 081

Finansiella anläggningstillgångar 8 282 8 282 8 282 8 282

Diverse omsättningstillgångar 57 500 58 000 58 500 59 000

Likvida medel 135 740 120 865 88 310 92 930

Summa tillgångar 453 358 453 928 456 223 454 293

Eget kapital 273 357 273 957 275 657 273 257

Avsättningar 39 136 38 606 38 701 38 671

Långfristiga skulder 39 000 39 000 39 000 39 000

Kortfristiga skulder 101 865 102 365 102 865 103 995

Summa eget kapital och skulder 453 358 453 928 456 223 454 923

Soliditet, % 60,3 60,4 60,4 60,1
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KOMMUNSTYRELSE

Ordförande: 
Åke Carlson (C)

Kommunchef:
Pär-Olof Ekelund

Förvaltningschef:
Anders Svensson

Åke Carlson

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för-
valtningsinstitution och har ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 

2015 ÅRS VERKSAMHET 

Kommunstyrelseförvaltningen innefattar kansli och 
personalavdelning. Kommunledningsförvaltningen 
innefattar kostorganisation, ekonomiavdelning, tek-
nisk avdelning, avdelning för kultur och fritid och 
etablering samt IT och informationsavdelning. 

Kommunstyrelsens driftbudgetförslag inryms inte 
inom de av kommunfullmäktige fastställda bud-
getramarna. För 2015 överskrider budgetförslaget 
ramen med 500 tkr. Nettokostnadsökningen under 
planperioden är cirka 7,2 mnkr, vilket motsvarar 7,8 
procent. 

Politisk verksamhet och kansli
Kostnaderna inom den politiska verksamheten och 
kansliet ökar med cirka 680 tkr, motsvarande 6,1 %. 
Under kommunfullmäktige budgeteras år 2015 100 
tkr för utbildning av nya politiker. För utvecklings-
satsningar budgeteras 1 mnkr per år, samma nivå 
som 2014. Budgeten för kommunstyrelsens och 
arbetsutskottets förfogandemedel är 700 tkr per år. I 
samband med förra årets budgetarbete, minskades 
budgeten för överförmyndarverksamheten med 
135 tkr till följd av minskade kostnader för arvoden 
till ställföreträdare. Under 2013 och 2014 har kost-
naderna ökat igen, därför har budgeten återställts 
till tidigare nivå. Revisionen har i en skrivelse till 
kommunfullmäktige äskat om förstärkt budget för 
2015. Under årets tre första månader kommer det 
att vara dubbla revisionsgrupper, dels nuvarande 
grupp som avslutar 2014 års revision, dels den nya 
revisionsgruppen som börjar granskningen av år 
2015. De dubbla revisionsgrupperna medför ökade 
arvodeskostnader.

Kostenheten

Kostenheten budgeteras med en nettokostnad som 
är +/- 0. Anpassning av kostnaderna behöver göras 
kontinuerligt i förhållande till antalet sålda portio-
ner. 

Ekonomiavdelning

Under planperioden ökar budgeten för ekonomiav-
delningen/KLF ledning med 2,3 mnkr, motsvarande 
7,1 procent.

Räddningstjänstens budget minskades med 1 mnkr 
från och med 2016 i förra årets budgetarbete. Under 
året har diskussioner om åtgärder förts med rädd-
ningsförbundet, vilket inte har gett några ekono-
miska resultat. Kommunfullmäktige tillförde 500 tkr 
i kommunstyrelsens ramar från och med 2016 och 
förvaltningen har ökat budgeten med ytterligare 500 
tkr för att komma tillbaka till tidigare budgetnivå. 

Ansvaret för kollektivtrafiken kommer med största 
sannolikhet att gå över till den nya regionen från 
och med 2015. Finansieringen kommer då att ske via 
skatteväxling, vilket innebär att posten inte kommer 
att finnas under kommunstyrelsens budget längre. 
Eftersom några formella beslut inte finns i dagslä-
get, finns budgetposten kvar inom kommunstyrel-
sen fram tills att beslut fattas i ärendet. 

Kommunfullmäktige har tillfört 1 mnkr till under-
håll av fastigheter från och med 2016. 
Nettokostnaden för övriga lokaler ökar till följd av 
att Migrationsverket och Folktandvården kommer 
att lämna lokalerna som de hyr idag. Förvaltningen 
kommer att utreda framtida användningsområde 
för de lokalerna. Nettokostnaden för industrilokaler 
beräknas minska med cirka 1,2 mnkr till följd av 
ökade hyresintäkter. 

Personalavdelning

Budgeten för personalavdelningen ökar med 221 
tkr, motsvarande 3,4 procent. Anslagen för personal-
politiska insatser minskas enligt tidigare planering. 
Avdelningen har från och med 2013 förstärkts med 
ytterligare en medarbetare. Budgeten för friskvård 
och trivselåtgärder minskas med 60 tkr från och 
med 2015 till följd av avslutat åtagande avseende 
studentmedarbetare.



14

EKONOMI IT- och informationsavdelningen

Budgeten för IT- och informationsavdelningen ökar 
med 786 tkr, 10,5 procent. Utöver normala kostnads-
uppräkningar förstärks budgeten för arkivverksam-
heten med 200 tkr. 

Avdelningen för kultur, fritid, arbetsmarknad och 
etablering

Budgeten för kultur-, fritid- etablerings- och arbets-
marknadsenheten ökar med 896 tkr, 5 procent. 

Etableringsverksamheten förväntas ge ett plusresul-
tat på 200 tkr i förhållande till de intäkter som kom-
munen erhåller från Migrationsverket. Även Duvan 
förväntas generera ett årligt överskott på 400 tkr. 

I förhållande till tidigare planering utökas UppJobbs 
budget från 500 tkr till 1 mnkr, detta för att kunna 
bedriva verksamheten på samma nivå som under 
2014. Verksamheten beräknas ge lägre kostnader 
inom socialnämnden. 

Från och med 2015 budgeteras 400 tkr för medfinan-
siering av Framtid Kronoberg.

Teknisk avdelning
 
Budgeten för den tekniska avdelningen beräknas 
öka med 2,3 mnkr, 14 procent. Det är inom VA verk-
samheten som nettokostnaden ökar under planpe-
rioden. Detta till följd av att verksamheten från och 
med 2016 inte längre behöver generera överskott för 
att täcka tidigare års negativa resultat. 

Inom den skattefinansierade verksamheten sker 
inga större förändringar. 

Renhållningsverksamheten kalkyleras gå med +- 0 
utfall under hela planperioden

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Politisk verksamhet och kansli 11 074 11 456 11 600 11 754

Ekonomiavdelningen 32 334 32 043 33 085 34 645

Personalavdelningen 6 584 6 567 6 714 6 805

IT och informationsavdelningen 7 481 7 907 8 138 8 267

Kostavdelningen 0 0 0 0

Kultur, fritid och etablering 18 025 18 524 18 746 18 921

Teknisk avdelning 16 296 17 564 18 137 18 598

Totalt 91 794 94 061 96 420 98 990

Beslutad ram 93 561 96 420 98 990

Differens 500 0 0
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND  

Ordförande: 
Torbjörn Gustafsson (C)
  

Förvaltningschef:
Anders Käll

Torbjörn Gustafsson

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för 
förskola, förskoleklass, kulturskola, grundskola, skol-
barnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, 
svenska för invandrare, lärcenter samt asylskola. 

2015 ÅRS VERKSAMHET 

Barn- och utbildningsnämndens budgetberedning 
har tillsammans med förvaltningen arbetat fram 
ett driftbudgetförslag som ligger 1 mnkr över den 
tilldelade ramen för 2015 och 1 072 tkr för 2016 och 
2017. Budgetberedningens förslag är att till nämn-
dens ram tillföra 1 mnkr för 2015, 2016 och 2017. 

Budgetförslaget bygger på prognostiserat antal 
barn och elever inom nämndens verksamhetsområ-
den samt övriga kända förändringar. 

Under planperioden ökar nettokostnaderna med 
11,8 mnkr (5,9 %). Intäkterna ökar med totalt 64 tkr 
och kostnaderna ökar med 11,8 mnkr. 

Antalet årsarbetare beräknas minska med 0,75 
under planperioden.

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

• En osäkerhetsfaktor är alltid löneökningsutfallet 
i avtalsrörelsen. Löneökningsmedlen är för 2014 
budgeterade till 2,6 procent och för övriga år till 
3 procent per år. 1 procent motsvarar cirka 1,1 
mnkr. 

• Utveckling av antal 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.  

• Det förekommer att elever har stora behov av 
extra stöd för att klara av sin utbildning. Ibland 
kan det bli mycket kostsamt, och kan bli svårt 
att inrymmas i den ordinarie budgeten. 

• Nya krav från staten kan påverka både verk-
samhet och ekonomi. 

• Ett antal osäkerhetsfaktorer som baseras på det 
ekonomiska utfallet 2013 finns, bland annat 
kostnaderna för fristående skolor, kostnaderna 
för barn i behov av särskilt stöd, personal- och 
övriga kostnader i de egna verksamheterna. 

• Osäkerhet finns även i vilken utsträckning 
ersättningarna från Migrationsverket täcker 
nämndens kostnader. 

Politisk verksamhet

Inom den politiska verksamheten planeras inga 
större förändringar. Kostnadsökningen för planpe-
rioden är 8 tkr och består av normala kostnadsök-
ningar. 

Förvaltningsgemensamt

Kostnaderna för verksamhetsområdet förvaltnings-
gemensamt ökar med 8,7 mnkr under planperioden. 
Löneökningsmedel för åren 2014-2017, totalt 15,4 
mnkr, finns i budgeten för förvaltningsgemensam 
verksamhet.  Medlen ska räcka till samtliga verk-
samheter utom förskolan, där löneökningsmedlen 
redan är inlagda i verksamhetens resursfördel-
ningsbudget. Nämndens budgetäskande på 1 mnkr 
utöver ram återfinns under förvaltningsgemensamt. 
Här finns även tidigare beslutade krav på verksam-
hetsanpassningar på 600 tkr för 2015 och ytterligare 
1 000 tkr för 2016 och 2017. 

Förskola

Kostnaderna för förskoleverksamheten beräknas 
öka med 2,6 mnkr, varav merparten (2,2 mnkr) 
avser löneökningsmedel. 

Budgeten är beräknad utifrån antagande om att an-
talet barn i verksamheten är i stort oförändrat under 
perioden. Prognosen bygger på antalet födda barn i 
kommunen de senaste åren, 
2008:80, 2009:85, 2010:92, 2011:92 och 2012: 77, 
2013:93.

Osäkert när nybyggnationen i Åseda kan vara klar. 
Budgetmedel finns avsatt för att täcka ökade drifts-
kostnader beräknat på en investeringskostnad på 15 
mnkr. Samtidigt kan en del andra lokaler avvecklas 
och vissa effektiviseringar i personalbemanningen 
göras. Nettokostnadsökningen beräknas till cirka 
800 tkr per år.
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F-klass och fritidshem

Budgeten för F-klass och fritidshem beräknas öka 
med 98 tkr och består av normala kostnadsökningar.

Grundskola 

Grundskolans nettobudget (exkl. löneökningsme-
del) ökar med 1,0 mnkr under planperioden. Elev-
underlaget beräknas vara i princip oförändrat, cirka 
860 elever per år. Budgeten har räknats upp för 
normala kostnadsuppräkningar.

Inom särskolans verksamhet kommer antalet elever 
att minska från dagens 7 till 4 för höstterminen 2014. 
Budgeten förändras inte i dagsläget eftersom osä-
kerheten är stor kring eventuellt tillkommande nya 
elever. Kostnaderna för grundsärskolans skolskjut-
sar befaras öka. 

Gymnasieskola 

Gymnasieverksamhetens nettobudget (exkl löneök-
ningsmedel) minskar med 700 tkr. Utöver normal 
kostnadsuppräkning innehåller det en minskning 
av budgeten för interkommunala ersättningar med 
1,1 mnkr. 

Elevunderlaget för gymnasiet (beräknat enligt antal 
elever som beräknas gå ut från årskurs 9) beräknas 
minska med 34 (10,7 procent), från 318 till 284.

Faktiskt antal elever inom gymnasieskolan påverkas 
av eventuell period i introduktionsprogram, eller 
på grund av ytterligare ett år utöver programmets 
ordinarie år. 

Antalet elever på särgymnasiet är för närvarande 
sex stycken och beräknas ligga kvar på samma nivå 
under budgetperioden. Det är en nivå som inte ryms 
i nuvarande budgetnivå. Tillkommer även ökade 
kostnader för skolskjutsar inom gymnasiesärskolan. 

Kulturskola

Kulturskolans nettobudget (exklusive löneökningar) 
kommer att vara oförändrad under planperioden. 
Ökade kostnader beräknas finansieras med ökade 
intäkter. 

 

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningens nettobudget (exkl medel för 
löneökningar) ökar med 36 tkr under planperioden 
och består av normala kostnadsuppräkningar. Det 
är osäkert hur bidragsläget kommer att vara under 
2015. Huruvida yrkesvux utbildningar kommer att 
bedrivas 2015 och framåt beror helt på både efterfrå-
gan och möjligheterna att finansiera dessa.

SFI och asyl

SFI-verksamhetens omfattning beräknas vara i 
stort sett oförändrad. Det finns ett behov att se över 
finansiering av elever som kommer via etablerings-
enheten. 

Asylverksamhetens nettobudget är oförändrad. 
Verksamheten förväntas ge ett intäktsöverskott på 
500 tkr. Detta för att täcka in bland annat lokalkost-
nader, administration med mera som inte kostnads-
förs på verksamheten. Intäktsbudgeten ligger på 10 
mnkr och kostnadsbudgeten på 9,5 mnkr.

Investeringsbudget

Nämnden har ökat investeringsbudgeten från 1 975 
tkr med 3 000 tkr från och med 2015. Den ökade 
investeringsnivån medför ökade kapitalkostnader 
och dessa är inte finansierade i nämndens förslag. 
Budgetberedningen avslår nämndens krav på ökad 
investeringsbudget och föreslår en investeringsbud-
get för nämnden på samma nivå som tidigare år, 1 
975 tkr. 

Investeringsbudgeten på  1 975 tkr per år avser 
bland annat utbyte av inventarier, datorer till gym-
nasieskolan, maskiner till yrkesutbildningar med 
mera. Om nybyggnationen av barnomsorgslokaler 
genomförs, kommer investeringsbehovet att vara 
något större. Utökningen beräknas inrymmas i den 
planerade investeringsnivån på 15 mnkr för ny-
byggnationen.
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EKONOMI

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Politisk verksamhet 523 525 528 531

Förvaltningsgemensamt 30 603 33 306 35 875 39 312

Förskoleverksamhet 33 086 33 927 34 802 35 677

F-klass och fritidshem 7 665 7 701 7 732 7 763

Grundskoleverksamhet 77 579 77 568 78 098 78 628

Gymnasieverksamhet 42 858 42 996 42 527 42 140

Kulturskola 2 601 2 601 2 601 2 601

Vuxenutb, SFI, asyl 2 978 2 990 3 002 3 014

Totalt 197 893 201 614 205 165 209 666

Beslutad ram 200 614 204 093 208 594

Differens 1 000 1 072 1 072
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SOCIALNÄMND
Ordförande: 
Thomas Lindberg (C)

Förvaltningschef:
Susanne Winsth

Thomas Lindberg

Socialnämndens ansvar är att ha en verksamhet 
igång dygnet runt och året runt. Vare sig det är dag, 
kväll, natt eller helg ska verksamheten planeras och 
genomföras. Brukaren/vårdtagaren har rätt till sin 
insats oavsett sjukdom eller andra problem.

2015 ÅRS VERKSAMHET 

Socialnämndens driftbudgetförslag överstiger de 
av kommunfullmäktige fastställda ramarna med 
5 mnkr för 2015 och 5,3 mnkr för 2016 och 2017. 
Budgetberedningens förslag är att tillföra 1 mnkr till 
nämndens ram för 2015, 2016 och 2017. 

Nettokostnaden ökar med 16,5 mnkr i förhållande 
till 2014 års budget vilket motsvarar en procentuell 
ökning på 8 procent. Anledningen till att nettokost-
naden ökar är främst ombyggnationen av äldre-
boendet i Åseda, den nya gruppbostaden samt fler 
ärenden. Intäkterna ökar med 1,9 mnkr och kostna-
derna med 18,5 mnkr, löneökningarna motsvarar 
cirka 12 mnkr. Antalet årsarbetare beräknas minskas 
något  under planperioden. 

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

• Buffert. Nya ärenden, förändrade omvårdnads-
behov, förändrade externa och interna förutsätt-
ningar påverkar hela tiden ekonomin. Någon 
buffert finns inte inte längre i nämndens budget. 

• Olofsgårdens ombyggnation. Fortfarande oklart 
hur mycket det kommer kosta och när ombygg-
nationen är klar. I budgetförslaget är kostnads-
förslaget beräknat efter att om-byggnationen är 
klar juli 2016 och investeringen beräknas kosta 
28,5 mnkr.

• Köp av bostad med särskild service. Eventuellt 
kommer kostnadsansvaret för två köpta platser 
att övergå till annan kommun. I budgetförslaget 
finns kostnaden med, totalt 3.3 mnkr. 

• Löneökningsmedel. I budgetförslaget finns löne-
ökningsmedel mostsvarande 3 procent per år.

• Smedsgård. Budgeten är beräknad efter 2013 års  
utfall med en uppräkning med 3 procent årligen 
men antalet platser och behov förändras hela 
tiden. 

• Vårdhygien. Till följd av kommande nya riktlin-
jer avseende vårdhygien har en upphandling av 
leasing av arbetskläder påbörjats. I budgetförsla-
get har kostnaden beräknats till 1 mnkr. 

• Resursfördelningsbudgeten inom äldreomsor-
gen motsvarar 98,9 årsarbetare medan behovet 
för första kvartalet 2014 redovisar ett behov av 
107 årsarbetare. Nivån beräknas gå ner till det 
budgeterade.  

Gemensam verksamhet 

Driftbudgeten för Socialförvaltningens gemen-
samma kostnader ökar med 13,4 mnkr för plan-
perioden. Löneökningsmedel för hela förvaltningen, 
totalt 12,2 mnkr för planperioden budgeteras under 
gemensamma kostnader. När avtalen är klara förde-
las medlen ut till respektive verksamhet. Upphand-
ling avseende leasing av arbetskläder pågår och 
kostnaden är beräknad till 1 mnkr. 

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens budget förstärktes 
med tilläggsanslag 2014 med 3,5 mnkr. Tilläggsan-
slaget minskas successivt, med 1 mnkr 2015, 1 mnkr 
2016 och 500 tkr 2017.  Verksamhetens nettobudget 
minskas med 2,5 mnkr under planperioden till följd 
av minskningen av tilläggsanslaget. 

En stor osäkerhet är som alltid kring IFO-placering-
ar och hur försörjningsstödet kommer att påverkas 
av konjunkturförändringarna.

Vård och omsorg 

Vård och omsorgs driftbudget ökar med 5,4 mnkr 
under planperioden vilket beror främst på om-
byggnationen av Olofsgården. Ombyggnationen 
beräknas kosta 28,5 mnkr och vara klar i juli 2016. 
En ny gruppbostad beräknas bli klar under hösten 
2014. Gruppbostäderna på Ängsgatan och Sländan 
flyttar till Ekbackas lokaler i Lenhovda i årsskiftet 
2014/2015. 

Behovet av särskilda platser beräknas minska och 
en planering finns för minskning av sex permanenta 
platser och fyra tillfälliga platser. Under 2014 på-
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EKONOMIbörjas arbetet med ”hemtagningsteam”, som har 
för avsikt att ge den enskilde bättre möjlighet att bo 
kvar hemma. Mindre matsalar på Solgården och 
Storgården finns med i planeringen för 2017. 

Eventuellt kommer kostnadsansvaret för två LSS 
ärenden att övergå till annan kommun från och med 
nästa år. I budgetförslaget finns kostnaden budge-
terad med 3,3 mnkr. Budgeten för Smedsgård är 
beräknad utifrån 2013 års utfall med uppräkning 
motsvarande 3 procent årligen. 

Budgeten har beräknats med utgångspunkt från 
kända ärenden. Förändringar i form av både till-
kommande och avslutade ärenden kommer med 
stor sannolikhet att ske under planperioden. Ett 
ärende inom omsorgen om funktionshindrade kan 
kosta allt från några tusentals kronor till flera miljo-
ner. 

Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdsverksamheternas driftbudget 
ökar med 254 tkr under planperioden, avseende 
normala kostnadsuppräkningar.

Driftredovisning, tkr Budget* Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Gemensamma kostnader 14 171 18 636 23 033 27 568

Individ- och familjeomsorg 29 791 28 763 27 772 27 281

Vård och omsorg 128 223 131 925 132 644 133 622

Hälso- och sjukvård 24 410 24 596 24 657 24 664

Totalt 196 595 203 920 208 106 213 135

Exklusive tilläggsanslag för kompetensutveckling

Beslutad ram 198 920 202 806 207 835

Differens 5 000 5 300 5 300
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MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND  
Ordförande: 
Ingemar Hugosson (C)

Förvaltningschef:
Karin Holst

2015 ÅRS VERKSAMHET 

Ingemar Hugosson 

FRAMTIDEN 

EKONOMI

Sju ledamöter fattar beslut i enlighet med miljöbal-
ken, plan - och byggnadslagen, livsmedelsförord-
ningarna m fl lagstiftningar. Ärendena har omfattat 
allt från vindkraftverk till kalkonhållning

Under det senaste året har ett antal nyrekryteringar 
gjorts inom verksamheten. Ett arbete pågår med 
att ta fram lokala miljömål. Ett nytt kartsystem 
kommer att införskaffas.  Från statligt håll är inga 
stora förändringar aviserade. 

• Den största framtidsfrågan är vindkraftsutbygg-
naden i kommunen. Utbyggnaden kommer att 
utgöra den största förändringen av samhälls-
bilden i modern tid i Uppvidinge. Om det rent 
arbetsmässigt kommer att utgöra en lika stor 
fråga för oss under uppbyggnadsskedet som 
tiden innan återstår att se. 

• Förverkliga de lokala miljömålen som vi nu 
jobbar fram förslag till. 

• Förverkliga Översiktsplanen

Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag över-
skrider den tilldelade ramen med cirka  400 tkr för 
hela budgetperioden. Avvikelsen beror till största 
delen på minskade intäkter för framställande av 
kartor. 

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Politisk verksamhet 426 437 450 464

Bygglovsverksamhet 65 102 119 136

Detaljplanering 322 268 240 248

Kart- mätning - GIS 567 670 692 714

Miljö- och hälsoskydd 1 489 1 606 1 671 1 738

Agenda 21 30 30 31 31

Miljöundersökande analyser 61 62 63 64

Totalt 2 960 3 175 3 266 3 395

Beslutad ram 2 746 2 867 2 978

Differens -429 -399 -417
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Ordförande:        Vice ordförande:
Kjell Danielsson (S)      Elisabeth Gruvhagen (C)

Ledamöter:  
Alf Svensson (V)   
Georg Frisk (M)
Rune Ohlsson (S)

REVISION

VERKSAMHET

EKONOMI 

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 styrelser. Kommunen ska upp-
fatta revisionen som en resurs. Arbetssättet styrs av 
revisionen 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 inom an-

tingen 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.

Revisionens budget ingår i kommunstyrelsens drift-
budget. Budgeten ökas med 35 tkr. År 2015 kommer 
revisionen att ha dubbla revisionsgrupper dels 
gruppen som avslutar 2014 års revision i mars-april 
2015, dels gruppen som börjar revisionen från den 1 
januari 2015

Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser 
efter en bedömning av väsentlighet och risk. Under 
2015 kommer bland annat följande granskning att 
genomföras.

• Granskning av delårsrapport
• Granskning av årsredovisning

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Kostnader 685 720 720 720

Netto 685 720 720 720
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Christer Jonsson  

EKONOMI 

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kom-
muner har från och med 2007-01-01 en gemensam 
nämnd för samverkan kring överförmyndarfrå-
gor. Värdkommun är Nybro och nämnden ingår 
således i Nybro kommuns organisation. Nämnden 
har bildats i syfte att säkra kompetens och rätts-
säkerhet. 

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabalken 
och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn 
över förmyndares, gode mäns och förvaltares 
verksamhet.  Tillsynen över nämndens verksam-
het utövas av Länsstyrelsen.

Årligen fastställs storleken av gode mannens och 
förvaltarens arvode, som i många fall betalas av 
huvudmannens tillgångar. I de fall huvudman-
nens tillgångar eller inkomster understiger 2,65 
basbelopp, betalas arvodet av kommunen. Tillsy-
nen över nämndens verksamhet utövas av Läns-
styrelsen.

2015 ÅRS VERKSMHET

Ordförande:   
Christer Jonsson (S) 
  
Uppvidinge kommuns 
ledamot                                         
i nämnden är Ann- Sofie 
Birgersson(C).

Verkställande tjänstemän: 
Kristian Lund,  administrativ chef
Ann-Katrin Wahldorfsson (Nybro och Torsås)
Marita Haraldsson (Emmaboda och Uppvidinge)
Roland Kock, ensamkommande barn, administra-
tion mm.

Överförmyndarverksamheten kommer att bedrivas 
i likhet med tidigare år. Överförmyndarkansliet i 
Nybro administrerar den verksamhet nämnden står 
för. Onsdagar varje vecka finns personal på kom-
munledningskontoret i Åseda.

Ärendemängden har ökat i samtliga fyra medlems-
kommuner. Till följd av det har verksamheten under 
2014 att utökats med en halvtidstjänst. Kostnaden 
för tjänsten fördelas på respektive medlemskom-
mun utifrån invånarantalet. 

Nya ställföreträdarskap har en tendens att bli svå-
rare och tyngre och därmed ta mer tid i anspråk för 
gode mannen eller förvaltaren. Detta gör att arvodet 
i många fall blir högre mot tidigare ärenden. I de 
flesta av dessa ärenden är det kommunerna som 
står för arvodet.  

(Ingår i budget för kommunstyrelsen.)

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Kostnader 773 788 803 819

Netto 773 788 803 819
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VALNÄMND
Ordförande: 
Roland Kronholm (C)

Vice ordförande:
Ann-Charlotte Kakoulidou 
(S)

Valnämnden administrerar genomförande av 
de allmänna valen, det vill säga val till riksdag, 
landstings- och kommunfullmäktige samt Euro-
paparlamentet. Valnämnden får dessutom anlitas 
av kommunen eller landstinget för att genomföra 
kommunal folkomröstning.

KRISLEDNINGSNÄMND

VERKSAMHET UNDER PLANPERIODEN

VERKSAMHET 

Ordförande:
Åke Carlson (C)

Vice ordförande:
Peter Skog Lindman 
(S) 

Åke Carlson

Peter Skog Lindman

EKONOMI 

Medel budgeterade på kansliet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt samman-
träde den 27 mars 2007 att inrätta en krislednings-
nämnd. Inga planerade verksamhetsförändringar 
under budget- och planperioden.

EKONOMI 

Medel budgeterade på kansliet

Under 2014 genomförs val till riksdag, landstings- 
och kommunfullmäktige samt till Europaparlamen-
tet. Några val kommer inte att genomföras under 
budget- och planperioden.

För krisledningsnämnden finns särskilda bestäm-
melser i lagen om extraordinära händelser i freds-
tid. Med extraordinära händelser avses en sådan 
händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser från kommunen.
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LÖNESAMVERKAN HUL 
Ordförande:
Ingrid Hugosson 
(C)

Verksamhetsle-
dare:
Cecilia Karlsson

Ingrid Hugosson

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har 
gått samman i en gemensam nämnd kallad Löne-
samverkan HUL. HUL ska ansvara för lön, pen-
sions- och försäkringsadministration.

Uppvidinge kommun är värdkommun. 

VERKSAMHET 

Lönesamverkan HUL administrerar cirka 3 500 
löner per månad för de tre kommunerna och för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg, UppCom AB 
och AB LesseboHus. Verksamheten är placerad i 
Åseda och består av fyra medarbetare.

Ingrid Hugosson (C), Uppvidinge kommun, är ord-
förande och övriga ledamöter är Ingemar Svanström 
(C), Högsby kommun, samt Monika Widnemark (S), 
Lessebo kommun. 

HUL:s uppdrag är att vara systemförvaltare för PA 
/ lönesystemet och att vara support och stöd till 
chefer/assistenter i de tre kommunerna och bolagen

FÖRÄNDRINGAR 2015 - 2017

EKONOMI 

Lönesamverkan HUL deltar i en upphandling av 
personalsystem tillsammans med övriga kommuner 
i Kronobergs län. Styrgruppen i upphandlingspro-
jektet består av personalcheferna och projektgrup-
pen representeras av lönechefen. Tilldelningsbeslut 
kommer vid slutet av 2014. Avtalet med CGI löper 
ut i mars 2016. Med tanke på upphandlingssitua-
tionen under 2014, råder viss återhållsamhet kring 
införande av nya moduler och planering av utveck-
ling.

Det har tillkommit ett nytt pensionsavtal som kräver 
ökad administration. Fr o m 1 januari 2014 gäller 
ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal AKAP-KL för 
arbetstagare födda 1986 och senare. I AKAP-KL är 
pensionsavgiften 4,5 procent på den pensionsgrun-
dande lönen upp t o m 7,5 inkomstbasbelopp, vilket 

motsvarar en månadslön om 35 562 kronor (2014) 
och 30 procent på de delar av den pensionsgrun-
dande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. 
Pensionsavgiften, som uppräknas med prisbasbe-
loppets förändring, betalas årsvis av arbetsgivaren.

OPF-KL är ett förslag på omställningsstöd för för-
troendevalda som väljs för första gången i samband 
med valet 2014 eller senare. OPF-KL är indelat i om-
ställningsstöd och pensionsbestämmelser. Bestäm-
melserna ska underlätta och möjliggöra för förtroen-
devald att förena arbetsliv och uppdrag.

HUL:s verksamhet budgeteras med en nettokostnad 
som är +/- 0. Verksamheten finansieras med intäkter 
från respektive kund. Kostnaden per lönespecifika-
tion debiteras till självkostnadspris. 

Priset per lönespecifikation 2015 beräknas till 113 
kronor för att sedan öka med 2 procent per år. Det 
finns en del osäkerhetsfaktorer vid budgeteringstill-
fället.  
Eftersom ny upphandling pågår har avtalet för-
längts. Fram till mars 2014 har HUL haft ett rabat-
terat pris för upprätthållande av styrregistret. I 
budgetförutsättningarna finns nu en högre kostnad 
för styrregistret än tidigare. I övrigt är budgetförut-
sättningarna för perioden osäkra då upphandling 
pågår. Från 2015 har införandekostnaderna för 
uppstart av HUL skrivits av och resulterar i lägre 
kapitalkostnader. I budgetförutsättningarna behålls 
dock kostnadsnivån oförändrad, för att skapa ett 
utrymme för eventuellt högre kostnader/införande-
kostnader till följd av upphandlingen.  När resulta-
tet av upphandlingen är känt, kommer en översyn 
av budgeten göras för hela perioden. 
Per uppdragstagare och år

2015 2016 2017

Uppvidinge kommun 1 569 1 606 1 641

UppCom AB 23 23 24

Lessebo kommun 1 353 1 383 1 413

Lessebohus 81 83 85

Högsby kommun 1 132 1 156 1 182

RÖK 250 255 261

Totalt 4 408 4 506 4 606

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan
2014 2015 2016 2017

Intäkter -4 328 -4 408 -4 506 -4 606

Kostnader 4 328 4 408 4 506 4 606

Netto 0 0 0 0
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KOMMUNALFÖRBUNDET  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA 
KRONOBERG (RÖK)

Ordförande:
Åke Carlson (C)
Uppvidinge kommun

Räddningschef: 
Per Pettersson

Uppvidinge kommuns representanter i direktionen:

Åke Carlson (C)  Peter Skog Lindman (S)
Per Ragnarson (C)  

Räddningstjänsten i Uppvidinge ligger under Kom-
munstyrelsens ansvar. Tillsammans med Lessebo 
kommun och Tingsryds kommun har Uppvidinge 
kommun bildat ett kommunalförbund som från och 
med 2003 ansvarar för räddningstjänsten i dessa 
kommuner.

VERKSAMHET 

EKONOMI 

Åke Carlson

Räddningstjänstens arbetsuppgifter är enligt rädd-
ningstjänstlagen att hindra eller begränsa skador 
på människor, egendom eller miljö. I ett lokalt 
anpassat dokument (räddningstjänstplan) anges 
hur verksamheten ska vara organiserad och vad 
den ska vara dimensionerad för inom Uppvidinge 
kommun. Arbetsuppgifterna bedrivs genom före-
byggande verksamhet och utryckningstjänst

För närmare information om verksamheten hän-
visas till den budget som upprättats av Kommu-
nalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
(RÖK). 

Uppvidinge har sedan länge mycket höga kost-
nader för räddningstjänsten. Enligt den analys av 
ekonomiska nyckeltal som under 2013 har genom-
förts av en arbetsgrupp med representanter från 
respektive deltagande kommun, har samtliga RÖK 
kommuner en hög nettokostnad för räddningstjäns-
ten i förhållande till jämförbara kommuner. 

Uppvidinge kommuns andel av Kommunalförbun-
det Räddningstjänsten Östra Kronobergs (RÖK) 
budget finns inom kommunstyrelsen verksamhet. 
Tidigare beslutad neddragning av budget på 1 
mnkr genomförs inte enligt plan, budgeten åter-
ställs till tidigare nivå. 

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Kostnader 13 844 14 190 14 403 14 691

Netto 13 844 14 190 14 403 14 691
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Kommunledningsförvaltningen   •   ekonomiavdelningen

Box 59, 364 21 Åseda         Telefon 0474-470 00

www.uppvidinge.se


