
Emma Majlöv Modig,  
emma.majlov-modig@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2019-10-08 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 15 oktober 2019 klockan 

13:30 i Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop

Ärende Anteckningar

1. Godkännande av dagordning

Dnr 2019-000001

2. Val av justerare

Dnr 2019-000065

3. Medborgarförslag öka tillgängligheten genom

att bredda de kommunala bilparkeringarna.

Dnr

4. Medborgarförslag belysning vid

återvinningsstationen i Alstermo

Dnr

5. Medborgarförslag bevarande av

järnvägssträckan Vetlanda-Åseda

Dnr

6. Medborgarförslag om parkeringsövervakning

i Uppvidinge kommun

Dnr

7. Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet

friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen

Viken till Singeltorps by

Dnr

8. Medborgarförslag upprustning badplats

Sjöparken Lenhovda

Dnr

9. Medborgarförslag om att flytta pyramiden i

Åseda

Dnr



Uppvidinge kommun 

Datum 

2019-10-08 
Sida 

2(4) 

Ärende Anteckningar

10. Information om ökade kostnader Uppjobb

Dnr 2019-000157

11. Renovering av kvarnen i Klavreström

Dnr 2017-000400

12. Trafiklösning för nya industriområdet i Åseda

Dnr 2017-000353

13. Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2019-08-

31

Dnr 2019-000296

14. Delårsbokslut per 2019-08-31

Dnr 2019-000297

15. Kommunstyrelsens Budget 2020 och

verksamhetsplan 2021-2022

Dnr 2019-000149

16. Inköp av elektronisk hastighetstavla

Dnr 2019-000276

17. Risk- och sårbarhetsanalys 2019

Dnr 2019-000280

18. Yttrande handlingsprogram för

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019-2022

Dnr 2019-000279

19. Kulturstrategi 2019-2022

Dnr 2016-000049

20. Björkåkra camping och badplats i Åseda

Dnr 2019-000295

21. Riktlinje för föreningsbidrag till

pensionärsföreningar från Kommunstyrelsen

Dnr 2019-000292

22. Föreningsbidrag för pensionärsföreningar år

2019

Dnr 2019-000131

23. Översyn av bolag och kommunstyrelsens

organisation

Dnr 2019-000122



Uppvidinge kommun 

Datum 

2019-10-08 
Sida 

3(4) 

Ärende

24. Motion utökad hjälp via kommunens

fixartjänst

Dnr 2018-000409

Anteckningar

25. Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst

Dnr 2019-000199

26. Motion inrätta parlamentarisk

fullmäktigeberedning för budgeten och

reformera budgetprocessen

Dnr 2019-000290

27. Interkommunal samverkan inom

avfallsområdet

Dnr 2018-000269

28. Redovisning av obesvarade medborgarförslag,

obesvarade motioner och ej verkställda beslut

2019

Dnr 2019-000104

29. Sammanträdesplan 2020

Dnr 2019-000298

30. Projektering för ombyggnation av Smedjan i

Lenhovda

Dnr 2017-000409

31. Medborgarförslag byta ut fotbollsplanen, B-

planen, i Åseda till en konstgräsplan

Dnr

32. Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till

Uppvidingehus

Dnr

33. Medborgarförslag samarbete mellan köket i

Folkets hus och förskolan i Fröseke

Dnr

34. Hot och våld mot politiker

Dnr 2019-000277

35. Taxor och avgifter inom vård och omsorg år

2020

Dnr 2019-000283
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Datum 

2019-10-08 
Sida 
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Ärende Anteckningar

36. Socialnämndens åtgärdsplan för budget i

balans 2019

Dnr 2019-000153

37. Uppvidinge Gymnasieskola

Dnr 2019-000294

38. Återrapportering av delegationsbeslut

kommunstyrelsen 2019

Dnr 2019-000043

39. Granskning av intern kontroll,

revisionsrapport

Dnr 2019-000082

Niklas Jonsson 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Kommunsekreterare 



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-06 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 15   

Medborgarförslag öka tillgängligheten genom att 
bredda de kommunala bilparkeringarna 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet beslutar att uppmana kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget.          

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 september år 2018, § 110, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag 

öka tillgängligheten genom att bredda de kommunala bilparkeringarna. 

Den 9 april år 2019, § 68, beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda medborgarförslag öka tillgängligheten genom 

att bredda de kommunala bilparkeringarna.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (S) yrkar på att tekniska utskottet beslutar att uppmana 

kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med Tony 

Johanssons (S) yrkande och finner tekniska utskottet eniga.        

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag öka tillgängligheten genom att bredda de kommunala 

bilparkeringarna 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-09-25 § 110 Medborgarförslag 

öka tillgängligheten genom att bredda de kommunala bilparkeringarna 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-09 § 68 Medborgarförslag öka 

tillgängligheten genom att bredda de kommunala bilparkeringarna    

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag öka tillgängligheten genom att 
bredda de kommunala bilparkeringarna.         

 

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun utgår från Trafikverkets regler för vägars och gators 

utformning (VGU) vid upprättandet av kommunala bilparkeringar. För 

kommuner är reglerna rådgivande och inte tvingande, men reglerna 

används som standard av flera kommuner. 

 Många nyproducerade bilar har blivit både bredare och större under några 

decennier vilket kräver mer parkeringsutrymme. Detta i sin tur gör att det 

blir allt mindre parkeringsutrymme i varje parkeringsficka. 

Uppvidinge kommun kommer nogsamt att följa Trafikverkets regler inom 

detta område, så att kommunens bilparkeringar hänger med i den 

nationella utvecklingen. 

              

 

 

Samhällsservicechef 

Patrik Ivarsson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 18   

Medborgarförslag belysning vid återvinningsstationen i 
Alstermo 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet beslutar att överlämna följande svar till 

kommunstyrelsen: 

Medborgarförslaget är redan genomfört.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 februari år 2019, § 5, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, medborgarförslag belysning 

vid återvinningsstationen i Alstermo. 

Den 9 april år 2019, § 70, beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda medborgarförslaget med tillägg att se över 

belysningen för samtliga återvinningsstationer i kommunen och återkomma 

med svar senast oktober år 2019.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att medborgarförslaget redan är genomfört 

och att tekniska utskottet överlämnar detta som svar till kommunstyrelsen.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande. 

Ordförande finner att tekniska utskottet beslutat i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande.           

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag belysning vid återvinningsstationerna i Alstermo 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-02-26 § 5 Medborgarförslag 

belysning vid återvinningsstationerna i Alstermo 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-09 § 70 Medborgarförslag 

belysning vid återvinningsstationerna i Alstermo    

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

    





 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

staffan.aberg@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Staffan Åberg SÅG 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-07 
Referens 

 

  

 

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan 
Vetlanda-Åseda 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska utskottet beslutade den 24 september år 2019 § 27 att uppdra åt 

samhällsserviceförvaltningen att svara på medborgarförslaget och 

återkomma till kommunstyrelsen i oktober år 2019. 

Medborgarförslaget föreslår att järnvägssträckan Vetlanda-Åseda skall 

bevaras under en försöksperiod av fem till 10 år. Av förslaget framgår att 

upprivning av spåret kan innebära en kapitalförstöring samt att det under 

perioden kan förändras på så sätt att behov finns av spåret för transporter. 

Uppvidinge kommun äger inte järnvägssträckan, således kan inte 

kommunen besluta huruvida järnvägssträckan skall bevaras eller inte.  

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda 2018-08-

10 

Protokollsutdrag Tekniska utskottet 2019-09-24 § 27 

Tjänsteskrivelse 2019-10-04   

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren av medborgarförslaget   

 

 

Samhällsservicechef 

Patrik Ivarsson 

 



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 27 Dnr   

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan 
Vetlanda-Åseda 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar i 

oktober år 2019.          

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 augusti 2018, § 99, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag 

om att järnvägssträckan Vetlanda-Åseda. 

Den 9 april år 2019, § 65, beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda medborgarförslag om järnvägssträckan 

Vetlanda-Åseda och återkomma med svar senast oktober år 2019. 

Den 6 maj år 2019, § 17, beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott att ge 

tekniska avdelningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma med svar till tekniska utskottet senast september år 2019.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar på att ge samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma till 

kommunstyrelsen med svar i oktober år 2019.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutat 

så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-05-06 § 17 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-04-09 § 65 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-08-28 § 99 

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda 2018-08-

28     



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
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Sida 
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2019-09-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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Medborgarförslag om parkeringsövervakning i 
Uppvidinge kommun 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april år 2019 § 69 att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget 

och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast oktober år 2019. 

Medborgarförslaget föreslår att Uppvidinge kommun beslutar om höjda 

böter för felparkeringar. Av förslaget framgår att det i Åseda är anarki på 

gatorna gällande felparkeringar.   

Uppvidinge kommun anser att det istället måste till informationsinsats som 

belyser detta problem, så att en förändring sker. 

   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om parkeringsövervakning i Uppvidinge kommun 2018-

10-02 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-09 § 69 

Tjänsteskrivelse 2019-10-04       

 

 

Samhällsservicechef 

Patrik Ivarsson 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
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2019-04-09 
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§ 69   

Medborgarförslag om parkeringsövervakning i 
Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast 

oktober 2019.               

Sammanfattning av ärendet 

Den 11 november 2018, § 131, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag 

om parkeringsövervakning i Uppvidinge kommun.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger kommunledingsförvaltningen i 

uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma till 

kommunstyrelsen med svar senast oktober 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om parkeringsövervakning i Uppvidinge kommun  

Kommunfullmäktige protokollsutdra 2018-11-27 § 131 Medborgarförslag 

om parkeringsövervakning i Uppvidinge kommun    

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 
friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till 
Singeltorps by 

Tekniska avdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att utreda 

medborgarförslaget vidare. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska utskottet beslutade den 24 september år 2019 § 26 att ge 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar i oktober år 2019. 

Medborgarförslaget föreslår följande: 

 belysning utmed järnvägsbanken från viken till Singelstorps by,  

 bänk utmed spåret,  

 papperskorg,  

 hundavfallskorg, samt  

 tydliga skyltar runt spåret.  

Medborgarförslaget sammanfattar att en komplett friskvårdsslinga runt 

Lenhovdasjön även mot Singelstorps by skulle bidra till hela området. 

”Friskvårdsslingan” är 5,4 kilometer lång och följer gång- och cykelvägar, 

enskilda vägar och samfällighetsvägar runt Lenhovdasjön. 3,6 kilometer av 

slingan har belysning, det finns flera bänkar och papperskorgar längs 

gångvägen i tätorten och en bänk ute på rakan på den gamla banvallen. 

Slingar snöröjs under vintern. 

Uppvidinge kommun äger järnvägsbanken mellan Lenhovda och 

Sävsjöström och marken där slingan går inne i tätorten. Sveaskog äger en 

del, ett privat bolag en del och resterande delen av marken där slingan går 

ägs av privatpersoner. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att anlägga belysning på delen som idag saknar belysning beräknas kosta 

400 000 kr. Belysningen byggs gles och behöver kopplas till anläggningen i 

Singelstorp.       

Bänkar, papperskorgar/hundlatriner och tydlig belysning beräknas kosta 

35 000 kr. 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2019-10-07 
 

KS 2018-000284 
Sida 

2(2) 
 

 

Driftkostnaderna för abonnemang och elström beräknas öka med 10 000 kr 

och investeringen genererar årliga kapitalkostnader om 20 000 kr under 

avskrivningsperioden. 

För att arbetena ska gå att genomföras behövs avtal med berörda 

markägare.                

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt 

Lenhovdasjön, delen Viken till Singelstorps by 2018-09-03 

Protokollsutdrag Tekniska utskottet 2019-09-24 § 26 

Tjänsteskrivelse 2019-10-07  

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren av medborgarförslaget   

 

 

Teknisk chef 

Staffan Åberg 
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§ 26   

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 
friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till 
Singeltorps by 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar i 

oktober år 2019.              

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 september år 2018, § 108, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag 

förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken 

till Singeltorps. 

Den 9 april år 2019, § 66 beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 

friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till Singeltorps och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar senast oktober år 2019.  

Den 6 maj år 2019, § 14, beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott att ge 

tekniska avdelningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma till tekniska utskottet med svar senast september år 2019.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar på att ge samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma till 

kommunstyrelsen med svar i oktober år 2019.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutat 

så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-05-06 § 14 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-04-09 § 66 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-09-25 § 108  
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Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt 

Lenhovdasjön, delen Viken till Singeltorps by 2018-09-03     

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 25   

Medborgarförslag upprustning badplats Sjöparken 
Lenhovda 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet godkänner utredningsuppdraget och föreslår 

kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens tekniska utskott gav 2019-05-06 Kultur- och 

fritidsavdelningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget gällande 

Upprustning badplats Sjöparken Lenhovda som inkom till Uppvidinge 

kommun 2018-09-03 och återkomma med svar i september 2019. 

I medborgarförslaget önskar man att inför sommaren 2019 rengöra botten 

vid badet, installera en duschplatta, fräschare bryggor samt bygga 

omklädningshytter. Man önskar även att det ska ordnas en simskola. 

Idag är det arbetsmarknad och etableringsavdelningen som på uppdrag av 

kultur- och fritidsavdelningen sköter badplatsen. Parken i sig sköts av 

samhällsföreningen på uppdrag av Tekniska utskottet. I arbetsmarknad och 

etableringsavdelningens uppdrag ingår att hålla ordning vid badplatsen, 

tömma skräp, klippa gräs, kontrollera sand och hålla bryggorna rena från 

fågelbajs och annat skräp med mera.  Detta ska göras dagligen måndag till 

fredag inför och under hela badsäsongen. Arbetsmarknad och 

etableringsavdelningen har tydliga instruktion att skräp på bryggor måste 

plockas/sopas upp och EJ får sopas ned i sjön. Inför varje badsäsong 

beställer kultur- och fritidsavdelningen dykning i sjön som då rensas från 

diverse skräp som slängts ned i vattnet och säkras inför bad. Under 

badsäsongen från mitten av juni fram till v 31 eller 32 tas vattenprovet som 

även redovisas på Uppvidinge.se där badvattenkvalitet mäts. 

 Rengöra botten vid badet – Arbetsmarknad- och etableringsavdelningen 

har tidigare år vid behov räfsat bort löv och annat från föregående 

sommar som sjunkit till botten och skapat dålig sikt i vattnet och 

upplevt smuts. För ett bättre resultat kan man muddra botten. Vid en 

sådan lösning tillkommer kostnader och till det finns inget utrymme i 

befintlig budget. 

 Installera en duschplatta – det finns idag inga förutsättningar att göra 

detta. Vid en sådan lösning tillkommer kostnader och till det finns inget 
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utrymme i befintlig. En offentlig toalett finns idag i Borgens lokaler, 

men där finns ej duschmöjlighet. 

 Fräschare bryggor – man har under år 2018 gjort jobb med bryggorna 

som har gjort dem säkrare att gå på och kultur- och fritidsavdelningen 

upplever ej att bryggorna behöver bytas ut. Vi har heller ej fått några 

påpekanden om detta sedan man tog bort de flärpar som låg över 

skarvarna innan. 

 Omklädningshytter – det är fullt möjligt att bygga omklädningshytter 

vid sjöparkens badplats men en sådan investering ryms ej befintlig 

budget. Det har förekommit en hel del problem på andra badplatser vad 

gäller uppehälle i omklädningsrum, förstörelse, rökning, nedskräpning 

av ölburkar och annat olämpligt material och kultur- och 

fritidsavdelningen hänvisar i det fall man väljer att bygga 

omklädningshytter till att badplatsen i det fallet borde driftas av en 

förening eller annan som kan se efter utrymmena även kvälls- och 

helgtid. Kultur och fritidsavdelningen har ingen driftsorganisation och 

kan ej ta det ansvaret. Ett alternativ är att lämna över sjöparkens 

badplats, alternativt samtliga badplatser till annan avdelning eller 

förvaltning i kommunen som har en driftsorganisation och kan ta hand 

om liknande arbetsuppgifter. 

 Simskola – Kultur- och fritidsavdelningen ställer sig positiv till en 

simskola i Sjöparken i Lenhovda. Däremot är det inte möjligt för kultur- 

och fritidsavdelningen att bedriva sådan verksamhet med dagens 

förutsättningar. Man kan se på goda exempel bland annat i Älghult där 

Älghults idrottsförening tillsammans med Hälsans hus erbjuder en 

simskola varje sommar.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att tekniska 

utskottet beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-17  

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-05-06 § 16 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-04-09 § 67 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-09-25 § 109 

Medborgarförslag upprustning badplats Sjöparken Lenhovda, 2018-09-03     
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Medborgarförslag om att flytta pyramiden i Åseda 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Konstinstallationen De fem elementens 

pyramid flyttas till Åkröken vid kyrkan.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april år 2019 § 74 att ge 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar senast augusti år 2019. 

Medborgarförslaget föreslår att glaspyramiden i centrum flyttas till 

föreslagen plats vid Åseda Ishall. Av förslaget framgår att ytan som idag 

används till glaspyramiden kan användas bättre, exempelvis till torghandel 

eller flanerande samt att placering nära ishallen kan med sitt formspråk 

associeras till en iskristall. 

Samhällsserviceförvaltningen färdigställde den 22 maj år 2019 en 

utredningsrapport. Av utredningen framgår förslag på ny placering: 

 Grönytan framför Ishallen på Östra Esplanaden (medborgarförslag) 

 Grönytan utanför Gymnasieskolan (förslag framkommit under 

utredningen) 

 Åkröken vid kyrkan (Förslag från Eva Stormöga) 

 Grönytan mitt emot Konsum på Järnvägsgatan (Förslag från Eva 

Stormöga) 

Av utredningen framgår slutsatsen att en lämplig plats för Glaspyramiden 

De fem elementen skulle vara en plats där det i förvägen finns lugn och ro och 

som omsluter skulpturen med gröna växter, gärna anknytning till vatten.  

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar flytta 

Konstinstallationen De fem elementens pyramid till Åkröken vid kyrkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Totala kostnader uppgår till 139 900 SEK.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att flytta pyramiden i Åseda 2018-10-02 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-09 § 74 

Utredning Glaspyramiden 2019-05-22 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2019-10-04 
 

KS 2018-000206 
Sida 

2(2) 
 

 

Tjänsteskrivelse 2019-10-04      

 

 

Samhällsservicechef 

Patrik Ivarsson 



 

 
 

 

2019-05-22 

 
 

 

Samhällsserviceförvaltningen  
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0733447238  

Patrik.ivarsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se  

UTREDNING  
 
av möjligheter och förutsättningar för att flytta Konstinstallationen 
DE FEM ELEMENTENS PYRAMID i Åseda  
 

 
 
 
 
Problemet till utredning:  

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen från en Åsedabo om att 
flytta Glaspyramiden som i dag står framför Hälsans Hus på Järnvägsgatan i 

Åseda. I medborgarförslaget argumenteras för, att ytan framför Hällsans hus 
skulle kunna användas på ett bättre sätt:  

”Åseda centrum börjar igen bli mer levande och en flytt av pyramiden skulle 
frigöra området till torghandel och flanerande”.   

 
I den anledningen har Kultur- och Fritidsavdelningen fått i uppdrag att följa upp 

medborgarförslaget och har med denna utredning påbörjat en undersökning av 

möjligheter och förutsättningar för en eventuellt flytt av Glaspyramiden De fem 

elementen.    

  

Konstnären  som gjort skulpturen har deltagit i ett möte på 

kommunhuset, har lämnat in detaljbeskrivningar om skapelsen av figuren och 

har under utredningsförloppet stått i kontakt med utredaren och ställt sig till 

förfogande med att besvara kompletterande frågor.  
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Enligt konstnärens uppfattning är den lämpligaste plats för placering av 

installationen en plats där människor upphåller sig och frekvent promenerar 

förbi.  tycker i detta sammanhang, att den nuvarande platsen är den 

mest lämpliga, utan har vid senare tillfälle framkommit med förslag till 

alternativa placeringar. 

 

Den konstnäriska tanken bakom skulturen.   

Skulpturen De fem elementens Pyramid blev satt upp 2012. Med sitt konstverk 

önskar konstnären att visa fram en figur som verkar ha fascinerat människan 

sedan urminnes tid, då antika pyramider upptäckts i Asien, Afrika, Central- och 

Sydamerika. På sidorna av pyramiden finns målningar av fyra av de fem 

elementen; vatten, jord, luft, eld som är målade utifrån principerna om det 

Gyllene snittet. Det femte element, Rum, symboliseras genom pyramidens 

konstruktion.   

 

Med konstnärens ord: 

 ”Vetenskapliga studier har visat, att vi är mycket känsliga för det gyllene snittet: 

Ju fler förhållande mellan ett ansiktes mått, som följer det gyllene snittet, desto 

vackrare tycker vi att ansiktet är. I ”De fem elementens pyramid” har 

målningarnas sidor det gyllene snittets proportioner och delar basen i tre lika 

delar”. 

 

Utöver att skulle visa fram för allmänheten principerna för Det gyllene snittet och 

de fem elementen, önskar konstnaren att Pyramiden samtidigt ska vara ett 

andningshål, en plats där människor kan gå in och sätta sig och skåda ut i den 

riktning man önskar sig. Konstnären hänvisar till den energipåverkan som man 

utsätts för när man går in i pyramiden.  

 

Med konstnärens ord: 

”Energimässigt är också pyramiden intressant: forskning på 1970-talet visade att 

i centrum av en pyramid med ”De fem elementens pyramids” proportioner, 

koncentreras energin på en tredjedel av totalhöjden, dvs. där mittkonstruktionen 

av sten slutar och där kungskammaren ligger i de egyptiska pyramiderna.” 

 

Det är konstnärens syfte, utifrån denna rumsinriktning, att ge den besökande 

möjlighet för att komma i ett metafysiskt tillstånd, där det finns möjlighet för 

med sina tankar, att gå på djupet i sitt eget liv, påverkat av de tre 

medvetenshetsnivåer som, enligt konstnären, finns i en klassisk 

pyramidkonstruktion.  

 

I detta sammanhang påpekar konstnären det externa miljös betydelse för 

upplevelsen av upphållet i pyramiden. En liten fontän med gröna växter runt 

omkring figuren, skulle förstärka upplevelsen av frigjorda energier och den 

meditativa tillstånd man kommer i.     
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Tekniska fakta om figuren 
Installationen har gjorts i armerat okrossbart glas monterat på ett aluminiums 
skelett. Det har påpekats från kompetent sida, att detta starka armerade glaset är 
mycket känsligt, vilket betyder att man får utvisa stor försiktighet för inte att 
göra skada på glaset under ett flytt. 
Utöver glas- och aluminiumskonstruktionen finns en liten anläggning av sten 
inuti pyramiden utformat som en bänk som sittplats för besökande. 
Den nedmontering/omplacering som kommer att äga rum måste 
uppmärksamma den bräcklighet som figuren har.         

 
 
Involverade aktörer i utredningen  

 Kultur och fritidsavdelningen som äger frågan och är uppdragsgivare för 

denna utredning  

 Miljö- och byggnadsförvaltningen som ansvarig myndighet angående de 

lov-förmaliteter som är kopplade till flyttet. 

 Tekniska avdelningen/Samhällsserviceförvaltningen som ansvarig för de 

ytor som ingår i förslagen om ny placering  

  som den skapande person och som förmedlare av 

information angående skulpturen  

 Åseda IF, Ishallen som eventuell mottagare av figuren  

 Åseda Gymnasieskola som eventuell mottagare av figuren  

 FFS mekaniska, Åseda, ett företag med erfarenhet kring uppsättning av 

figuren   

 Granflo Bygg, Åseda, ett företag med erfarenhet kring etablering av 

figurens fundament     

 Konstlärare Mona Klöfver, Kulturskolan, Åseda som rådgivare och 

bollplank för utredningen i förhållande till att uppmärksamma balansen 

mellan estetik och det omgivande miljö kring figuren   

 

 

Formaliteter i den fortsatte processen: Ansökan Bygglov/rivningslov. 

Glaspyramidens yta är på drygt 22 m2 - relativt nära den gräns på 25 m2 som 

bestämmer, att man måste söka rivningslov/bygglov för 

byggnader/konstruktioner som människor kan gå ut/gå in i. Efter konsultation 

med Miljö- och byggnadsförvaltningen, rekommenderas en avstämning med 

denna förvaltning innan en rejäl flyttprocess går igång.  

Blankett hämtas på kommunens hemsida, vilket kan göras når man har fattat ett 

slutgiltigt beslut om den nya placeringen.  
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De olika förslagen till ny placering:   
 
Medborgarförslagets nya placering  
I medborgarförslaget finns förslag till nyplacering av Glaspyramiden på platsen 
framför ishallen på Östra Esplanaden. Argumentet för att placera den framför 
ishallen är, att den ”kommer till sin rätt med sitt formspråk som associerar till en 
iskristal”.  
 
Bortsett från, att de ursprungliga idéerna med Pyramiden inte var tänkt att skulle 
utlösa associationer till en iskristal, så är själva området som föreslås tillräckligt 
stort till, att man skulle kunna placera glaspyramiden där.   
Enligt samtal med  ställer ÅIF/Ishallen sig 
positiva till tanken att placera en sådan skulptur utan för Hallen och är positiva 
till ytterligare samtal/förhandling härom.   
 
Att placera en konstinstallation av glas utanför en sportsarena - fast att den är 
gjort av armerat glas - kan medföra en risk för en onödig förolämpning när 
spelare och åskådare i ”hög stämning” promenerar förbi. Därtill kan läggas att 
området utanför match- och övningstiderna, är glest besökt. Frågan är också om 
det att placera et konstverk på en glest befolkat plats, kan tolkas som att placera 
en lokal konstnärs verk i skymundan.     
 
 

 
Grönytan utanför Ishallen på Östra Esplanaden 

 
 
Alternativa förslag till medborgarförslaget 
   

a) Grönytan utanför Gymnasieskolans lokaler. 
 

Enligt samtal med rektor Caj Stigson, Åseda Gymnasieskola, finns det möjlighet 
för att placera glaspyramiden på grönytan utanför Gymnasieskolan.  Caj Stigsson 
anser att Gymnasieskolan skulle vara en lämplig plats, dels för att den skulle 
kunna passa in i de gröna omgivningarna kring skolan och dels för att figuren i 
sig framstår som en tydlig symbol på betydelsefulla områden av människans 
kunskapsutveckling: geometri, matematik, rumsberäkningar och dylikt, vilket 
hänger bra ihop med Gymnasieskolan som kunskaps- och kulturinstitution. 
Härtill kommer att skulpturen för skolans elever skulle kunna framstå som ett 
konkret uttryck för lärande, arkitektur och former.     
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Att konstnärens syfte med att skapa Glaspyramiden som ett rum där man kan gå 
in och fördjupa sig i egna tankrar, visar ytterligare att figuren på ett fint sätt kan 
ingå i de gröna omgivningarna som omsluter både skolan och figuren. I förvägen 
finns uppsatt en annan skulptur, så det är inte obekant att kunna utställa konst i 
detta område.    

 
 

 
Grönytan utanför Gymnasieskolan  

 
b) Grönytan mitt emot Konsum på Järnvägsgatan. 

 
Att placera Glaspyramiden i detta område, passar ihop med konstnärens tanke 
och idé med skulpturen: att man kan gå in i den, sätta sig och skåda ut på de 
mänskliga aktiviteterna som sker utanför. I detta område finns mänskliga 
aktiviteter på relativt högt nivå, i och med att en av Åsedas stora 
livsmedelsaffärer är placerat här.  

 
En omedelbar nackdel är, att det finns ett kulturminne i form av en gammal 
”karusell” från den tiden där hela detta område var fylld med aktiviteter från 
både smalspårsbanan och normaltåget. Den historiske karusellen användes på 
den tiden till att rangera tåg från/till olika spårriktningar. Karusellen är på det 
viset en kulturhistorisk symbol på en tid som i övrigt hade stor betydelse for 
utvecklingen av Åseda som stad och tätort i Uppvidinge Kommun. Önskar 
Uppvidinge kommun att jobba vidare med den placering, måste man ta kontakt 
till Länsstyrelsens kultur- och Miljö ansvarige för en ytterligare avstämning. 

        

 
Grönytan mittemot Konsum  
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c) Åkröken vid kyrkan: 
Förslaget hänger ihop med konstnärens grundtanke, att skapa en figur, där 
människor kan gå in och känna den frisättning av energi som man utsätts för i en 
pyramid. Placeringen vid Åkröken är i en miljö där Badebodaån är alldeles nära, 
vilket kan medverka till att starka den besökandes upplevelse.  

 
En nackdel är, att platsen för en stor del fylls av en lekplats. Att placera 
Glaspyramiden där, kunna uppfattas av barn som att figuren er en del av 
lekplatsens sortiment, med risk för skadegörelse och inte minst skada på barn 
som följd av fel användning av pyramiden. Pyramiden är ingen leksak.  

 
 

       
Åkröken bredvid Badebodaån, lekplatsen och kyrkan  

 
 
Ekonomi kring flytten.  
De tre huvudkostnader som kommer att bli aktuella är:  

1. Kostnader till nedmontering, flyttet från A till B och uppsättning. 
2. Kostnader för anläggning på den nya marken inklusive stenbeläggning 

och etablering av bänk inuti pyramiden.  
3. Kostnader till återställning av det tidigare området där pyramiden har 

varit placerat. 
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Under utredningen har det diskuterats huruvida det skulle vara möjligt att flytta 
figuren på en gång med en stor kranbil framför det relativt tidskrävande arbetet 
med att plocka isär alla glasplattorna. I den diskussionen understryker både 
konstnären och ett av de två företag, för det första att glaset är mycket känsligt 
för vibrationer, med stor risk att glaset krossar under ett lyft/flytt och för det 
andra finns på sidorna av glaset målningar som konstnären gjort och som visar 
fram fyra av de fem elementen. Och just de fem elementen utgör en central del av 
hela tanken bakom figuren. Att krossa glaset, skulle vara det samma som att 
förstöra figuren.     
 
 
Sammanfattning:  

Med den utveckling som idag är på gång på Järnvägsgatan/centrum av Åseda 
stad, med byggnaden av bostäder och i samband härmed en allmänt ökad 
mänsklig aktivitet, finns det en poäng i att platsen framför Hälsans Hus, där 
Skulpturen Glaspyramiden De fem elementen i dag är uppsatt, skulle kunna 
användas till andra ändamål.   
 
Med den senaste tillbyggnaden av Hällsans Hus och ytterligare bostadsbygge på 
Järnvägsgatan, aktualiseras nya behov för användning av allmän plats.  
Skulpturen står idag sammanpresset emellan ett stort nybyggt hus och en 
trafikerat Järnvägsgatan. Man kan därför ställa sig frågan om skulpturen idag 
fyller ut den mission som ursprungligen var tilltänkt, och huruvida det 
fortfarande finns en balans emellan estetisk uttryck och en stadskärna under 
förvandling.   
 
Konstnären  har förklarat, att tanken bakom skapelsen av 
skulpturen, var att ge möjlighet för människor att gå in i den, sätta sig ned och 
skåda ut på omgivningarna samtidigt som man fördjupar sig i sina (existentiella) 
tanker. En plats, där man i lugn och ro kan uppleva en speciell ”energetisk 
stämning”, som man enligt skulle kunna komma i kontakt med 
under besöket i pyramiden.  
 
I detta sammanhang kan man undra om den nuvarande platsen egentlig är rätt 
ställe för en skulptur med så tydligt ambitiösa förväntningar till sina besökande. 
Att konsten har förmågan att få sina åskådare/besökande att reflektera på en 
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djupare nivå över sina liv, är i och för sig en intressant tanke, men måste det äga 
rum mitt på Järnvägsgatan? 
 
Slutsatsen i denna utredning är, att en lämplig plats för Glaspyramiden De fem 
elementen, skulle vara en plats där det i förvägen finns lugn och ro och som 
omsluter skulpturen med gröna växter, gärna i anknytning till vatten, eventuellt i 
form av en anlagt fontän eller med stilla flytande vatten. I anknytning till den nya 
anläggning, skulle det vara lämpligt om man satte upp en skylt där den 
besökande/åskådaren informeras om vad figuren handlar om och vilken 
upplevelse man kan få när man går in i den. Detta vill också motsvara innehållet i 
de förslag/önskemål som konstnären har uttryckt under utredningsprocessens 
gång. 
  
Att anpassa placeringen av kommunens offentlige konst till de 
utvecklingsprocesser en stad genom tiden nödvändigvis genomgår, bör enligt 
denna utredning ske med en fortsatt respekt för lokala konstnärer och deras 
verkar. En nyplacering av De fem elementens Pyramid bör därför ske med 
omtänksamhet.  
 
Aktuella förslag till beslut är följande: 

 Grönytan framför Ishallen på Östra Esplanaden (medborgarförslag) 

 Grönytan utanför Gymnasieskolan (förslag framkommit under 

utredningen) 

 Åkröken vid kyrkan (Förslag från  

 Grönytan mitt emot Konsum på Järnvägsgatan (Förslag från  

 

    
 

 

Lars Helde  

Utredare - Samhällsserviceförvaltningen  

2019-05-22 
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§ 74   

Medborgarförslag om att flytta pyramiden i Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast 

augusti 2019.      

Sammanfattning av ärendet 

Den 29 maj 2018, § 63, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för svar, medborgarförslag om att flytta 

pyramiden i Åseda.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma till 

kommunstyrelsen med svar senast augusti 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att flytta pyramiden i Åseda 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-05-29 § 63 Medborgarförslag 

om att flytta pyramiden i Åseda     

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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Information om ökade kostnader Uppjobb 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  

1. Slå ihop Etableringsenheten och Arbetsmarknadsenheten 

2. Fastställa kostnadsförslag alternativ B enligt bilaga 1 samt uppdra åt 

samhällsserviceförvaltningen att återkomma med ett gemensamt 

kostnadsförslag för hela avdelningen till kommunstyrelsens 

sammanträde i november 2019. 

3. Uppdra åt samhällsserviceförvaltningen att återkomma med strategi 

och riktlinjer för avdelningen samt en plan för implementering av 

SÖK och LÖK till kommunstyrelsens sammanträde i november 2019. 

4. Uppdra åt samhällsserviceförvaltningen att fortlöpande uppdatera 

kommunstyrelsen om utvecklingen på integrations- och 

arbetsmarknadsområdet under 2020, vid kommunstyrelsens 

sammanträde i januari, april, september och november.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut på kommunstyrelsens möte den 7 maj 2019 ska 

Samhällsserviceförvaltningen återkomma med förslag på organisation för 

Arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 

2019. 

 

Utvecklingen på både integrations- och arbetsmarknadsområdet är minst 

sagt turbulent just nu. Denna turbulens kräver en organisation som är redo 

för flera olika scenarier och som vid behov kan stärkas med personella 

resurser och som kan hantera utmaningarna inom hela integrations- och 

arbetsmarknadsområdet. Det kräver också en lyhördhet gentemot – och 

kunskap om – de förändringar som pågår, både från tjänstepersoner och 

politiker. 

 

Samhällsserviceförvaltningens översyn av organisationen på hela 

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen, efter att 

stödboendeverksamheten avslutats, har visat ett behov av en 

sammanslagning av de två kvarvarande enheterna – Etableringsenheten och 

Arbetsmarknadsenheten. Vid en minskning av antalet anställda på 

avdelningen blir behovet både av en flexibilitet i arbetsgruppen och ett 

samarbete i olika arbetsuppgifter större. Dessutom är båda enheterna i hög 

grad påverkade av statliga medel för verksamheten och för båda enheterna 
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varierar dessa kraftigt över tid. Vid en sammanslagning blir därför 

överföringar av budgetmedel mellan verksamheterna enklare, men framför 

allt blir samordningsvinsterna lättare att uppnå. 

 

För att uppnå denna flexibilitet krävs, utöver den faktiska 

omorganisationen, dessutom tydligare strategi och klarare riktlinjer för 

avdelningen. Dessutom krävs att det arbete avdelningen gjort i samverkan 

med samarbetspartners i hela regionen – i arbetet med den strategiska 

regionala överenskommelsen (SÖK) – förankras såväl i politiken som i hela 

den kommunala organisationen. Detta gäller även det pågående arbetet 

med den lokala överenskommelsen (LÖK).  

Ekonomiska konsekvenser 

Om föreslagna förändringar görs överensstämmer den föreslagna 

budgetnivån med dagens budgetram för verksamheten och innebär ingen 

utökning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av avdelningschef etablerings- och 

arbetsmarknadsavdelningen, 2019-09-27 

Bilaga 1, Kostnadsförslag 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen   

 

 

 

 

 

Tomas Blad Lindahl 

Avdelningschef etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen 
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Renovering av kvarnen i Klavreström 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta   

1 Renovera kvarnen i Klavreström 

2 Avsätta 650 000 kronor ur kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel för renovering av kvarnen i Klavreström    

Sammanfattning av ärendet 

Kvarnen i Klavreström har under många år varit i behov av underhåll. 

Kvarnen är i dåligt skick, med läckande tak, rutten panel, söndriga fönster 

och dörrar. 

Klaveströms bruk ingår som av flera (av länsstyrelserna i Blekinge, 

Kronoberg och Skåne) inventerade kulturmiljöer längs Mörrumsån. Vid 

inventeringen har Klaveströms bruk fått värderingen, - högt 

kulturhistoriskt värde. De värdebärande beståndsdelarna anges som  

- Bruksmiljö med byggnader kopplade till bruket 

- Kvarnbyggnaden 

Kvarnbyggnaden anges som ett av kärnvärdena, på grund av att den haft 

en viktig funktion i samhället. 

Kvarnen i Klaveström har också ett mycket stort signalvärde för invånarna i 

Klaveström. 

Uppvidinge kommun har fått in två offerter på renovering av Klavreströms 

kvarn. 

I renoveringen ingår, bland annat byte av tak, ny fasad (ny panel och 

knutar), figursågade foder runt fönster, samt målning av panel, foder och 

fönsterluckor. Hela offerten visas på kommunstyrelsens sammanträde. 

Samhällsserviceförvaltningen kommer att söka bidrag av länsstyrelsen i 

Kronobergs län, till renoveringen av kvarnen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Renoveringskostnaden på 585 000 kr exklusive moms. Det tillkommer 

42 000 kr exklusive moms för byte av betong taktegel till ler taktegel. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2019-04-23 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Tekniska avdelningen 

Kultur- och fritidsavdelningen    

 

 

Förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen 

 

 

Patrik Ivarsson 
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§ 25 Dnr 2017-000353  

Trafiklösning för nya industriområdet i Åseda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna upprättat avtalsförslag mellan Uppvidinge kommun och 

Trafikverket. 

2. Avsätta 20 680 000 kronor i 2020 års investeringsbudget till åtgärderna 

till följd av avtalet. 

3. Finansiera ökade driftkostnader genom centralt avsatta medel för 

kapitalkostnader som beslutades i budgetförutsättningarna för budget 

2020 och verksamhetsplan 2021-2022.                           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 § 12 om att godkänna ett 

övergripande medfinansierings- och samverkansavtal mellan Uppvidinge 

kommun och Trafikverket. Avtalet syftar till att principiellt reglera och 

tydliggöra respektive parts åtaganden och ansvar för att få till stånd en 

framtidssäkrad väganslutning till ett nytt verksamhetsområde som 

kommunen avser utveckla på fastigheten Kållehylte 1:6 söder om riksväg 

23. Av avtalet framgår vidare att det kommer behöva följas upp av ett mer 

detaljerat medfinansierings- och genomförandeavtal när samtliga 

erforderliga utredningar och kostnadsberäkningar är genomförda. 

Planarbetet med det nya verksamhetsområdet har nu kommit så långt att de 

kostnadsberäkningar och utredningar som krävs har kunnat göras. Det nya 

avtalet ersätter det tidigare avtalet och innehåller mer noggranna 

kostnadsberäkningar och ansvarsfördelningar mellan kommunen och 

Trafikverket.  

Det nya medfinansieringsavtalet innebär i huvudsak följande: 

Trafikverket åtar sig att genomföra följande åtgärder: 1) Anlägga port för 

planskild förbindelseväg under väg 23, 2) stängning av tillfällig 

väganslutning till enskild väg samt 3) anlägga erforderliga kommunala 

gator och övrig infrastruktur. I åtgärdslistan ingår även Trafikverkets 

interna kostnader och byggplatsuppföljning. 
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Uppvidinge kommun förbinder sig att fullt ut finansiera ovan nämnda 

åtgärder, inklusive Trafikverkets personalkostnader som Trafikverkets 

hantering av projektet medför. Uppvidinge kommun förbinder sig även till 

att bekosta åtgärder som explicit inte redovisas i avtalet, men som i ett 

senare skede kan komma att krävas för att genomföra projektet i sin helhet.  

Kostnaden för samtliga åtgärder beräknas uppgå till 20 680 000 kronor. I 

kostnadsberäkningen ingår inte kostnader för ägande respektive drift och 

underhåll. Årlig kostnad för ägande samt drift och underhåll beräknas 

uppgå till 6 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur får kostnadsföras direkt 

eller fördelas på mellan 2 till 20 år. Åtgärderna i den statliga infrastrukturen 

är beräknad till 15 400 000 kronor. Driftpåverkan i kommunens redovisning 

blir 770 000 kronor per år i 20 år om kostnaden fördelas på 20 år.  

Åtgärderna i den kommunala anläggningen är beräknad till 5 300 000 

kronor. Driftpåverkan i kommunens redovisning blir en årlig avskrivning 

på 160 000 kronor per år i 33 år. 

Därutöver tillkommer finansiell kostnad till följd av den minskade 

likviditeten/ökade upplåningen.  

I budgetförutsättningarna som beslutades av kommunfullmäktige i juni 

2019, finns avsatta medel för driftkostnader till följd planerade 

investeringar som täcker de ökade driftkostnaderna till följd av avtalet med 

Trafikverket.                           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-13 § 12 Trafiklösning för nya 

industriområdet i Åseda 

Medfinansiering och samverkansavtal väganslutning Kållehylte 

industriområde, Åseda, 2018-01-24 

Medfinansiering och samverkansavtal väganslutning Kållehylte 

industriområde, Åseda, 2019-09-26 

Tjänsteskrivelse 2019-09-27               
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Beslutet skickas till 

Trafikverket 

Förvaltningschef, samhällsserviceförvaltningen 

Planarkitekt 

Ekonomikontoret 

Tekniska avdelningen 
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§ 12 Dnr 2017-000353  

Trafiklösning för nya industriområdet i Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget mellan Uppvidinge kommun 

och Trafikverket.  

Sammanfattning av ärendet 
Profilgruppen Extrusions AB har erhållit beslut om förhandsbesked för en 

ny industribyggnad på fastigheten Kållehylte 1:6 söder om riksväg 23. 

Området är i dagsläget inte detaljplanelagt och det finns endast en mindre 

skogsväg som ansluter området till riksväg 23. Denna skogsväg är tänkt att 

fungera som huvudsaklig anslutning under byggtiden och fram till dess att 

en permanent och varaktig anslutning till området finns. För att säkerställa 

att en permanent och långsiktigt hållbar väganslutning anläggs inom rimlig 

tid samt att den tillfälliga väganslutningen återställs i ursprungligt skick 

avser Uppvidinge kommun ingå i ett avtal om medfinansiering och 

samverkan med Trafikverket.  

Syftet med avtalet är att principiellt reglera och tydliggöra respektive parts 

åtaganden och ansvar för att få till stånd en framtidssäkrad väganslutning 

till nytt verksamhetsområde som kommunen avser utveckla på fastigheten 

Kållehylte 1:6 söder om riksväg 23. Samverkansavtalet innebär i huvudsak 

följande: 

• Trafikverket godtar att en tillfällig väganslutning till väg 23 

anläggs för att möjliggöra en snabb etablering av Profilgruppens 

nya anläggning. 

• Kommunen förbinder sig att snarast möjligt planera för och 

anlägga en permanent och långsiktigt hållbar väganslutning till 

nytt industriområde som inkluderar fastigheten Kållehylte 1:6 

söder om riksväg 23. Denna permanenta väganslutning skall vara 

färdigställd så snart som möjligt, dock senast inom 3 år från detta 

avtals undertecknande.  

Samverkansavtalet kommer att följas av ett genomförandeavtal när samtliga 

erforderliga utredningar och kostnadsberäkningar är genomförda och 

kostnaderna kända.  

Samtliga åtgärder som berör avtalet är föranledda av Uppvidinge kommuns 

exploatering av nytt verksamhetsområde söder om riksväg 23. Med 
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anledning härav har kommunen hela kostnadsansvaret för genomförandet 

av samtliga beskrivna åtgärder som avtalet omfattar.  

De åtgärder som avses och som Uppvidinge kommun ska finansiera 

omfattar: 

• Anläggning av tillfällig väganslutning till fastigheten Kållehylte 

1:6 från riksväg 23 samt underhåll av densamma under 

byggtiden, eller fram till dess att en permanent väganslutning 

finns.  

• Borttagning och återställning av tillfällig väganslutning. 

• Anläggning av permanent väganslutning till fastigheten 

Kållehylte 1:6 via en vägport under riksväg 23 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

Kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget mellan Uppvidinge kommun 

och Trafikverket.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Medfinansiering och samverkansavtal Väganslutning Kållehylte 

industriområde i Åseda, 2018‐01‐24 

Tjänsteskrivelse av samhällsservicechef, 2018‐01‐16     

Beslutet skickas till 
Trafikverket 
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§ 26 Dnr 2019-000296  

Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2019-08-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

godkänna kommunstyrelsens delårsbokslut per 2019-08-31.              

Sammanfattning av ärendet 

Resultat per sista augusti 2019 för kommunstyrelsens verksamheter är 

positivt med 2,8 miljoner kronor i förhållande till periodens budget. 

Prognosen för helåret är negativt med 2,8 miljoner kronor i förhållande till 

budget. 

Försämringen på helår i förhållande till delårsresultatet beror bland annat 

på ökade kostnader för färdtjänst, underskott inom kostverksamheten, 

migrering till Microsoft och framtagande av detaljplan. 

Målavstämningen är en sammanfattning och en prognos av 

kommunstyrelsens bidrag till de kommunfullmäktiges mål och vision för 

hela kommunorganisationen. Vi delårsbokslut kan konstateras att ökat 

fokus på målen och målstyrningens införlivande i kommunstyrelsens 

verksamhet behövs för att styrmodellen ska få genomslag. 

Den samlade bedömningen och prognosen av Kommunstyrelsens 

måluppfyllelse är att 10 % av de övergripande målen kommer att nås, 30 % 

kommer delvis att nås och 60 % kommer inte att nås.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Ekonom, 2019-09-26 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen, delår 2019    

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltnings- och avdelningschefer inom kommunstyrelsen

    



NÄMND   
 
Ordförande:  
Niklas Jonsson (S) 
 

Förvaltningschef: 
Tf kommunchef till och med 31:a augusti: Lars Engqvist 
Kommunchef från och med 1:a september: Anne Hallberg 
Förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen: Patrik Ivarsson 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den ansvarar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar 
planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kopplat till 
kommunstyrelsen finns två beredande utskott, Kultur- och föreningsutskottet samt 
Tekniska utskottet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning är uppdelad i Kommunledningsförvaltning och 
Samhällsserviceförvaltning. Inom Kommunledningsförvaltning finns kansli-, ekonomi- och 
personalavdelning samt IT- och upphandlingsavdelning. Inom 
samhällsserviceförvaltningen finns tekniska avdelningen, kostavdelningen, kultur- och 
fritidsavdelningen samt arbetsmarknad- och etableringsavdelningen.  
 
____________________________________________________________________ 

VIKTIGA HÄNDELSER  
_____________________________________________________________________ 

En ny kommunstyrelse med många nya ledamöter tillträdde i januari 2019. Under året har 
ett flertal informations- och utbildningsinsatser genomförts för ledamöterna.  
 
Rekrytering av ny kommunchef samt ordinarie förvaltningschef för 
samhällsserviceförvaltningen har genomförts, Anne Hallberg tillträdde som kommunchef 
den 1: a september och Patrik Ivarsson som förvaltningschef för 
samhällsserviceförvaltningen den 1:a juli. Inom kommunledningsförvaltningen har flera 
vakanta tjänster tillsatts med nya medarbetare vilket har medfört omfattande 
introduktionsinsatser.  
 
I juni 2018 fick kommunchefen i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram åtgärdsförslag 
på kostnadssänkande åtgärder på 20 miljoner kronor. I april presenterades ett åtgärdspaket 
till samtliga politiska partier. En del av förslagen ligger till grund för budgetarbetet inför 
kommande år.  
 
Utredning om Uppvidinge kommuns bolag och politiska organisation har påbörjats. Arbete 
med Agenda 2030 har påbörjats. Arbetet med aktualitetsprövning av kommunens 
översiktsplan har intensifierats och ska på samråd under hösten 2019. Aktualitetsprövningen 
väntas vara klar i början av 2021. Parallellt med arbetet med översiktsplanen pågår ett arbete 
med en ny vision som ska sträcka sig till 2040, det arbetet väntas vara klart i början av 2020.  
Implementeringen av den nya målstrukturen har fortsatt under våren 2019 och kommer 
framöver behöva utvecklas ytterligare för att få genomslag i hela organisationen.  
 



Under våren genomfördes val till Europaparlamentet. 
 
Under året har migreringsprojektet genomförts över samtliga kommunala verksamheter, 
vilket gett kommunen en uppdaterad verktygslåda i form av Office 365. 
 
Kommunfullmäktige har antagit kommunens första digitaliseringsstrategi. 
 
I slutet av 2018 lanserades nya hemsidan uppvidinge.se med ett helt nytt utseende och en ny 
struktur för att ge en bättre service till invånarna och för att uppfylla kraven på 
tillgänglighet. Utvecklingen av hemsidan har fortsatt under våren. 
 
De senaste åren har Arbetsförmedlingen successivt minskat antalet kontor i landet som ett 
led i den förnyelse som pågår inom myndigheten. I Uppvidinge saknas lokal närvaro vilket 
påverkar kommuner som då får ta ett större ansvar för arbetssökande och för nyanlända i 
etableringsprogrammet. Detta i kombination med minskat anställningsstöd har fått en direkt 
konsekvens för Uppjobb.  
 
____________________________________________________________________ 

UPPFÖLJNING AV MÅL 
_____________________________________________________________________ 

Den samlade bedömningen är att fem mål kommer att nås, sex mål kommer inte att nås och 
två kommer delvis att nås. 
 
Uppvidingebon 
 
Vi är en framgångsrik utbildningskommun 
Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning 
Prognosen för målet är positivt. Drygt 64 procent av deltagarna i UppJobb går vidare ut i 
studier eller arbete. Insatser som pågår inom Uppjobb är bland annat ett ökat fokus på 
kartläggning och individuella planer för att stödja personer inom verksamheten att nå arbete 
eller studier.  
 
Vi är en attraktiv boendekommun 
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka i  
Prognosen är att målet inte kommer att uppnås under 2019. Insatser som genomförs och 
som på sikt förväntas bidra till en förbättrad måluppfyllelse är exempelvis 
renoveringsprojekten vid Badebodaån, dämmet i Klavreström samt tillbyggnad av 
Åsedaskolan. Utöver det har förbättringsarbeten med vatten-, dagvatten-, och 
spillvattenledningar genomförts i Åseda och Alstermo. I medborgarundersökningen 
framkom att invånarna är mindre nöjda med belysning, underhåll, snöröjning och 
säkerhet på gång- och cykelvägar, gator och vägar samt innehållet i kultur- och 
biblioteksverksamheten. I förhållande till Kommunfullmäktiges ambition är nöjdheten 
bland medborgarna låg. Renhållning, sophämtning, vatten och avlopp, räddningstjänst 
och idrotts- och motionsanläggningar åtnjuter stort förtroende och nöjdhet bland 
medborgarna och ligger väl över Kommunfullmäktiges ambition. Andra insatser som 
genomförs inom verksamheterna och på sikt förväntas bidra till en bättre måluppfyllelse 
är exempelvis aktualitetsprövning av översiktsplan, en ny vision för kommunen, stärkt 



kris- och beredskapssamordning, medborgarlöften samt brottsförebyggande arbete. 
Effekterna av insatserna är svåra att förutsäga på kort sikt då det är långsiktiga och 
omfattande processer. 
 
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet 
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet 
Prognosen för målet är negativ. Medborgarundersökningen 2018 visade att invånare i 
kommunen upplever brister i tillgänglighet och bemötande. Det är en fråga som tas på 
stort allvar och kommer att arbetas aktivt med. Bemötandet och tillgängligheten via den 
nya hemsidan bedöms vara gott och ett omfattande arbete har genomförts för att lansera 
den nya hemsidan. Riktlinjer för externwebben ska utvecklas vidare under hösten. Fler 
och fler invånare följer kommunens Facebook- och Instagramkonto. Båda har visat sig 
vara bra kompletterande informationskanaler. Närvaron på sociala medier ställer också 
krav på att verksamheterna bemöter frågeställningar och är tillgängliga även i dessa 
forum. För receptionen är service, bemötande och god tillgänglighet mot medborgare och 
besökare fortsatt en viktig fråga att arbeta vidare med. 
 
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet mot våra företag 
Prognosen för målet är negativ. Undersökningen rapporteras inte 2019 vilket gör att det 
inte finns ett resultat att förhålla sig till. Ambitionen är att tillsammans med andra 
nämnder och dess förvaltningar verka för ett gott bemötande och god tillgänglighet 
gentemot företag inom kommunen. 
 

Samhällsutveckling 

Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö 
Vi har en hållbar livsmedelshantering 
Prognosen för målet är delvis positiv, men det finns utmaningar i att öka andelen 
närproducerade livsmedel (inom 20 mil) samt andelen ekologiska livsmedel. Matsvinnet i 
skolan har minskat och når ambitionsnivån för 2019. Det som försvårar att nå målet är 
huvudsakligen de stigande livsmedelspriserna till följd av förra årets torka. Planeringen för 
en ny kostorganisation är påbörjad och kommunens kostpolicy skall revideras. I det samlade 
utvecklingsarbetet ser verksamheten möjlighet att utvecklas för en god måluppfyllelse.  

Vi har en hållbar material- och energianvändning 
Prognosen för målet är positiv. Andelen förnybar energi inom den kommunala 
organisationen är 100 procent och 43 procent av hushållsavfallet samlas in för återvinning 
och biologisk behandling vilket är ett mycket gott resultat. Energianvändningen i 
verksamhetslokalerna ligger för närvarande något över det önskade värdet för 2019. 
Tekniska avdelningen arbetar med information till renhållningsabonnenter i kommunen om 
hur utsortering av avfall, viket förhoppningsvis får ytterligare positiva effekter för en hållbar 
material- och energianvändning. 
 

Vi har ett gott företagsklimat 
Vi har en god service gentemot våra företag 
Prognosen för målet är negativ. Undersökningen Företagsklimat rapporteras inte 2019, vilket 
gör att det inte finns ett resultat att förhålla sig till. Ambitionen är att tillsammans med andra 



nämnder och dess förvaltningar ha en god service gentemot företagen i kommunen. 
Uppvidinge kommun har tappat 58 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking 2019, från 
plats 81 till plats 139. 
 
Vi har ett diversifierat och växande näringsliv 
Prognosen för målet är positiv. Andelen företag inom service- och tjänstesektorn ökar och 
andelen företag med mer än en anställd har också ökat. Det är positivt, men samtidigt står 
Sverige inför en vändande konjunktur där kommunen behöver verka för att skapa 
förutsättningar för företagens utveckling mot ökad sysselsättning. Planerade insatser är 
bland annat att arbeta fram en näringslivsstrategi för kommunen. 
 

Medarbetare och organisation 

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare 
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag 
Prognosen för målet är negativ. Det finns utmaningar kopplade till styrning, motivation 
och ledarskap. Insatser på verksamhetsnivå har varit att upprätta handlingsplaner med 
relevanta aktiviteter kopplade till medarbetarundersökningens resultat. För att utveckla 
styrningen fortsätter arbetet med utveckling av mål- och resultatstyrningen. Att 
tydliggöra den röda tråden mellan fullmäktiges mål och medarbetarnas roll och mål är ett 
prioriterat område. 
 
Våra medarbetare har en god hälsa 
Prognosen för målet är delvis positiv. Sjukfrånvaron är vid delåret under målvärdena, 
vilket är positivt. I Hälsokorset når verksamheterna inte upp till ambitionen om att minst 
65 procent av medarbetarna ska uppleva sig som friska och må bra. Samtliga avdelningar 
har under året arbetat med åtgärdsplan för att förbättra måluppfyllelsen.  
 
Vi har en digitaliserad verksamhet 
Prognosen för målet är positiv. En ny e-tjänsteplattform har införts vilket både har sänkt 
kostnaderna och gett mer funktionalitet. Andelen till medborgarna erbjudna e-tjänster 
förväntas öka inom verksamheterna under det sista halvåret 2019. Därmed förväntas 
Kommunfullmäktiges ambition om 20 e-tjänster nås vid årets slut. Verksamheterna har 
gått från köp till leasing av datorer och förväntan är att detta ska erbjuda en mer stabil och 
uppdaterad digital miljö. Insatser som har genomförts för att stärka måluppfyllelsen är 
bland annat att utveckla kommunens första digitaliseringsstrategi. Den antogs av 
Kommunfullmäktige under våren 2019 och implementeringsarbetet ska påbörjas i 
samtliga nämnder och verksamheter. 
 
För att kunna arbeta aktivt och effektivt inom upphandlingsområdet och med 
Kommunfullmäktiges mål om innovationsvänlig och hållbar upphandling har 
verksamheten förstärkts med en renodlad upphandlartjänst. 
 
Vi driver utvecklingsarbete i samverkan 
Prognosen för målet är positiv. Flera strategiska samarbeten och projekt genomförs med 
andra närliggande kommuner, Länsstyrelsen i Kronoberg och Region Kronoberg, 
exempelvis Krissamverkan Kronoberg, Business Region Kronoberg, Framtidens ledare, 



Samplanering Kronoberg, Innovativ sanering vid glasbruk och Hållbar mobilitet i gröna 
Kronoberg. Under våren avslutades förstudien ”Stärkt arbetsmarknadsregion mitt i 
Småland” som genomförts med EU-finansiering tillsammans med flera närliggande 
kommuner och Region Jönköping.  
 
Ekonomi 

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll 
Vi har god budgetdisciplin 
Prognosen i förhållande till budget är negativ med 2,8 miljoner kronor. Därmed är 
prognosen att målet om god budgetdisciplin inte uppnås. En åtgärdsplan har tagits fram och 
redovisats till kommunstyrelsen i maj och i september. Trots åtgärdsplanen beräknas 
kommunstyrelsens verksamheter totalt redovisa ett underskott på 2,8 miljoner kronor. 
 
____________________________________________________________________ 

VERKSAMHETENS OMFATTNING 
_____________________________________________________________________ 

Verksamheten inom arbetsmarknad och etablering har minskat kraftigt i förhållande till 
förra året. Antalet deltagare i UppJobb, kommunens arbetsmarknadsenhet, har minskat från 
ett 100 tal under våren 2018 till ett 30 tal hösten 2019. Stödboendeverksamheten för 
ensamkommande barn och unga har avvecklats. Från och med 1:a juli är det socialnämnden 
som har ansvaret för samtliga ensamkommande barn och unga i kommunen.  
 
Inom kostverksamheten har antalet tillagade portioner minskat till följd av många tomma 
lägenheter i kommunens särskilda boenden. Den kostutredning som genomförts resulterade 
i ett beslut som innebär två, i stället för fyra tillagningskök, samt sju i stället för fem 
mottagningskök. Det är en strukturell förändring som tillsammans med ett utvecklingsarbete 
som enheten börjat med under våren 2019 kommer att kräva resurser i genomförandet.  
 
Två omfattande renoveringsprojekt har påbörjats under året, Badebodaån, dämmet i 
Klavreström, Åsedaskolan. 
 
____________________________________________________________________ 

EKONOMISK REDOGÖRELSE 
_____________________________________________________________________ 

 

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2019 2019 jan-aug jan-aug
Politik och kansli 16 112 17 912 10 741 11 839
Ekonomiavdelning 25 370 23 370 16 913 14 783
Personalavdelning 6 797 6 697 4 531 4 210
IT och upphandling 7 223 7 823 4 815 5 157
Kommunledn.förvaltn 55 502 55 802 37 001 35 989

Ledn samhällsserviceförv 3 450 3 650 2 300 3 044
Kostavdelning 0 2 600 0 2 393
Etablering o arbetsmarknad 3 094 2 794 2 063 2 037
Kultur och Fritid 20 456 20 456 13 637 12 231
Teknisk avdelning 15 557 15 557 10 371 6 808
Samhällsserviceförvaltning 42 556 45 056 28 371 26 513

Totalt Kommunstyrelsen 98 058 100 858 65 372 62 502



 
I förhållande till periodens budget redovisar kommunstyrelsen ett positivt resultat om 2,8 
miljoner kronor. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har minskat med 670 tusen 
kronor, 1,1 procent.  
 
Intäkterna uppgår till närmare 59,9 miljoner kronor och har minskat med 18,7 miljoner 
kronor i jämförelse med samma period förra året (23,8 procent). Av minskningen kan 8,5 
miljoner kronor härröras till Uppjobb. Antalet deltagare har minskat kraftigt till följd av en 
planerad anpassning av verksamheten samt Arbetsförmedlingens neddragningar. 
Verksamheten för ensamkommande barn har avvecklats under året och kvarvarande del är 
överflyttad till socialförvaltningen från och med juli 2019, vilket har medfört minskade 
intäkter från Migrationsverket med 8,5 miljoner kronor.  Kostenhetens intäkter har minskat 
med 600 tusen på grund av färre antal sålda portioner. En industrifastighet har sålts under 
året vilket medför en minskad hyresintäkt på en miljon kronor. 
 
Kostnaderna uppgår till 122,4 miljoner kronor och har minskat med 19,4 miljoner kronor 
(13,7 procent). Personalkostnaderna har minskat med 13,5 miljoner kronor, 20,7 procent. 
Förändringen inom Uppjobb genererar för perioden en minskning med åtta miljoner kronor. 
Avvecklingen av verksamheten för ensamkommande barn- och ungdomar samt flytt av 
myndighetsutövning för nyanlända till socialnämnden utgör sex miljoner kronor.  
 
Övriga kostnader har minskat med 5,9 miljoner kronor vilket motsvarar 7,7 procent. Till 
största delen beroende på att externa placeringar inom verksamheten för ensamkommande 
barn har avslutats eller flyttats över till socialnämnden.  
 
Prognosen för året är ett negativt resultat på 2,8 miljoner kronor i förhållande till budget. 
 
Färre antal portioner, högre livsmedelspriser och personalkostnader i kombination med 
oförändrad taxa gör att kostenheten prognostiserar ett underskott på 2,6 miljoner kronor.  
 
Antalet färdtjänstresor har ökat kraftigt sedan socialförvaltningen avslutat de så kallade 
omsorgsresorna, många har istället beviljats färdtjänst vilket har resulterat i ökade kostnader 
för kommunstyrelsen. Verksamheten prognostiserar ett underskott på 1,3 miljoner kronor.   
Från och med januari 2020 flyttas ansvaret från kommunstyrelsen till socialnämnden. 
 
Utökade kostnader till följd av migreringen från Novell till Microsoft medför dubbla 
kostnader för licenser under en övergångsperiod, prognostiserat underskott är 600 tusen 
kronor. Framtagande av detaljplan för nya industriområdet i Åseda medför ökade kostnader 
med 500 tusen kronor. Den politiska verksamheten går mot ett negativt resultat med 100 
tusen kronor till följd av fler och längre sammanträden. 
 
En allmän återhållsamhet inom samtliga verksamheter med inköp, utbildning, 
vikarietillsättning med mera, samt lägre kapitalkostnader till följd av tidsförskjutning i 
investeringar påverkar prognosen positivt med cirka två miljoner kronor.  
 
Prognosen för året är 5,1 miljoner kronor sämre än delårsresultatet. Personalkostnaderna 
beräknas bli högre för resten av året då vakanta tjänster har tillsatts. Inom kultur och 



fritidsverksamheterna kommer utbetalning av ett flertal föreningsbidrag under hösten. Inom  
gator, vägar, renhållning och VA pågår många omfattande arbeten som kommer att ge 
ökade kostnader under hösten.    
 
____________________________________________________________________ 

FRAMTIDSFRÅGOR 
_____________________________________________________________________ 

Ekonomi i balans inom både kommunstyrelsens egen verksamhet och i hela kommunen är en 
viktig förutsättning för att kommunen i framtiden ska kunna leverera välfärd av god kvalitet 
till medborgare.  
 
Befolkningsutvecklingen i kommunen är en viktig framtidsfaktor. Attraktiva samhällen och 
bra boendemöjligheter är en förutsättning för både inflyttning och kvarboende i kommunen.  
 
Att säkerställa implementering och utveckling av målstyrningsmodellen i hela verksamheten 
är ett prioriterat område att arbeta med i framtiden. 
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut 

per 2019-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommuner upprätta minst ett delårsbokslut per 

år. I Uppvidinge kommun upprättas delårsbokslutet per sista augusti.  

Resultatet per 2019-08-31 är negativt med 10,9 miljoner kronor, prognosen 

för helåret är minus 25,1 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner sämre än 

årets budget.  

Nämndernas delårsresultat är negativt med fem miljoner kronor i 

förhållande till periodens budget, prognosen för helåret är minus 15 

miljoner kronor. Finansförvaltningens beräknas ge ett negativt resultat till 

följd av lägre skatte- och utjämningsintäkter samt finansiell kostnad på 

pensionsskuld.   

De samlade investeringarna för perioden uppgår till 19,3 miljoner kronor 

och prognosen för året är 56 miljoner kronor.  

Kommunen använder sig av två övergripande finansiella mål:  

 Vi har god budgetdisciplin 

 Vi har en hållbar investeringstakt 

För att bedöma måluppfyllelsen utvärderas fem olika indikatorer. Av 

indikatorerna beräknas bara ett att uppnås för året. 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 

tre år. Prognosen för 2019 är ett negativt balanskravsresultat på 18 miljoner 

kronor. Eftersom det negativa resultatet ska återställas inom en treårsperiod 

innebär det att det ekonomiska utrymmet begränsas kommande år.   

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-10-04 

Delårsbokslut januari – augusti 2019  
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INNEHÅLL

Uppvidinge kommuns delårsredovisning avläm-
nas av Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige. 
Den vänder sig även till externa intressenter såsom 
kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myn-
digheter.

Avsnitt 1

Förvaltningsberättelse

Det första avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen 
som enligt den kommunala redovisningslagen ska     
upprättas i årsredovisning / delårsrapport.

Förvaltningsberättelsen är en sammanfattning av i       
årsredovisning / delårsrapport, där väsentliga delar av 
kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras

Avsnitt 2

Bolagens redovisning

I avsnittet sker en redovisning av verksamheten och   
ekonomin i de kommunägda bolagen. 

Avsnitt 3

Det avslutande avsnittet presenterar delar av den
verksamhet som bedrivits under året. Redovisningen
sker för respektive styrelse/nämnd.

Inom varje styrelse/nämnd beskrivs viktiga händel-
ser och trender utifrån olika perspektiv samt en kort       
framtidsbedömning.

DELÅRSRAPPORTENS STRUKTUR

3 2019 ...
6 KOMMUNSTYRELSENS 
   ORDFÖRANDE
7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
8 UPPVIDINGES FÖRUTSÄTTNINGAR 
8 OMVÄRLDSANALYS
9 MÅLAVSTÄMNING
11 EKONOMI I FOKUS 
15 REDOVISNINGSPRINCIPER
16 DRIFTREDOVISNING
17 NÄMNDERNAS RESULTAT
19 INVESTERINGSREDOVISNING
20  PERSONAL- OCH HÄLSO-
     REDOVISNING
24 RESULTATRÄKNING
25 KASSAFLÖDESANALYS
26 BALANSRÄKNING
31 BOLAGENS REDOVISNING
32 UPPVIDINGEHUS AB
34 UPPCOM AB  
35 KOMMUNALFÖRBUNDET  
     RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA 
      KRONOBERG (RÖK)
37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
38 KOMMUNSTYRELSE
42 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND  
46 SOCIALNÄMND
50 MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND  
52 REVISION
48 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
54 VALNÄMND
54 KRISLEDNINGSNÄMND
55 LÖNESAMVERKAN - HUL 
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2019 ...

Tillkomsten av ny brandstation i Åseda blev 
aktuellt under hösten 2017 därför att den bil-
verkstad som nyttjar lokaler på Lillgatan 1 (i 
samma byggnad som den gamla brandsta-
tionen) hade behov av större lokaler. Ägarre-
presentanten, Björn Lindberg, frågade då hur 
RÖK skulle ställa sig till uppförandet av en ny 
brandstation. Dåvarande förbundsdirektion tog 
i början på 2018 ett inriktningsbeslut som inne-
bar att förbundet ställde sig positiv till byggna-
tion.

Arbetet startade i mars/april 2019 och 
den 27 juli förrättades invigning i samband 
med Öppet hus för allmänheten att bese den 
nya brandstationen.

Järnvägsområdet, Åseda
De nya husen på järnvägs-
området i Åseda kommer 
innehålla totalt 35 lägenheter 
i storlekarna 2 - 4 rum och 
kök. Husen kommer vara 
mycket energieffektiva och 
på taken ska det installeras 
solceller. Projektet kommer 
byggas i etapper med plane-
rad första inflyttning under 
nästa vår. 
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Kommunen använder sig av två finansiella mål för att styra den ekonomiska 
utvecklingen, ”Vi har god budgetdisciplin” och ”Vi har en hållbar investerings-
takt”. För att bedöma måluppfyllelsen utvärderas fem olika indikatorer. Av indi-
katorerna beräknas bara ett att uppnås för året.

Tredje året i rad med negativt resultat

Fram till 2016 redovisade kommunen positiva resultat många år i rad. 2017 vän-
des de positiva resultaten till negativa, och medförde negativa balanskravsre-
sultat på totalt 20,3 miljoner kronor. Ett negativt balanskravsresultat ska enligt 
Kommunallagen återställas inom tre år. Årets resultatprognos på minus 25 miljo-
ner kronor innebär ytterligare negativa resultat att återställa!

För att komma i ekonomisk balans har ett omfattande arbete genomförts under 
året med åtgärdsplaner, både på kort och lång sikt. I budgetarbetet inför 2020 
finns på samtliga nämnder krav på kostnadssänkningar. 

-0,5
-3,6

-25,8

8,2
12,1

16,7

9,6
4,9 6,0

14,5
18,6

11

5
9,1

6,0

14,3
11,6

-25,1-30
-25
-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20
25

2005 2009 2013 2017 2022

Negativt resultat Positivt resultat Budget Prognos



5

Kommunstyrelsens ledamöter

Peter Skoog 
Lindman (S)

Ingrid Hugosson (C)

Anders Käll (M)

Jerker Blomqvist (M)

Patrik Davidsson (C)Tony Johansson (S)

Anders Ljungqvist 
(-)

Niklas Jonsson 
(S)

Susanne Karlsson (S)

Christina
Lindqvist KD)

UPPVIDINGE KOMMUN

Avstånd mellan husen, 
närhet mellan människor

Om du pratar med oss som bor i Uppvidinge så kommer många 
av oss att säga att kommunen har personlighet och att det finns 
utrymme för individualitet.
 

Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslag-
ning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks 
och Älghults landskommuner. Den nya kommunens om-
råde sammanfaller i stort med det gamla häradet Uppvi-
dinge.

Namnet Uppvidinge betyder övre skogsbygden och kom-
munen är belägen på den skogrika delen av Sydsvenska 
höglandet där de tre Smålands-länen möts.

Kommunens areal uppgår till 1 184 kvkm.  Ungefär 
80 procent av kommunens areal utgörs av skog. Här finns 
också många sjöar, 231 är större än ett hektar. Inom 
kommunen finns upprinningsområden till de tre vatten-
systemen Emån, Mörrumsån och Alsterån.

Kerstin Ljungqvist 
(-)
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KOMMUNSTYRELSENS 
ORDFÖRANDE

Niklas Jonsson

Organisation

Året har präglats av ett oroligt avslut på 2018. Den 
nya politiska majoriteten i kommunen har jobbat 
för att hitta rätt när det gäller samarbetsformer och 
ansvarsuppgifter då det blev nya personer på en del 
politiska uppdrag efter valet. Samspelet mellan ma-
joritet och opposition har också påverkat förutsätt-
ningarna för utvecklingen då dessa roller har varit 
ovana. Även på ledande tjänstemannabefattningar 
inleddes året med flera tillförordnade tjänster, vilket 
har påverkat kommunens utveckling. 

För att skapa en långsiktig och stabil plattform att 
utgå ifrån, krävs tillit mellan politik, tjänstemän och 
medarbetare i kommunen. Under hösten har vi fått 
samtliga tjänster på ledande befattningar tillsatta, 
vår nya kommunchef är på plats och vi känner en 
stor tillförsikt med utvecklingen av arbetet framåt.

Utmaningar

Uppvidinge kommun står inför stora behov av för-
ändringar i strukturen för att klara våra ekonomiska 
mål, samtidigt måste vi skapa förutsättningar för att 
utveckla våra verksamheter på ett positivt sätt med 
kvalitet som ledstjärna. 

Kommunfullmäktige gav våren 2018 dåvarande 
kommunchefen i uppdrag att presentera förslag på 
kostnadssänkande åtgärder på 20 miljoner kronor 
till april 2019 för att klara de framtida ekonomiska 
kraven. Trots åtgärdsförslagen ser vi ett behov av 
ytterligare besparingar som en förutsättning för att 
få en ekonomi i balans. 

Kommunen står inför nya utmaningar då flera tuffa 
beslut kommer att vara avgörande för om vi ska 
klara god ekonomisk hushållning och samtidigt 
utveckla kommunen framåt med god kvalitet och 
service gentemot kommuninvånare och näringsliv. 
Det kommer att krävas en modig politik som vågar 
tänka nytt och sätta fokus på kvalitet och ekonomi.

Befolkning

Befolkningsutvecklingen i kommunen är positiv och 
en fortsatt utveckling av bostadsbyggnationer är av 
stor betydelse för tillgången på arbetskraft till vårt 
näringsliv samt att skapa förutsättningar för ökat 
invånarantal. Ett nytt bostadsområde i Norrhult-
Klavreström är under planarbete, vilket kommer 
att möjliggöra attraktiva sjönära tomter i närtid. 
Utvecklingen av våra nya industriområden i Åseda 
och Lenhovda är pågående för fortsatt expandering, 
vilket kommer att kräva stora ekonomiska insatser.

Investeringar

Vi har tagit beslut om större investeringar, som lag-
ning efter raset i Badebodaån i Åseda och nybygg-
nation av dämmet i Klavreström. Det är beslut som 
har varit nödvändiga att genomföra av säkerhets-
skäl.

Tillbyggnad och utbyggnad av Åsedaskolans mel-
lanstadium är påbörjad och blir helt klar 2020.

Ekonomi

Vi har en gemensam utmaning i att hitta en balans 
mellan kostnadsnivå och intäkter i det rådande eko-
nomiska läge som vi befinner oss i, samtidigt ska vi 
kunna leverera god kvalitet av kommunal service 
till våra invånare. Våra största nämnder, social-
nämnden och barn- och utbildningsnämnden, står 
för ökade utmaningar. Inom socialnämndens verk-
samheter finns ett växande behov av ekonomiskt bi-
stånd och fler personer som behöver stöd. Barn- och 
utbildningsnämnden har ett växande behov av loka-
ler för förskoleverksamhet, vilket är mycket positivt 
men kostnadsdrivande för nämnden. 
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Enligt 13:e kapitlet i Lagen om Kommunal redovisnuing 
och Bokföring ska kommunen göra en förvaltningsberät-
telse i delårsrapport. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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UPPVIDINGES FÖRUTSÄTTNINGAR OMVÄRLDSANALYS

Befolkningen – vi är nu över 9 600 invånare i 
kommunen!

Under årets första sju månader har antalet invånare 
ökat med 37 personer, mot nio föregående år. Vi har  
tagit emot 59 nyanlända (58). Antalet födda under 
samma period är 67, vilket är en relativt hög nivå i 
jämförelse med tidigare år. Den sista juli har kom-
munen 9 618 invånare.

I budgetförutsättningarna för 2020 har vi beräknat 
att antalet invånare ska vara 9 665 den 1 november i 
år. Vid delårsbokslutstillfället saknas det 45 invånare 
i förhållande till den förväntade nivån. Eftersom en 
stor del av våra skatte- och statsbidragsintäkter be-
räknas utifrån befolkningstalet per den 1 november 
varje år, är befolkningsutvecklingen en viktig faktor. 
På uppdrag av kommunen tog Statistiska centralby-
rån fram en befolkningsprognos för kommunen till 
och med år 2036. Av prognosen framgår att antalet 
invånare kommer att passera 10 000 år 2021. Be-
folkningsökningen är störst när det gäller barn och 
äldre, vilket kommer att medföra utmaningar inom 
både skola och äldreomsorg. Det pågår nybyggna-
tion av ett stort antal lägenheter i kommunen, vilket 
säkerligen kommer att påverka befolkningstalen i 
positiv riktning. 

Fortfarande fler som pendlar in

Uppvidinges särprägel är en tydlig inpendlingskom-
mun. Under 2017 var det 500 fler som pendlade in 
till kommunen än som pendlade ut. Många företag 
använder sig av bemanningsföretag. Det gör att 
arbetsmarknadsstatistiken för kommunerna blir svå-
rare att tolka. Många av bemanningsföretagen som 
anlitas av industriföretagen har sina säten i andra 
kommuner, vilket gör att anställningarna redovisas i 
de kommunerna. 

Allmänt

Efter fem år av hög tillväxt räknar Sveriges kom-
muner och landsting, (SKL), med att bruttonational-
produkten, (BNP), ökar i en mer beskedlig takt från 
och med i år. Gemensamt för de allra flesta länder, 
är i nuläget prognoser om lägre tillväxt. Därmed ser 
utsikterna för den internationella ekonomin svaga 
ut. Inte minst utvecklingen i Europa och Kina be-
döms bidra, vilket sänker utsikterna för den svenska 
exportmarknaden. Det finns ett antal orosmoln av-
seende konjunkturutvecklingen, bland annat Brexit, 
handelskonflikten mellan USA och Kina samt svaga 
offentliga finanser i flera länder i Europa. 

Kommunernas ekonomi
Kommunsektorn har de senaste åren haft starka 
ekonomiska resultat. Förra året skedde en kraftig 
resultatförsämring, 69 kommuner redovisade ett 
negativt resultat och endast 109 hade ett resultat på 
minst två procent av skatter och statsbidrag. Vi får 
gå tillbaka till 2008 för att hitta så många kommuner 
med negativt resultat. 

Skatteunderlaget har vuxit starkt åren 2015-2017 
men viker nu. Även verksamhetens intäkter har 
vuxit rejält tidigare år, till största delen beroende på 
riktade bidrag för flyktingverksamheten. Även de 
intäkterna minskar nu.  

Välfärden har stora investerings- och rekryterings-
behov. De stora barnkullarna under 1940-talet för 
med sig att andelen äldre i befolkningen ökar. Ge-
nom höga födelsetal och invandring ökar dessutom 
andelen barn och unga. Infrastrukturen står inför 
betydande restaurerings- och nybyggnationsbehov. 
I kombination med det stora mottagandet av asyl-
sökande, framförallt under 2015, bidrar detta till att 
de demografiskt betingade behoven nu och under 
några år framöver kommer att vara mycket höga. 

Inför de utmaningar som vi har framför oss kommer 
det att krävas att kommunerna bedriver verksamhe-
ten på ett helt annat sätt än idag. Utvecklingen på-
går redan, men det kommer krävas mer utveckling 
och förändring kommande år då förväntningarna på 
välfärden fortsätter att öka. 

Källa: Sveriges kommuner och Landsting
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MÅLAVSTÄMNING

Vision

En möjlig framtid – så här kan det se ut i 
Uppvidinge 2020

År 2020 har kommunen fått nya invånare och anta-
let uppgår till cirka 9 500. Inpendlingen har minskat 
med en tredjedel och många har funnit både en ar-
betsplats och en plats att bo på i kommunen. Många 
nya bostäder har byggts, alla försörjs med förnybar 
el från biobränslen eller vind-, sol- eller vattenkraft. 
Det lokala näringslivet växer i omfattning och är 
oberoende av importerad energi. Utbildningsnivån 
har stigit och i kommunen finns flera yrkesutbild-
ningar på högskolenivå. Besöksnäringen har mer 
än fördubblats tack vare nya besöksmål och ett ökat 
utbud av upplevelsebaserade attraktioner i Glasri-
kets vagga, i miljöer med anknytning till industri-
historien, på landsbygd och i skog.

Kommunfullmäktige fastställde kommunens vision 
år 2011 samtidigt med Översiktsplanen. Visionen 
omfattar alla kommuninvånare och beskriver en 
framtida idealbild och en gemensam färdriktning. 
Kommunfullmäktige har under våren 2019 fattat 
beslut om att en ny vision, Uppvidinge 2040, ska 
utvecklas under året.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål är dess 
viljeinriktning och de inordnas i fyra målområden: 
Uppvidingebon, Samhällsutveckling, Medarbetare 
och organisation samt Ekonomi. Kommunfullmäk-
tige tolkar kommunens vision och preciserar den 
till kommunövergripande mål. De kommunöver-
gripande målen och delmålen adresseras nämnder 
och bolag i hela organisationen genom Kommunens 
Budget och verksamhetsplan. Nämnder och bolag 
ska därefter arbeta för att förverkliga målen. Målen 
följs upp av Kommunfullmäktige vid delårs- och 
årsbokslut. 

Arbetet med den nya målstrukturen och implemen-
teringen av Kommunfullmäktiges mål har pågått 
sedan beslut därom fattades i november 2018. Vid 
delårsbokslut kan konstateras att vidareutveckling, 
fokus på införlivande i nämndernas verksamhet och 
stöd behövs för att styrmodellen ska få genomslag i 
verksamheten.

Övergripande prognos av måluppfyllelse

Den övergripande målavstämningen är en sam-
manfattning av och en prognos över hur de politiska 
kommunövergripande målen infrias och hur kom-
munen närmar sig visionen. Varje övergripande mål 
innehåller ett eller flera delmål. 

Bedömningen på kommunövergripande nivå vid 
delåret är att 10 procent av de övergripande målen 
uppnås, 50 procent kommer delvis att uppnås och 
40 procent kommer inte att uppnås.

Respektive nämnd har gjort en uppföljning av de 
mål som har adresserats dem. För en detaljerad 
redogörelse för respektive nämnds prognos av 
måluppfyllelse, genomförda insatser och planerade 
åtgärder hänvisas till nämndernas verksamhetsbe-
rättelser.
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Målområde Övergripande mål Prognos Kommentar
Uppvidingebon Vi är en framgångsrik ut-

bildningskommun

Vi ger stöd, vård och om-
sorg av hög kvalitet

Vi är en attraktiv boende-
kommun

Vi har gott bemötande och 
god tillgänglighet

Delmålen Vi har mycket god kvalitet 
och resultat i de kommunala skolorna 
samt Vi ger elever frutsättningar för 
egen försörjning och studier kommer ej 
att nås.

Delmålet Vi ger stöd och förutsättningar 
till egen försörjning nås delvis. Delmå-
let Vi har god kvalitet inom äldreomsor-
gen kommer att nås.

Delmålet  Uppvidinge är en bra plats 
att bo och leva på samt verka i kommer 
inte att nås. Delmålet Vi har god plan-
beredskap kommer att nås. Delmålet Vi 
erbjuder attraktivt boende nås delvis.

Delmålen Vi har gott bemötande och 
god tillgänglighet samt Vi har gott be-
mötande och god tillgänglighet kom-
mer inte att nås.

Samhällsutveckling Vi bidrar till en ekologiskt 
hållbar miljö

Vi har ett gott företagskli-
mat

Delmålet Vi har en hållbar livsmedels-
hantering nås delvis. Delmålet Vi har en 
hållbar material- och energianvändning 
nås delvis.

Delmålet Vi har god service gentemot 
våra företag nås inte. Delmålet Vi har 
ett diversifierat och växande näringsliv 
kommer att nås.

Medarbetare och 
organisation

Vi är en attraktiv arbetsgi-
vare med engagerade med-
arbetare

Vi har ett arbetsklimat som 
främjar god hälsa

Vi är en effektiv och ut-
vecklingsorienterad orga-
nisation

Delmålet Våra medarbetare är moti-
verade och engagerade i sina uppdrag 
kommer att nås.

Delmålet Våra medarbetare har god 
hälsa nås inte.

Delmålet Vi har en digitaliserad verk-
samhet och vi driver utvecklingsarbete i 
samverkan nås delvis.

Ekonomi Vi har en tydlig ekonomi-
styrning och god kontrol

Delmålet Vi har god budgetdisciplin 
och Vi har en hållbar investeringstakt 
nås inte.
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EKONOMI I FOKUS 

Delårsbokslutet med den finansiella analysen syftar 
till att identifiera hur kommunen lever upp till ”god 
ekonomisk hushållning”. Kravet på ”ekonomi i ba-
lans” ska ses som ett instrument för att säkerställa 
att varje generation bär kostnaderna för den service 
som generationen själv beslutar om och själv konsu-
merar.

Årets resultat

Kommunen använder sig av två finansiella mål för 
att styra den ekonomiska utvecklingen, ”Vi har god 
budgetdisciplin” och ”Vi har en hållbar investe-
ringstakt”. För att bedöma måluppfyllelsen utvärde-
ras fem olika indikatorer. Av indikatorerna beräknas 
bara ett uppnås för året.

Per 31 augusti redovisar vi ett negativt resultat om 
10,9 miljoner kronor, vilket är 6,2 miljoner kronor 
sämre än periodens resultatbudget. Resultatprog-
nosen för hela året är minus 25,1 miljoner kronor, 
18,1 miljoner kronor sämre än årets budget. I resul-
tatprognosen finns en del osäkerhetsfaktorer, bland 
annat utvecklingen av skatteintäkter och nämnder-
nas kostnadsnivå för resten av året. 

Nämndernas delårsresultat är negativt med 
5 miljoner kronor i förhållande till periodens bud-
get, prognosen för helåret är minus 15,3 miljoner 
kronor. Nämndernas nettokostnad har ökat med 
18,6 miljoner kronor (14,7 föregående år), vilket 
motsvarar fem procent (4,0 föregående år) i jämfö-
relse med samma period föregående år.  

Finansförvaltningens delårsutfall är negativt med 
1,2 miljoner kronor och prognosen för året är ett 
negativt utfall på 2,8 miljoner kronor. Det är intäk-
terna från skatter och utjämning samt finansiella 
kostnader för pensionsskulden som ger det negativa 
utfallet. 

Intäkterna har minskat med 17,2 miljoner kronor i 
jämförelse med samma period föregående år, 
14 procent.  Det är intäkterna från Migrationsverket 
och från Arbetsförmedlingen som har minskat kraf-
tigt till följd av färre ärenden och deltagare i aktivi-
teter. Staten har genom olika satsningar via 
Skolverket, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen för-
stärkt nämndernas intäktssida med 18 miljoner 
kronor, en ökning med två miljoner kronor i förhål-
lande till föregående år.

Totalt har kostnaderna minskat med 1,8 miljoner 
kronor. Även på kostnadssidan ser vi effekterna av 
de förändringar som har gjorts inom verksamheten 
för ensamkommande barn och unga samt UppJobb. 
Personalkostnaderna har minskat med 5,3 miljoner 
kronor, 1,7 procent. Den största förändringen är 
till följd av avveckling av verksamheten för ensam-
kommande barn och unga samt färre ärenden inom 
Etablering och arbetsmarknad, tillsammans cirka 
13 miljoner kronor. Kostnaderna för pensioner har 
minskat med 3,4 miljoner kronor. Förra året ökade 
pensionskostnaderna kraftigt, i år ser vi en återgång 
till en mer normal nivå. Kostnaderna för inhyrd per-
sonal har minskat med 1,4 miljoner kronor, det är 
särskilt ledningspersonal som inte har behövt hyras 
in i samma omfattning som förra året. Kostnaderna 
för sjuklön uppgår till närmare 3,1 miljoner kronor, 
en minskning med 710 tusen kronor, 18,7 procent i 
förhållande till förra året. Kostnaderna för försörj-
ningsstöd började öka förra året efter att ha gått 
ner i flera år, under årets första åtta månader ökade 
utbetalningarna från 4,8 till 5,8 miljoner kronor. 
Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat, främst 
inom gymnasieverksamheten, där kostnaderna för 
elever i andra skolor har ökat.

Skatte- och bidragsintäkterna har under årets första 
åtta månader ökat med 12 miljoner kronor, 
tre procent. Skatteintäkterna har ökat med 
10,4 miljoner kronor, fyra procent och bidrags-
intäkterna med 1,5 miljoner kronor. 
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Finansnetto

Finansnettot, skillnaden mellan ränteintäkter och 
räntekostnader, är negativt med 800 tusen kronor. 
De finansiella intäkterna uppgår till 440 tusen kro-
nor och kostnaderna på 1,28 miljoner kronor, varav 
1,2 miljoner kronor avser räntekostnad på pensions-
skuld. 

Nettokostnadsandel

Kommunens nettokostnader har ökat 15,3 miljoner 
kronor, fyra procent mellan januari och augusti, 
förra året var ökningstakten 5,3 procent. Skatte- och 
statsbidragsintäkter har ökat 12 miljoner kronor, 
3,1 procent, förra året var ökningstakten tre procent. 

Nettokostnadsandelen av skatter och statsbidragsin-
täkter är 102,6 procent (101,7 föregående år). 
Exklusive avskrivningar är nettokostnadsandelen 99 
procent (98,4). 

Likviditet och låneskuld

Kommunen har sedan år 2016 ingen låneskuld. De 
senaste årens negativa resultatnivåer i kombination 
med ökad investeringsnivå har påverkat likviditeten 
negativt, sedan den 31 december 2018 har de likvida 
medlen minskat från 110 till 80 miljoner kronor. Pla-
nering för kommande upplåning har påbörjats.

Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som 
har finansierats med eget kapital.  Det finns en fast-
ställd målsättning om en soliditet på minst 50 pro-
cent. Soliditeten vid delårsbokslutet är 55,3 procent 
(58,7 föregående år). Sättet att redovisa pensions-
skulden påverkar soliditeten. Om hänsyn tas till 
pensionsskulden i ansvarsförbindelsen, är solidite-
ten 10,4 procent (15 föregående år). 

Finansieringsgrad av investeringar

Målsättningen om en hållbar investeringstakt inne-
bär att år 2024 ska investeringarna täckas av av-
skrivningar och årets resultat över en sjuårsperiod. 
Målsättningen för året är att avskrivningar och årets 
resultat för de senaste sju åren ska vara 101 miljoner 
kronor lägre än de samlade investeringarna för sam-
ma period. Enligt prognosen för året, uppgår inves-
teringarna för de sju senaste åren till 230 miljoner 
kronor, medan avskrivningarna och årets resultat 
för samma period är 100 miljoner kronor. Resultatet 
blir då minus 130 miljoner kronor, vilket innebär att 
målsättningen för året inte uppnås. 

De kommunala bolagen

UppMod AB bildades under 2013 och ägs av kom-
munen till 100 procent. Bolaget har fram till juni 
2019 ägt samtliga aktier i AB Uppvidingehus och 
UppCom AB. När bolaget bildades fanns det för-
väntningar om möjliga ekonomiska vinster genom 
en koncernbildning. Lagstiftningen har ändrats efter 
det och omöjliggör många av de tänkta åtgärderna. 
Kommunfullmäktige beslutade i april att bolaget 
ska läggas ner och aktierna i dotterbolagen förvär-
vas av kommunen.  

AB Uppvidingehus redovisar ett positivt delårsre-
sultat på fem miljoner kronor för perioden och be-
räknas ge ett positivt resultat på sex miljoner kronor 
för året. Nybyggnation av lägenheter pågår och pla-
neras på flera orter i kommunen. 
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Uthyrningsgraden är 98 procent, något bättre än 
föregående år. De lägenheter som Migrationsverket 
har lämnat renoveras för att utöka antalet hyresrät-
ter i kommunen. Under 2019 kommer Migrations-
verket att lämna ytterligare lägenheter i bolagets 
bestånd, i dagsläget hyr de 27 lägenheter.   

UppCom AB redovisar ett överskott om 3,5 miljoner 
kronor efter åtta månader, prognosen för helåret är 
en miljon kronor. Inom bredbandsverksamheten 
fortsätter utbyggnaden, pågående projekt finns i 
hela kommunen, både i tätorterna och på landsbyg-
den. Förhandlingar med kommunen om nytt avtal 
för IT-verksamheten pågår och beräknas vara klart 
under hösten.   

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att upp-
dra till Kommunstyrelsen att genomföra en utred-
ning av Uppvidinge kommuns kommunala bolag 
och senast hösten 2019 återkomma med förslag till 
förändringar av deras organisering och ansvar. Ut-
redning pågår och kommer att återrapporteras till 
Kommunfullmäktige under senhösten. 

Kommunens borgensåtagande gentemot de kom-
munala bolagen är 167,5 miljoner kronor i AB Upp-
vidingehus och 34,2 miljoner kronor i 
UppCom AB. Kommunfullmäktige beslutade i april 
2019 att öka borgensramen gentemot Uppviding-
ehus från 200 till 250 miljoner kronor, med anled-
ning av den pågående processen som bolaget har 
för utökning av bostadsbeståndet i kommunen. 
UppCom AB närmar sig taket på sin borgensram på 
35 miljoner kronor. Den samlade bedömningen av 
bolagens ekonomiska ställning är att de i dagsläget 
har en stabil ekonomisk grund. Uppvidingehus har 
en hög uthyrningsgrad på bostadsinnehavet och har 
under ett antal år satsat på underhåll av fastighe-
terna. Migrationsverket har sedan många år hyrt ett 
stort antal lägenheter av bolaget, avveckling av det 
engagemanget har snart slutförts. Hittills har bola-
get klarat avvecklingen på ett bra sätt.  
UppCom AB har haft kommunen som sin största 
kund. Bredbandsverksamheten växer ordentligt vil-
ket medför att omsättningen i  den delen närmar sig 
IT-verksamheten. Den stora utmaningen för bred-
bandsverksamheten är att få en långsiktigt hållbar 
ekonomi, då anslutningsavgifterna resultatförs di-
rekt medan kostnaderna för utbyggnaden skrivs av 
på bedömd livslängd.  

Borgensåtaganden

Uppvidinge kommun har ingått en solidarisk bor-
gen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sve-
rige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 
289 kommuner som 2019-06-30 var medlemmar i 
Kommuninvest har ingått likalydande borgensför-
bindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar hur ansvaret 
ska fördelas på varje medlemskommun vid ett 
eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna upp-
gick per 30 juni 2019 till 292,7 miljoner kronor och 
andelen av de totala tillgångarna till 287,8 miljoner 
kronor. Övriga borgensåtaganden är på en oföränd-
rad nivå, 11,2 miljoner kronor. 

Pensionsskuld

Värdering av pensionsskulden sker enligt ”Riktlin-
jer för beräkning av pensionsskuld, RIPS 17”. Beräk-
ningarna är gjorda av Skandia.

Återlåningen i verksamheten ökar för andra året i 
rad, sedan delårsbokslutet 2018 med 1,6 miljoner 
kronor. Ansvarsförbindelsen minskar med 5,3 miljo-
ner kronor, utbetalningarna är på en högre nivå än 
basbelopps- och ränteuppräkningen. Avsättningen 
däremot ökar, med 6,9 miljoner kronor i förhållande 
till 31 augusti föregående år, till största delen bero-
ende på flera nyanställda.

Pensionsmedelsförvaltning 2019 2018
31 augusti 31 augusti

Avsättning till pensioner 46 422 40 839
Löneskatt på avsättning 11 262 9 908
Summa 57 684 50 747

Pensionsskuld intjänad före 1998 161 563 165 806
Löneskatt 39 195 40 224

200 758 206 030

Totala förpliktelser 258 442 256 777

Finansiell placering (bokfört värde) 0 0
Finansiell placering (marknadsvärde) 0 0
Finansiell placering (markn.värde-bokf. värde) 0 0

Återlåning i verksamheten 258 442 256 777
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Balanskravet

Uppvidinge kommun har sedan tidigare år negativa 
balanskravsresultat på totalt 20,3 miljoner kronor. 
De negativa resultaten ska återställas med 1,1 miljo-
ner kronor senast år 2020 och 19,2 miljoner kronor 
år 2021. I budgetarbetet som pågår nu, finns plan 
för återställande av det negativa resultatet. Årets 
prognostiserade resultat på minus 25,1 miljoner 
kronor innebär ett negativt balanskravsresultat för 
året på 18,1 miljoner kronor, där sju miljoner kronor 
inte kommer att återställas. Redan när budgeten för 
2019 antogs, beslutades om att sju miljoner kronor 
ur resultatutjämningsreserven ska användas för att 
täcka en del av årets balanskravsresultat. Hur åter-
ställandet av det övriga negativa resultatet ska ske 
behandlas i samband med årsredovisningen.

Under 2013 beslutade Kommunfullmäktige att inrät-
ta en resultatutjämningsreserv inom det egna kapi-
talet. Resultatutjämningsreserven består av tidigare 
års positiva resultat och uppgår vid ingången av 
året till 19,4 miljoner kronor. Under 2017 och 2018 
har totalt 10 miljoner kronor använts för att täcka 
negativa balanskravsresultat. 

Avstämning mot balanskrav, mnkr

Prognos Bokslut

2019 2018

Årets resultat -25,1 -25,8

Realisationsförlust 0,0 -0,8

Reavinst 0,0 0,0

Justerat resultat -25,1 -26,7

Medel till RUR* 0,0 0,0

Medel från RUR 7,0 7,5

Balanskravsresultat -18,1 -19,2

*RUR = Resultatutjämningsreserv

Den ekonomiska utvecklingen oroar

Sammanfattningsvis kan konstateras att den ekono-
miska utvecklingen är oroande. Kostnaderna ökar 
kraftigt, även i jämförelse med andra kommuner. 
Vår nettokostnad per invånare ökade från 58 357 
kronor år 2017 till 61 775 kronor för 2018, en ökning 
med 3 418 kronor. Våra jämförelsekommuners är
1 061 kronor lägre. Även i år ökar kostnaderna mer 
än skatter och övriga intäkter och det är tredje året i 
rad som ett negativt balanskravsresultat uppstår.
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Investeringsnivåerna har under en lång period varit 
låga. Sedan tre, fyra år tillbaka har investeringstak-
ten ökat och ser ut att fortsätta vara högt de närmas-
te åren. Demografin, med ökat antal barn och äldre, 
kommer att ställa nya krav på verksamheterna och 
även avseende kommunens behov av nyinveste-
ringar. 

I år uppnår vi inte våra finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning. Under året har ett omfat-
tande arbete genomförts för att påverka det fram-
tida kostnadsläget. Kommunens ledningsgrupp 
har tagit fram ett åtgärdspaket som innebär möjliga 
kostnadssänkande åtgärder på närmare 40 miljoner 
kronor. I budgetarbetet inför 2020-2022 har samtliga 
nämnder krav på kostnadssänkningar i de budget-
ramar som Kommunfullmäktige har beslutat om.  

Det är oerhört viktigt att arbetet med att få en eko-
nomi i balans fortsätter med full kraft! 

Intern kontroll

Under 2013 fastställde Kommunfullmäktige Regler 
för intern kontroll.  Samtliga nämnder och bolag har 
beslutat om en internkontrollplan för året. I årsredo-
visningen kommer en redogörelse av årets intern-
kontrollarbete att presenteras. 



15

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunen strävar efter att följa den kommunala redovisningslagen, de rekommendationer som har läm-
nats av Rådet för kommunal redovisning samt vad som i övrigt anses som god redovisningssed.  

Från och med 2019 gäller en ny lag för kommunal redovisning och bokföring. RKR har anpassat rekom-
mendationerna till den nya lagstiftningen. Den nya lagstiftningen har inte medfört några förändringar i 
kommunens redovisningsprinciper i jämförelse med förra året. 

RKR-rekomendation Rek. är 
uppfylld

Rek. är 
inte upp-
fylld

Kommentar

R1. Bokföring och arkivering
O

R2  Intäkter

O

R3. Immateriella tillgångar
O

R4. Materiella anläggningstillgångar O Från och med 2014 tillämpas 
komponentavskrivning vid nybyggnation 
av lokaler.

R5. Leasing
O

Rekommendation tillämpas sedan 
räkenskapsår 2018

R6. Nedskrivningar O

R7. Finansiella tillgångar och skulder
O

R8. Derivat och säkringsredovisning Inte aktuellt

R9. Avsättningar och ansvars-
förbindelser

O

R10. Pensioner O

R11. Extraordinära och jämförelsestö-
rande poster O

Som jämförelsestörande poster betraktas 
poster som är sällan förekommande och 
överstiger 5 miljoner kronor

R12 Byte av redovisningsprinciper O

R13. Kassaflödesanalys O 

R16. Sammanställda räkenskaper O

R17. Delårsrapport O

R18. Övriga upplysningar O
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DRIFTREDOVISNING

Driftredovisningen visar ett underskott de första 
åtta månaderna på 5,1 miljoner kronor jämfört med 
budget. Prognosen för året är 15,3 miljoner kronor 
i underskott för nämnder och styrelse. De nämnder 
som prognostiserar ett negativt resultat i förhål-
lande till budgeten är Kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
Nämndernas nettokostnader har ökat med 
18,6 miljoner kronor (5 procent) i förhållande till 
samma period föregående år. 

På nästa sida finns en översiktlig redogörelse för 
respektive nämnds resultat, i förhållande till budget 
och resultat. 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet är två indi-
katorer på kontroll av ekonomin.  

Nämndernas prognos som presenteras för 2019 är 
sämre än resultatet i delåret. Det finns stora skillna-
der i prognosen i förhållande till delårsresultatet för 
Kommunstyrelsen och för barn- och utbildnings-
nämnden. Anledning till skillnaderna finns att läsa 
om i avsnittet ”Nämndernas resultat”. 

Budgetföljsamheten i år ser inte bra ut. Trots för-
stärkta budgetramar inför 2019 är det bara löne-
nämnden och miljö- och byggnadsnämnden som 
håller sig inom budget. Samtliga nämnder som har 
prognostiserat underskott har under året redovisat 
en åtgärdsplan till Kommunstyrelsen.  

I prognosen som upprättades i samband med del-
årsbokslutet förra året aviserades ett underskott på 
11,9 miljoner kronor, utfallet blev ett underskott på 
25,8 miljoner kronor. Det var många olika faktorer 
som orsakade en kraftig resultatförsämring i slutet 
av året. 

Driftredovisning per verksamhetsområde
Tkr Kostnad Intäkt Utfall 31/8 Utfall 31/8 Budget Diff Prognos

2019 2018 31/8-19 helår
Revision 536 0 536 479 536 0 0
Kommunstyrelse 121 072 59 729 61 342 62 134 64 212 2 870 -2 800
Överförmyndarnämnd 770 146 624 557 624 0 0
Barn- och utbildningsnämnd 192 796 32 286 160 510 147 889 159 488 -1 022 -4 200
Socialnämnd 196 362 27 584 168 778 162 361 161 670 -7 108 -8 280
Miljö- och byggnadsnämnd 4 576 1 698 2 878 2 613 3 070 192 0
HUL - lönenämnd 3 248 3 248 0 0 0 0 0

TOTALT 519 359 124 691 394 668 376 033 389 599 -5 069 -15 280
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NÄMNDERNAS RESULTAT

Kommunstyrelsen
 
Kommunstyrelsen redovisar ett delårsresultat som 
är 2,8 miljoner kronor bättre än periodens budget. 
Nettokostnaden i förhållande till föregående år har 
minskat med 670 tusen kronor. Intäkterna har mins-
kat kraftigt, med 18,7 miljoner kronor i jämförelse 
med samma period förra året. Av minskningen kan 
8,5 miljoner kronor härröras till UppJobb, där anta-
let deltagare har minskat kraftigt. Verksamheten för 
ensamkommande barn har avvecklats under året 
och kvarvarande del är överflyttad till socialförvalt-
ningen, vilket har medfört minskade intäkter från 
Migrationsverket med 8,5 miljoner kronor.

Kostnaderna har minskat med 19,4 miljoner kronor, 
varav personalkostnaderna står för 13,5 miljoner 
kronor. Det är förändringen inom UppJobb samt av-
vecklingen av verksamheten för ensamkommande 
barn och unga som påverkar kostnadsnivån neråt.  

Övriga kostnader har minskat med 5,9 miljoner kro-
nor vilket motsvarar 7,7 procent, till största delen 
beroende på att externa placeringar inom verksam-
heten för ensamkommande barn har avslutats eller 
flyttats över till socialnämnden.   

Prognosen för året är ett negativt resultat på 
2,8 miljoner kronor i förhållande till budget.

Kostenheten, färdtjänstverksamheten, kostnader 
till följd av migreringen från Novell till Microsoft, 
framtagande av detaljplan för nya industriområdet 
samt den politiska verksamheten är de områden där 
underskott prognostiseras. 

Prognosen för året är 5,1 miljoner kronor sämre än 
delårsresultatet. Försämringen beror till stora delar 
på åtgärder inom kultur och fritid samt tekniska av-
delningen som ska genomföras under hösten samt 
att vakanta tjänster har tillsatts. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett ne-
gativt delårsresultat på en miljon kronor. Netto-
kostnaden har ökat med 12,6 miljoner kronor, 8,5 
procent. Intäkterna har ökat med 700 tusen kronor, 
2,5 procent. Ersättningar från Migrationsverket har 
minskat till följd av färre asylelever. Intäkterna från 
Skolverket har fortsatt att öka även i år. Kostnader-
na har ökat med 13,3 miljoner kronor, 7,4 procent. 

Av ökningen avser 8,1 miljoner kronor kostnader för 
personal. 

Prognosen på helår är ett underskott på 4,2 miljoner 
kronor, till största delen beroende på helt eller del-
vis uteblivna statsbidrag från Skolverket. Det finns 
statsbidrag som inte är sökbara i år och kraven för 
redovisning av bidragen har skärpts vilket har med-
fört en ökad risk för återbetalning. Försämringen i 
förhållande till delårsresultatet beror bland annat på 
att slutlön för två rektorer kommer betalas ut under 
hösten, att ersättningen från Migrationsverket be-
räknas minska för hösten samt att det är fler elever 
till hösten som börjar i gymnasiet i andra kommu-
ner. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är bland annat 
utvecklingen av antalet asylsökande barn och elever 
där Migrationsverket ersätter kommunerna samt 
antalet elever som kommunen betalar för i andra 
kommuner. En annan osäkerhetsfaktor är erhållna 
statsbidrag från Skolverket.

Socialnämnden

Socialnämndens delårsresultat i förhållande till 
periodens budget är minus 7,1 miljoner kronor. Net-
tokostnaden i förhållande till föregående år har ökat 
med 6,4 miljoner kronor, 4 procent. 

Intäkterna har ökat med 680 tusen kronor i jämfö-
relse med samma period förra året, 2,5 procent. Det 
är främst ersättningar från Migrationsverket som 
har ökat till följd av övertagande av verksamhet för 
ensamkommande barn och unga från etableringsen-
heten. Till följd av lägre behov av omvårdnad i både 
ordinärt och särskilt boende, har intäkterna i dessa 
verksamheter minskat med omkring 800 tusen kro-
nor. De riktade statliga bidragen har i förhållande 
till samma period föregående år minskat en del. 

Kostnaderna har ökat med 7,1 miljoner kronor, 
3,8 procent.  Personalkostnaderna inklusive inhyrd 
personal har ökat med 1,1 miljoner kronor, 
0,9 procent. Kostnader för inhyrd personal, sjuklö-
ner samt övertid och fyllnadstid har tillsammans 
minskat med närmare en miljon kronor. Inom verk-
samheterna står omsorgen om funktionsnedsatta för 
den största minskningen på 900 tusen kronor, vilket 
kan härröras till lägre behov inom gruppbostäder, 
korttidsplats för barn och unga och inom personlig 
assistans. 

Övriga kostnader har ökat med 5,7 miljoner kro-
nor, 9,5 procent. En stor ökning finns i kostnader 
för institutionsplaceringar. En del kan härröras till 
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övertagandet av ärenden från etableringsenheten 
under förra året, men även på grund av våld i nära 
relationer. Utbetalat ekonomiskt bistånd har ökat 
under perioden, ökningen började under våren 2018 
och har därefter fortsatt. 

Prognosen för året är ett negativt resultat på 8,3 
miljoner kronor i förhållande till budget. Underskot-
ten består framförallt av kostnader i äldreomsorgen 
och individ- och familjeomsorgen. Inom äldre-
omsorgen är resursfördelningsbudgeten lägre än 
behovet, samtidigt överskrider verksamheterna den 
behovsfördelade budget som de har tilldelats. Inom 
individ- och familjeomsorgen utgörs underskottet 
av placeringskostnader och en kraftigt ökad utbetal-
ning av ekonomiskt bistånd. 

Prognosen för året är 1,2 miljoner kronor sämre än 
delårsresultatet. Prognosen görs med flera ovissa 
faktorer. Ersättningarna från Migrationsverket är 
alltid svåra att prognostisera, dels för att vissa er-
sättningar är kopplade till hur mycket medel som 
staten har för insatsen, och dels för att verket ibland 
gör annan bedömning i ärenden än kommunen. 
Inom äldreomsorgen har det varit ett lägre behov av 
vård och omsorg. I prognosen förutsätts att situatio-
nen är oförändrad. 

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett positivt 
delårsresultat på cirka två hundratusen kronor i 
jämförelse med periodens budget. Nettokostnaden 
har ökat med 265 tusen kronor i förhållande till 
samma period förra året. Intäkterna minskar med 
276 tusen kronor, 14 procent. Det har varit färre 
bygglovsärenden och planärenden. Personalkostna-
derna ökar med närmare 390 tusen kronor, 
12 procent, till följd av tillsatta vakanser. I övrigt har 
kostnader för konsulter minskat kraftigt. 

Prognosen för helåret är ett resultat i linje med bud-
get. 

Lönenämnden HUL

I förhållande till budget redovisar nämnden ett noll-
resultat. Lönenämnden beslutade i samband med 
budgeten för 2019 att inte sänka priset per lönespe-
cifikation som medlemskommunerna betalar, utan 
att det överskott som uppstår kommer att användas 
till införandekostnader av personalsystemet. Sedan 
tidigare år finns ett upparbetat överskott på cirka 
800 tusen kronor, vid delårsbokslutet per 31 augusti 
finns det ett upparbetat överskott på 136 tusen kro-
nor. Det totala överskottet uppgår således till 
936 tusen kronor. Lönenämnden beslutar hur över-
skott respektive underskott ska hanteras. 
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INVESTERINGSREDOVISNING

De samlade investeringarna de första åtta måna-
derna uppgår till 19,3 miljoner kronor, vilket mot-
svarar 32,4 procent av det budgeterade. Prognosen 
för året är cirka 56 miljoner kronor, vilket är tre 
miljoner kronor lägre än budget. Osäkerhetsfaktorer 
i prognosen är eventuella kommande investerings-
beslut under hösten, eller att planerade projekt inte 
kan genomföras. Större investeringsprojekt som 
har genomförts är renovering av muren i Badebo-
daån i centrala Åseda samt köpet av lokalerna för 
socialkontoret i Lenhovda. Pågående större projekt 
är tillbyggnad av Åsedaskolan samt renovering av 
dämmet i Klavreström.  

Målsättningen Vi har en hållbar investeringstakt kom-
mer att uppnås delvis. Att klara en nivå 2024 där 
investeringarna täcks av avskrivningar och årets 
resultat över en sjuårsperiod, kommer med stor san-
nolikhet inte att uppnås. Investeringsnivåerna är 
höga, både innevarande år och inför planering för 
kommande år, samtidigt är resultaten negativa för 
både 2018 och 2019. För att kunna uppnå indikatorn, 
behöver investeringsnivåerna sänkas samtidigt som 
resultatnivåerna behöver ökas kraftigt. Indikatorn 
som anger målet för soliditeten kommer att uppnås. 
Per sista augusti är soliditeten 55,3 procent. 

Gränsen mellan drift och investering är fem tusen 
kronor. Avskrivningstiden baseras på bedömd nytt-
jandetid för respektive investering och påbörjas när 
investeringen tas i bruk. Komponentavskrivning har 
införts på nybyggnationer, följande komponenter 
och avskrivningstider används: Stomme, 60 – 70 år, 
tak 25 – 30 år, fasad 30 – 40 år, fönster 25 år, bad-
rum/våturymmen 15 år, VVS 20 – 30 år, ventilation 
20 – 30 år, el 25 – 30 år, storkök 20 år, övrigt 20 år.

Budget Utfall Prognos
2019 31/8 2019

Kommunstyrelsen
Inventarier 100 37 100
Maskinell utrustning 150 0 150
IT, tele och bredband 500 60 500
Mur Badebodaån 9 100 6 577 9 100
Dämmet Klavreström 8 000 260 8 000
Tillbyggnad Åsedaskolan 10 000 2 294 10 000
Köp socialkontor Lhda 7 000 7 004 7 004
Disponibla investeringsmedel 13 900 707 13 896
Gator och vägar 1 800 56 1 800
Maskiner 0 903 903
Belysningsanläggning 200 0 0
Disponibla medel TU 4 000 154 1 000
Kultur och fritid 400 137 400

55 150 18 188 52 853

Barn- och utbildningsnämnden
Inventarier 1 424 139 1 028
Inventarier gymnasiet 204 600 600
Inventarier komvux 16 23 16
Inventarier kulturskolan 62 0 62

1 706 762 1 706

Socialnämnden
Inventarier socialkontor 70 0 70
Inventarier servicehus 330 129 330
Inventarier, daglig verksam-
het, 35 0 35
Inv gruppboende LSS 40 0 40
Tekniska hjälpmedel 150 54 150
Nytt verksamhetssystem 1 000 132 1000
Inventarier korttidsboende 920 0 20
Inventarier hemsjukvård 100 6 100

2 645 320 1 745

Total 59 501 19 270 56 304
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PERSONAL- OCH HÄLSOREDOVISNING

Inledning

Våra medarbetare utgör den främsta och viktigaste 
förutsättningen för att Uppvidinge kommun ska 
kunna skapa god livskvalitet för invånarna i kom-
munen. Utifrån de mål och ambitioner som är poli-
tiskt fastslagna bidrar alla medarbetare till att uppnå 
en kommunal verksamhet med god kvalitet. Kom-
munal verksamhet innebär också ständig utveckling 
samt förbättringar och anpassningar till nya och 
förändrade krav – en utveckling som skulle vara 
omöjlig utan medverkan av alla våra kompetenta 
och engagerade medarbetare.

I delårsrapporten följs delar av årsredovisningens 
personal- och hälsoredovisning upp. Redovisningen 
omfattar perioden 1 januari 2019 – 30 juni 2019. 
Redovisningen gör att vi kan studera trender och 
tendenser för att kunna arbeta adekvat med perso-
nal- och hälsofrågor. 

Redovisningen innehåller uppgifter som har tagits 
fram ur personal- och ekonomisystemen. Statistiken 
bygger, om inget annat anges, på tillsvidareanställd 
personal samt visstidsanställd personal med må-
nadslön och jämförs med delårsbokslutet 2018. 

Händelser inom personalområdet

Personalavdelningen arbetar med att ta fram och 
utveckla policyer, riktlinjer och rutiner inom perso-
nalområdet i enlighet med gällande lagar, föreskrif-
ter och avtal samt de beslut som fattas i kommunens 
beslutande organ. Syftet är att ge chefer och poli-
tiker goda förutsättningar för att leda verksamhe-
terna. Uppdraget innefattar också att ge stöd och 
service inom personalområdet till förvaltningarna 
och politikerna. 

Under våren 2019 har personalavdelningen, 
förutom löpande stöd till chefer i komplexa or-
ganisations- och personalärenden samt lag- och 
avtalstolkning, även arbetat med ett flertal olika 
kommunövergripande processer. I syfte att ge bättre 
verktyg till chefer för att de ska kunna arbeta med 
rehabilitering har ett digitalt system införts. Syste-
met underlättar rehabiliteringsarbetet genom att all 
dokumentation samlas på ett ställe och hjälper che-
fer att strukturera rehabiliteringsprocessen för att 
medarbetaren ska kunna återgå i arbete. 

Samtidigt infördes även ett digitalt verktyg där 
samtliga tillbud och arbetsskador som inträffar 
inom kommunens verksamheter ska dokumenteras. 
Medarbetaren dokumenterar händelsen och chefen 
hanterar därefter ärendet i systemet. Systemet för-
enklar även den årliga sammanställningen av till-
bud och arbetsskador. 

Under våren har flexibel arbetstid införts för per-
sonal inom förskola, förskoleklass och fritidshem. 
Flexibel arbetstid ska möjliggöra anpassning av be-
manning och arbetsinsats efter arbetets varierande 
krav samt ge medarbetarna visst utrymme att kunna 
påverka förläggningen av sin arbetstid om arbetet 
så medger.  

Personalavdelningen har även utbildat nya chefer 
och politiker i arbetsmiljöfrågor och kommunens 
personalpolitik samt i policyer, riktlinjer och rutiner 
inom området. För en fördjupande utbildning för 
chefer gällande löneavtalen och lönesättning anlita-
des en extern utbildare.  

Under hösten 2018 och våren 2019 har personalav-
delningen enligt Svenska Kommuner och Lands-
tings rekommendationer gjort förberedelser för att 
ta fram ett förslag till samverkansavtal. Förslaget 
kommer att förhandlas med de fackliga organisatio-
nerna under hösten 2019. 

Antal anställda

Följande tabeller redovisar antalet anställda och 
antalet årsarbetare per den 30 juni 2019. I statistiken 
ingår även tjänstlediga medarbetare.
 Månadsanställda, antal 2019 2018

30 juni 30 juni
Tillsvidare- och visstidsanställda 858 867
     varav kvinnor 731 733
     varav män 127 734
     varav tillsvidareanställda 724 743

Årsarbetare, antal 2019 2018
(avrundat till heltal) 30 juni 30 juni
Totalt antal tillsvidareanställda årsar-
betare 653 664
     Barn- och utbildningsförvaltningen 235 233
     Socialförvaltningen 315 311
     Samhällsserviceförvaltningen 70 91
     Kommunledningsförvaltningen 20 17
     Miljö- och byggnadsförvaltningen 8 7
     HUL 5 5
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Antal tillsvidareanställda årsarbetare har totalt 
sett minskat med 11 i jämförelse med samma pe-
riod förra året. Den största förändringen har skett 
på samhällsserviceförvaltningen som har minskat 
med 21 årsarbetare, anledningen är huvudsakligen 
nedläggning av HVB-verksamhet och stödboende 
för ensamkommande barn och unga. Kommunled-
ningsförvaltningen har ökat med tre årsarbetare till 
följd av att några tjänster var vakanta vid tidpunk-
ten för jämförelsen. 

Andelen kvinnor i kommunen var förra året 84,5 
procent och vid denna redovisning 85,2 procent. 
Andelen män är 14,8 procent, att jämföras med 15,5 
procent 2018. De traditionellt kvinnodominerade 
verksamheterna som kommunen bedriver är den 
största anledningen till den stora andelen kvinnor, 
samtidigt som traditionellt mansdominerade verk-
samheter, såsom fastighetsförvaltning och IT-teknik 
finns i kommunens bolag. Uppvidinge kommun 
eftersträvar en jämnare könsfördelning i alla verk-
samheter. 

I följande diagram redovisas antal arbetade tim-
mar för timavlönade medarbetare per förvaltning. 
Siffrorna avser enbart anställda på avtalet Allmänna 
bestämmelser. Totalt utfördes 49 407 timmar av 
timavlönad personal. 

Mertid och övertid

I följande diagram redovisas övertid och mertid för 
perioden januari – juni 2019. Gäller enbart månads-
anställda på Allmänna bestämmelser.

Total fyllnadstid i kommunen är 3 026 timmar och 
övertid 1831 timmar.

Personalkostnader

Lönekostnaderna för första halvåret uppgick till   
227 miljoner kronor. I detta ingår kostnader för lö-
ner och arvoden på 160,8 miljoner kronor, pensioner 
17,6 miljoner kronor och övriga arbetsgivaravgifter 
på 48,9 miljoner kronor. Kostnaderna för löner och 
arvoden har ökat med 2,3 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 1,5 procent. Ökningstakten är lägre än 
utfallet av årets löneöversyn. Avveckling av kom-
munens HVB-verksamhet och stödboende samt 
minskat antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder 
ger lägre personalkostnader. 

Sjuklönekostnaden för första halvåret uppgick till 
2,4 miljoner kronor, en minskning med 730 tusen 
kronor, 23,4 procent, i förhållande till föregående 
år. Förra året var ökningen av sjuklönekostnaden 
ovanligt hög, årets utfall tyder på en tillbakagång 
till tidigare års nivåer. 
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                                  Mår bra
  
                            14  %              59 %
                         ( 15 %)             (61 %)
           Sjuk                                              Frisk
                            7 %               20 %
                           (6 %)            (18 %)

                               Mår dåligt

Hälsokorset

539 medarbetare, 64 procent, svarade på Hälsokor-
set 2019. Hälsokorset är en del av arbetsmiljöarbetet 
och syftet är att undersöka hur medarbetarna mår.

Upplevd hälsa 2019 (2018 års siffror visas inom parentes).

Majoriteten av medarbetarna, 59 procent, upplever 
sig Friska och Mår bra. Gruppen har minskat sedan 
förra året. 20 procent av de svarande uppger att de 
är Friska men Mår dåligt. Barn- och utbildningsför-
valtningen är den förvaltning där minst andel upp-
lever sig Friska och Mår bra (57 procent), medan 
miljö- och byggnadsförvaltningen är den där högst 
andel upplever sig Friska och Mår bra (100 procent). 
Vid korrelation med frågor om arbetsmiljö kan ses 
tydligt på kommunövergripande nivå att de med-
arbetare som svarar att de mår dåligt också i stor 
utsträckning anger lägre värdering på frågor om 
arbetsmiljön. Det är således tydligt att medarbetare 
som uppger sig må dåligt upplever arbetsmiljön 
som sämre. 

Arbetsmiljö

För att bedriva ett framgångsrikt hälsofrämjande 
arbetsmiljöarbete och uppfylla kraven i arbetsmil-
jölagen på en arbetsmiljö där ohälsa och olycksfall 
förebyggs och en i övrigt god arbetsmiljö uppnås 
behövs kunskaper hos chefer, skyddsombud och 
medarbetare. En grundläggande arbetsmiljöutbild-
ning genomförs därför regelbundet för nya chefer 
och skyddsombud. 

Arbetet med att höja kunskaperna och att stötta 
cheferna i att använda de verktyg som finns i form 
av medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, arbetsmil-
jöronder, riskbedömningar, företagshälsovård samt 
rapportering och uppföljning av tillbud och arbets-
skador fortlöper. Det är personalpolitiskt viktigt att 
arbeta kontinuerligt och effektivt med arbetsmil-
jöfrågor, en sådan arbetsgivare blir också en  

attraktiv arbetsgivare när arbetsmiljön är god. Un-
der hösten 2019 kommer ett digitalt verktyg att infö-
ras för att underlätta struktur och dokumentation i 
arbetsmiljöarbetet. 

Hälsa och friskvård

Alla verksamheter i Uppvidinge kommun ska ha ett 
hälsofrämjande synsätt och arbeta med våra frisk-
faktorer: arbetsglädje, inflytande-delaktighet, stolt-
het och återhämtning. 

God arbetsmiljö och egna kloka val ökar förutsätt-
ningar för ett långt och hållbart arbetsliv. Det har 
chefer och medarbetare ett gemensamt ansvar för. 
Ett hälsofrämjande arbetssätt kan inte avgränsas till 
specifika friskvårdande insatser, utan avspeglar sig 
i ledarskap, arbetsmiljöarbete, kommunikation, per-
sonalpolitik etcetera. I detta avsnitt begränsar vi oss 
ändå till att beskriva de mer specifika hälsoinriktade 
insatser som har pågått och pågår hos arbetsgivaren.

Under vintern/våren har medarbetarna erbjudits 
gratis träningspass på Hälsans Hus i Åseda, på 
Lindas Fitness Center i Alstermo samt i Lenhovda 
IF:s regi. Det har varit varierade program med 
bland annat gruppträningspass på land, varmvat-
tengympa och yoga. Passen har varit välbesökta och 
uppskattade. Satsningen på gratis träningspass fort-
sätter under hösten. Samtliga anställda och förtro-
endevalda har även erbjudits ett 10-kort för simning 
och gym på Hälsans hus samt rabatt på enkelpass. 

Uppvidinge kommun erbjuder alla anställda sub-
ventionerad friskvård, maximalt 500 kronor per år. 
Under det första halvåret 2019 använde 106 (108 fö-
regående år) medarbetare friskvårdssubventionen, 
vilket motsvarar 12 procent. Det är önskvärt att fler 
ska ta del av subventionen. 

Frisknärvaro och nya sjukfall

Under perioden januari – juni 2019 har 380 personer 
av 880 inte haft någon sjukfrånvaro alls, vilket mot-
svarar 43 procent av de anställda. Samma period 
förra året var det 28 procent.  
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Ohälsotal

Under första halvåret i år har antalet nya sjukfall 
som varat längre än 28 dagar varit 30 stycken och 
totalt 78 personer har kommit upp i fler än tre sjuk-
frånvarotillfällen. Motsvarande period förra året var 
det 82 personer. 15 personer haft fler än sex sjuk-
frånvarotillfällen vilket är en person mindre än förra 
året.

Kommunen har som rutin att närmsta chef ska ha 
ett rehabiliteringssamtal med sin medarbetare efter 
tre sjuktillfällen på ett halvår och om behov finns 
koppla in företagshälsovården för ett hälsosamtal. 
Motsvarande rutin görs vid sex sjuktillfällen på 
tolv månader och då är det obligatoriskt att koppla 
in företagshälsovården. Dessa insatser görs för att 
tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa och kunna 
förebygga längre sjukskrivningar samt fullgöra det 
rehabiliteringsansvar som arbetsgivare enligt lag 
har.

Sjukfrånvaro per förvaltning och för kommunen 
totalt för månadsavlönade redovisas i följande tabel-
ler. Sjukfrånvaron är beräknad som antal frånvaro-
timmar på grund av sjukdom i procent i förhållande 
till ordinarie arbetstid. 

Totalt i kommunen kan man se en ökning av sjuk-
frånvaron i jämförelse med samma period föregå-
ende år. Totalt under 2018 låg sjukfrånvaron på 
6,06 procent. Enligt mönstret i sjukfrånvarobilden 
över året så är den är nästan alltid högst under bör-
jan av året därefter dalar den ut för att börja öka 
igen under oktober och november. 

Jämfört med 2018 kan man i år se en ökning av sjuk-
frånvaro i de yngre åldersgrupperna. I åldersgrup-
pen 29 år och yngre har det skett en stor förändring, 
men även i åldersgruppen 30-49 år finns en ökning. 
I åldersgruppen 50 år och äldre är sjukfrånvaron 
mindre.

Med långtidssjukfrånvaro menas den del av den 
totala sjukfrånvaron som har pågått under en sam-
manhängande tid av 60 dagar eller mer. Generellt 
sett är långtidsjukfrånvaron högre för kvinnor än 
för män.

Långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro första halvåret, procent

2019 2018 
Totalt 6,80 6,50
     Barn- och utbildningsförvaltningen 6,21 7,51
     Socialförvaltningen 7,98 7,18
     Samhällsserviceförvaltningen 5,53 3,72
     Kommunledningsförvaltningen 2,44 3,33
     Miljö- och byggnadsförvaltningen 2,62 3,30
     HUL 14,89 18,65

Uppdelat på kön

Totalt och per förvaltning

2019 2018 
     Kvinnor 7,39 7,60
     Män 4,26 2,18

Uppdelat på olika åldersgrupper

2019 2018
      Kvinnor Män 30-Jun 30-Jun
   t.o.m. 29 år 6,6 6,7 6,6 5,3
    30 – 49 år 8,0 4,5 7,3 6,5
   50 år och äldre 6,3 2,3 6,3 7,1

29 år och yngre 30-49 år 50 år och äldre
Serie2 1,3 0,8 -0,8

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2019 2018 
      30-Jun 30-Jun
 Totalt 39 40
       Kvinnor 40 42
       Män 29 18
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RESULTATRÄKNING

Kommun Kommun Jan-aug Jan-aug Bokslut

Not Budget Prognos 2019 2018 2018

Verksamhetens intäkter 1 130 186 165 000 105 415 122 616 190 400 

Verksamhetens kostnader 2 -702 829 -753 812 -492 270 -495 212 -763 344 

Avskrivningar 3 -21 519 -21 000 -13 802 -12 681 -18 923 

Verksamhetens nettokostnader -594 162 -609 812 -400 657 -385 277 -591 868 

Skatteintäkter 4 410 073 409 420 273 083 262 645 391 994 

Generella statsbidrag och utjämning 5 176 889 176 042 117 534 116 055 174 925 

Verksamhetens resultat -7 200 -24 350 -10 040 -6 577 -24 949 

Finansiella intäkter 6 400 500 440 368 458 

Finansiella kostnader 7 -200 -1 300 -1 265 -793 -1 358 

Resultat efter finansiella poster -7 000 -25 150 -10 865 -7 002 -25 849 

Extraordinära poster

Årets resultat -7 000 -25 150 -10 865 -7 002 -25 849 
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KASSAFLÖDESANALYS

Jan-aug Jan-aug Bokslut 

Not 2019 2018 2018

Den löpande verksamheten

Årets resultat -10 865 -7 002 -25 849 

Justering för avskrivningar 12 626 12 681 18 923 

Justering för avsättningar 4 292 6 702 9 347 

Övrig justering 8 0 0 614 

Justering för realisationsvinst/förlust 9 0 -88 -821 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 6 053 12 293 2 214 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -13 428 -4 211 20 324 

Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder -4 271 3 524 2 353 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 646 11 606 24 891 

Investeringsverksamheten

Försäljning av anläggningstillgångar/investeringsbidrag 10 554 20 152 22 590 

Investering i materiella anläggningstillgångar -19 271 -16 640 -19 646 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 -14 

Investering i finansiella anläggningstillgångar -5 000 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -23 717 3 512 2 930 

Finansieringsverksamheten

Amortering/nyupptagna lån 0 0 0 

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 0 0 6 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 5 000 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 000 0 6 

Årets kassaflöde -30 363 15 118 27 827 

Likvida medel vid årets början 110 854 83 026 83 026 

Likvida medel vid periodens slut 80 491 98 144 110 854 
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BALANSRÄKNING

Jan-aug Jan-aug Bokslut

TILLGÅNGAR Not 2019 2018 2018

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 252 943 261 342 255 477 

Pågående ny- och ombyggnationer 12 12 625 2 680 3 229 

Maskiner och inventarier 13 16 545 17 555 17 316 

Bilar och andra transportmedel 14 2 073 0 3 322 

Summa materiella anläggningstillgångar 284 186 281 577 279 344 

Finansiella anläggningstillgångar 15 15 446 15 438 15 446 

Summa anläggningstillgångar 299 632 297 015 294 790 

Omsättningstillgångar

Varulager

Fordringar 16 66 827 76 640 52 105 

Kassa och bank 17 80 491 98 144 110 854 

Summa omsättningstillgångar 147 318 174 784 162 959 

SUMMA TILLGÅNGAR (tkr) 446 950 471 799 457 749 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Ingående eget kapital 238 551 256 900 256 899 

Ingående resultatutjämningsreserv, se notupplysning efter not 10 19 403 26 902 26 903 

Nytt ingående kapital 257 953 283 802 283 802 

Årets resultat -10 865 -7 002 -25 849 

Summa eget kapital 247 088 276 800 257 953 

Avsättningar

Sluttäckning Linneberga 18 15 402 15 402 15 402 

Avsatt till pensioner 19 57 684 50 747 53 392 

Summa avsättningar 73 086 66 149 68 794 

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 20 1 018 0 972

Summa långfristiga skulder 1 018 0 972

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder 21 125 758 72 950 77 842

0 55 900 52 187

Summa kortfristiga skulder 125 758 128 850 130 029

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 446 950 471 799 457 749

Ansvars- och borgensförbindelser 2019 2018

Borgensförbindelser, kommunala bolag 201 753 137 802

Borgensförbindelser, övriga 17 563 11 251

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt Not 22 200 758 206 030

Kommunalt förlustansvar 92 109

Summa 420 166 355 192
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Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan- aug

2019 2018 2019 2018

Not 1

Verksamhetens intäkter Not 6

Försäljningsmedel 9 531 9 444 Finansiella intäkter

Taxor och avgifter 27 945 27 894 Räntor 160 178

Hyror och arrenden 8 754 9 642 Övriga finansiella intäkter 280 190

Försäljning av verksamhet 5 361 5 182 440 368

Försäljning av anläggningstillg 0 102

Bidrag 53 824 70 351

Övriga ersättningar 0 0 Not 7

105 415 122 616 Finansiella kostnader

Räntor 17 0

Not 2 Räntor på pensionsskuld 1 184 718

Verksamhetens kostnader Övriga finansiella kostnader 64 75

Bidrag och transfereringar 10 973 10 485 1 265 793

Entreprenad och köp av verks 79 842 77 678

Lokalhyror 22 927 22 339 Not 8

Personalkostnader 310 581 315 869 Övriga justeringar

Realisationsförlust 0 0 Flytt av investering till drift 0 0

Övriga inköp 18 494 20 256 Nedskrivning 0 0

Övriga tjänster 49 453 48 585 Förändring pågående inv 0 0

492 270 495 212 0 0

Not 9

Not 3 Realisationsvinst/förlust

Avskrivningar Reavinst, försäljning av fastighet 0 -102

Avskrivning anläggningstillg 12 626 12 681 Reavinst, försäljning av fin tillg 0 0

Avskrivning leasing 1 176 0 Reavinst, försäljning av anl tillg 0

13 802 12 681 Reavinst försäljning inv 0 0

Reaförlust, försäljn av fin. Tillgång 0 14

Not 4 0 -88

Skatteintäkter Not 10

Egna skatteintäkter 275 872 262 645 Investeringsverksamhet

Slutavräkning tidigare år 417 0 Investeringsbidrag 0 0

Prognosavräkning bokslutsår -3 206 0 Försäljning av anläggningstillg 0 0

273 083 262 645 Försäljning av fin. anläggningstillg 0 0
Skatteintäkterna baseras på SKL:s 
decemberprognos Försäljning av industrifastigheter 0 18 422

Försäljning av exploateringsfast. 554 1 730

Not 5 554 20 152

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 81 885 84 043
Notupplysning Resultatutjämnings-
reserv

Kostnadsutjämning 15 258 10 885 Ingående värde 19 403 26 902

LSS utjämning -3 863 -4 381 Reservering  0 0

Generella statsbidrag 8 539 13 491 Utnyttjande 0 0

Regleringsbidrag/avgift 4 476 1 002 Summa efter fastställande 19 403 26 902

Kommunal fastighetsavgift 11 240 11 016

117 534 116 055
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Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug
2019 2018 2019 2018

Not 11
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 15
Ack. Anskaffningsvärde 673 408 680 387 Finansiella anläggningstillgångar
Ack avskrivning -408 989 -393 197 Aktier kommunala bolag 5 050 50
Ack nedskrivning -8 941 -8 941 Övriga aktier 384 384
Årets ingående värde 255 477 278 249 Andelar och insatskapital 8 412 8 404
Årets investeringar 17 763 12 583 Långfristig fordran UppMod 0 5 000
Avyttringar och utrangeringar -554 -20 050 Övrig långfristig fordran 1 600 1 600
Nedskrivningar 15 446 15 438
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivning -10 478 -10 632 Not 16
Överförda från eller till annat slag -9 265 1 192 Fordringar
Övriga förändringar 0 0 Förutbetalda kostnader 21 255 21 394
Utgående värde 252 943 261 342 Upplupna intäkter 12 711 26 155

Kundfordringar 12 687 11 984
Moms och skatter 921 5 240

Not 12 Fastighetsavgift 6 815 5 353
Pågående investeringar Övriga fordringar 12 439 6 514
Ingående nedlagda kostnader 3 229 785 Skatteavräkning fg år 0 0
Under året nedlagda kostnader 9 836 2 088 66 827 76 640
Under året avslutade investeringar -440 -193 Not 17

12 625 2 680 Kassa och bank
Not 13 Kassa  12 11
Maskiner och inventarier Bank och giro 77 401 95 235
Ack. Anskaffningsvärde 155 866 153 054 Medlemskonto Södra 3 013 2 833
Ack avskrivning -137 956 -134 825 Konsum 65 65
Ack neskrivning -594 -594 80 491 98 144
Årets ingående värde 17 316 17 635
Årets investeringar 1 507 1 970 Not 18

Årets nedskrivning
Avsättning, sluttäckning Lin-
neberga

Överförda till/från annat slag -131 Ingående värde 15 402 15 402
Årets försäljning/utrangering Årets avsättning 0 0
Årets avskrivning -2 147 -2 050 Värdeförändring 0 0
Övrig justering 0 Årets intäkter 0 0

16 545 17 555 I anspråktagande under året 0 0
Återstående värde 15 402 15 402

Not 14

Bilar och andra transportmedel
Avsättningen avser sluttäckning av 
deponianläggningen i

Leasingbilar 2 073 0
Linneberga. Sluttäckningen beräk-
nas vara genomförd 

2073 0 12/31/2020
Finansiella leasingavtal
Totala minimileaseavgifter 3 322 0
Framtida finansiella kostnader -720 0
Nuvärdet av minimileaseavgifterna 2 602 0

Nuvärdet förfaller enligt följande

Inom 1 år 1 584 0

Senare än inom 1år men inom 5år 1 018 0

Senare än 5 år 0 0

2 602 0
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Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug

2019 2018 2019 2018

Not 19 Not 22

Avsättning, pensionsskuld Pensionsskuld, ansvarsförbindelse

Ingående avsättning 53 392 44 045 Ingående ansvarsförbindelse 201 945 206 601

Nyintjänad pension 4 540 6 717 Pensionsutbetalningar -8 012 -7 369

Utbetalningar -1 509 -1 133 Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 723 624

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 474 196 Nyintjänad pension 0 2 017

Föräkringstekniska grunder 0 0 Övrig post 1 102 4 158

Personalförändringar 0 0 Utgående ansvarsförbindelse 200 758 206 030

Övrig post -214 921 Ingen del av förpliktelsen har tryggats genom försäkring

Återstående avsättning 57 684 50 747 Aktualisering-/utredningsgrad 97% 97%

Ingen del av förpliktelsen har tryggats genom försäkring

Aktualiserings-/utredningsgrad 97% 97%

Not 20

Långfristiga skulder

Ingående värde 0 0

Förra årets kortfristiga del 0 0

Nästa års amortering 0 0

Nyupptagna lån 0 0

Årets amortering 0 0

Långfristig del av leasingskuld 1 018 0

1 018 0

Not 21

Kortfristiga skulder

Pensionsskuld individuell del 13 900 9 912

Kortfristig del av leasingskuld 1 584 0

Leverantörsskulder 12 296 15 692

Skulder till skatteverket 19 518 27 167

Semesterlöneskuld 28 592 30 534

Upplupna kostnader 12 021 11 867

Skatteavräkning fg år 3 368 1 926

Förutbetalda intäkter 9 364 9 974

Interimsposter 12 507 9 653

Schablonersättning MV 10 986 8 945

Övriga skulder 1 621 1 943

Skogsfondering 0 1 237

125 758 128 850
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I avsnittet sker en redovisning av verksamheten och 
ekonomin i de kommunägda bolagen.

Bolagens redovisning
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BOLAGENS REDOVISNING

I bolagens delårssammanställning ingår följande 
enheter.
• Uppvidinge kommun
• UppMod AB
• Uppvidingehus AB
• UppCom AB
• Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg 

(RÖK)

2013 bildades det kommunala bolaget UppMod AB. 
Bolaget förvärvade samtliga aktier i Uppvidingehus 
AB och UppCom AB. Under 2019 har UppMod AB 
sålt tillbaka aktierna i båda dotterbolagen till kom-
munen. En frivillig likvidation av UppMod AB har 
påbörjats.

RÖK är ett gemensamt kommunalförbund som 
drivs tillsammans med Lessebo kommun och Tings-
ryds kommun. Uppvidinges andel är 37,3 procent.

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har i re-
kommendation 22 angett regler för finansiella rap-
porter och jämförelsetal för den kommunala koncer-
nens räkenskaper. 

I avsnittet redovisas en verksamhetsberättelse inklu-
sive delårsresultat för respektive koncernföretag. 

UPPMOD AB

Ordförande:
Niklas Jonsson

VD:
Bolaget är under 
likvidation

Bolaget UppMod AB startade under våren 2013. 
Bolagets föremål för verksamheten angavs till att 
övergripande samordna de ägda bolagens verksam-
het genom att äga och förvalta aktieinnehav samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. I april 2019 
beslutade Kommunfullmäktige att avveckling av 
UppMod AB ska inledas samt att kommunen för-
värvar aktierna i AB Uppvidingehus och UppCom 
AB. 

Förvärvet genomfördes i juni 2019 och anmälan om 
frivillig likvidation är upprättad. Avvecklingen be-
räknas vara fullt genomförd i mars 2020. 
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AB UPPVIDINGEHUS 

Ordförande: 
Fredrik Petersson (M) 

VD:
Richard Gustafsson

ÅRET SOM HAR GÅTT

AB Uppvidingehus ägs till 100 procent av Uppvi-
dinge kommun. Bolaget äger och förvaltar drygt 814 
uthyrningsbara lägenheter och 119 lokaler. Utöver 
drift och skötsel av det egna beståndet utförs för-
valtning och lokalvård av kommunens fastigheter.

Bolaget har fått en ny ägare i år. Tidigare ägaren 
UppMod AB kommer att avvecklas och därmed har 
Uppvidinge kommun köpt tillbaka samtliga aktier i 
AB Uppvidingehus.  

Förvaltningsuppdrag

Förvaltningsuppdraget har i stort förflutit enligt 
plan. Underhållsbudgeten för 2019 ligger efter 
Kommunfullmäktiges beslut på 2,4 miljoner kronor, 
vilket är en minskning mot föregående år. I förvalt-
ningsuppdraget eller genom uppdrag från kommu-
nen pågår flera projekt. Som exempel kan nämnas 
tillbyggnad av grundskolan i Åseda, projektering 
och upphandling för korttidsboende i Lenhovda 
samt renovering av Badebodaåns kanter i centrala 
Åseda.

Bostadsförvaltning 

Uthyrningsgraden i bostäder uppgår till drygt 
98 procent och i lokaler till 89 procent. Nivåerna är 
högre än bolagets mål. För 2019 har bolaget budge-
terat 12 miljoner kronor för underhåll vilket utgör 
cirka 200 kronor per kvadratmeter. Det är en hög 
nivå, men det finns ett stort behov i bostadsbestån-
det. 

I bostadsförvaltningen har flera projekt slutförts 
eller pågår, bland annat nyproduktion av totalt 48 
lägenheter, varav fyra i Alstermo, 35 i Åseda och nio 
i Lenhovda. Upphandling pågår för nybyggnation 
av fyra lägenheter i Älghult. Planering pågår för fler 
nya lägenheter i Åseda, på Södra Esplanaden. 

Personal

Inom administrationen har bolaget utökat verksam-
heten med en heltidstjänst för uthyrningsfrågor, 
kundtjänst och bosocialt arbete. Två av fastighets-
skötarna kommer att övergå till tjänst som fastig-
hetstekniker och ska fokusera på regler- och styr-
system vid bolagets fastigheter. Omorganisation av 
lokalvårdsorganisationen pågår för att få en bättre 
kvalitet och effektivare verksamhet.

UPPFÖLJNING AV MÅL
Den sammanfattade bedömningen är att fyra mål 
nås, ett nås inte, tre nås delvis.

Uppvidingebon 

Vi är en attraktiv boendekommun
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka på
Prognosen för målet är negativ. Medborgarunder-
sökningen visar att invånare i Uppvidinge kommun 
inte är nöjda med bostadssituationen i kommunen, 
och då framförallt möjligheten att hitta bra boende.  

Vi erbjuder attraktivt boende
Prognosen för målet är delvis positiv. Uppvidinge-
hus har under året valt att överge den hyresgäst-
enkät som har  genomförts vartannat år till förmån 
för kontinuerlig undersökning under året. Därmed 
kan ingen uppföljning av målet genomföras, men 
väl en redovisning av resultatet i den nya kund-
undersökningen. Ungefär en tredjedel ger högsta 
betyg för sitt boende, vilket är i linje med rikets 
genomsnitt. Hyresgästenkäten kommer att hjälpa 
bolaget i arbetet med att få än nöjdare hyresgäster. 
Framöver kommer bolaget även jobba mer med 
bosociala frågor. Väntetid till tecknat hyreskontrakt 
ligger för närvarande över Kommunfullmäktiges 
ambition och varierar kraftigt mellan kommunens 
tätorter. För att minska kötiden pågår och planeras 
nyproduktion i flera orter. 

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Prognosen är delvis positiv. Medborgarundersök-
ningen visade att invånare i kommunen upplever 
brister i tillgänglighet och bemötande i samtliga 
kommunens verksamheter. Inom bemötande ge-
nomför bolaget en egen undersökning riktad till 
hyresgäster. Mätningen visar att 50 procent av hy-
resgästerna ger bolaget högsta betyg i bemötande. 
Insatser som pågått för att stärka måluppfyllelsen är 
bland annat kompetensutveckling för medarbetare 
om kommunikation. 
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FRAMTIDEN 

EKONOMISKT UTFALL 

Samhällsutveckling 

Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö
Vi har en hållbar material- och energianvändning
Prognosen för målet är delvis positiv. Energiför-
brukningen inom bolagets bostadsbestånd uppgår 
per rullande 12 månader till cirka 133 kWh/kvm. 
Den el som används är ursprungsmärkt vindel. Se-
dan hösten 2018 arbetar en energigrupp inom bola-
get med att kartlägga, följa upp och föreslå åtgärder 
för att minska energiförbrukningen. Bolaget har 
också anslutit sig till Sveriges allmännyttas klimati-
nitiativ, vilket innebär att förbrukningen ska minska 
med 30 procent och vara fossilfri senast 2030. Den 
största delen av den förbrukade energin i det kom-
munala beståndet är 100 procent förnybar, men vid 
toppar i verksamheten används olja och reservag-
gregat med diesel. För att nå målet om 100 procent 
förnybar el krävs investeringsmedel.

Medarbetare och organisation 

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Prognosen för målet är positiv. Medarbetarunder-
sökning har skett under våren 2019 och de övergri-
pande resultaten visar att 84 procent känner att det 
är meningsfullt att jobba på AB Uppvidingehus och 
man är stolt över att jobba här. 76 procent är nöjda 
med sitt ledarskap och 73 procent anser att företaget 
har tydliga strategier. För att bibehålla och öka mo-
tivation, engagemang och stolthet, kommer ett sam-
arbete inledas med extern aktör för att sätta fokus 
på medarbetaren och medarbetarskapet. Samtidigt 
genomförs ledarskapsutbildningar för chefer inom 
organisationen.

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Våra medarbetare har god hälsa
Prognosen för målet är positiv. Sjukfrånvaron inom 
bolaget uppgår hittills under 2019 till 2,3 procent. 

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen är positiv. Inom digitalisering har bola-
get utvecklat och implementerat e-fakturering för 
både inkommande och utgående fakturor. Sedan 
tidigare har bolaget köhantering och anmälan till le-
diga lägenheter via webben. Under hösten 2019 byts 
systemet ut för att öka tjänsterna och användbarhe-
ten ytterligare. Det blir bland annat inloggning med 

bank-id och tecknande av kontrakt digitalt. Övriga 
digitala tjänster som bolaget erbjuder sedan tidigare 
är bland annat anmälan till bostadskö och servicean-
mälan. Bolagets hemsida kommer också att utveck-
las och bli fullt responsiv, vilket är av stor vikt då 
majoriteten av dem som besöker hemsidan gör det 
via mobiltelefon (cirka 70 procent). Bolaget har gått 
med i Sveriges Allmännyttas digitaliseringsinitiativ, 
vilket innebär att bolaget är med och påverkar bran-
schen till att leverera öppna digitala system samt att 
bolaget får ta del av den utveckling som sker.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Prognosen för målet är positiv. Exempel på strate-
giska samarbeten är samarbete med Högsby Bostad 
inom verksamhetsledning och projektledning samt 
med Nybro bostad, EBA och Lessebohus inom Kli-
matinitiativet. Bolaget är medlem i Goda hus som 
ska främja utvecklingen av energieffektiva byggna-
der i sydost. Inom Sveriges allmännytta pågår sam-
arbete inom digitalisering.

Det ekonomiska utfallet för perioden är cirka fem 
miljoner kronor, vilket är i linje med budgeten. På 
helåret förväntas resultatet bli cirka sex miljoner 
kronor. 

2019 2018
Sammanställning jan-aug jan-aug

Periodens resultat, mnkr 5,1 6,5
Nettoomsättning, mnkr 59,4 59,4
Balansomslutning, mnkr 272,8 204,7
Soliditet, % 20,7 27,1

Migrationsverket ska enligt avtal lämna sina åter-
stående 27 lägenheter i bolagets bestånd, vilket 
naturligtvis kommer att påverka både intäkts- och 
kostnadssidorna. 

Innovationsprojekt i form av energilagring, dag-
vattenhantering och frikyla i nybyggnationen på 
järnvägsområdeti Åseda. Ett av huset ska vara själv-
försörjande på fastighetsel året runt. 

Planering av bostäder pågår på flera platser runt om 
i kommunen.
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UPPCOM AB  

Ordförande: 
Åke Axelsson (S)

VD:
Ted Karlsson

UppCom AB är ett av Uppvidinge kommun helägt 
företag med inriktning mot att utveckla och tillhan-
dahålla tjänster inom områdena bredband, IT och 
telefoni, samt därmed förenlig verksamhet. Uppvi-
dinge kommun är bolagets största kund men arbetet 
är också inriktat mot externa kunder.

VIKTIGA HÄNDELSER 

Bolaget har fått en ny ägare. Tidigare ägaren 
UppMod AB kommer att avvecklas och därmed har 
Uppvidinge kommun köpt tillbaka samtliga aktier i 
UppCom AB.  

Inom bredbandsverksamheten fortsätter utbygg-
naden. I tätorterna pågår förtätning och på lands-
bygden fortsätter utbyggnaden i Ekhorva, Herråkra 
och Lindshammar. Antalet ADSL-kunder fortsätter 
att minska och är nu nere i 70 kunder. Aktiva fiber-
kunder uppgår till 2 162. 

Inom IT-verksamheten har migrering av samtliga 
Uppvidinge kommuns datorer till ny miljö genom-
förts. 

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den samlade bedömningen är att sju av målen upp-
nås och ett nås delvis.

Uppvidingebon

Vi är en attraktiv boendekommun
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka på
Prognosen är att målet uppnås. Bolaget bidrar till 
att stärka Uppvidinge som en attraktiv boendekom-
mun genom bredbandsutbyggnad på landsbygd 
och utbyggnad av fibernät i tätorterna. Under 2019 
kommer förtätning av fiber att ske i flera orter, även 
till AB Uppvidingehus nybyggnationer ska fiberan-
slutningar göras. På landsbygd är Fröseke och Sis-
sehult genomförda medan Åseda-Älghult, Herråkra 
och Lindshammar pågår.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Prognosen för målet är positiv. Bolaget har god till-
gänglighet via telefon, e-post och webbplats. 

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet för våra fö-
retag
Prognosen för målet är positiv. För bolaget som har 
flera externa kunder utöver kommunen är bemötan-
de och tillgänglighet gentemot företagen en viktig 
fråga som bolaget arbetar med kontinuerligt.

Samhällsutveckling

Vi har ett gott företagsklimat
Vi har god service gentemot våra företag
Prognosen för målet är delvis positiv. Utifrån Upp-
Com AB:s verksamhet har prognosen förbättrats. 
Även om kommunen som helhet sjönk i svenskt 
näringslivs rankning visar samma undersökning att 
företagen är något mer nöjda med IT-nätet i kom-
munen än tidigare. Inom det området stärkte Upp-
vidinge sin position med tio placeringar till plats 
241 mot tidigare 251. Undersökningen Företags-
klimat rapporteras inte 2019, vilket gör att det inte 
finns ett resultat att förhålla sig till. 

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Prognosen är att målet nås. Medarbetarna i bolaget 
har stort engagemang i och stark motivation för sina 
uppdrag.

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Våra medarbetare har god hälsa
Prognosen är att målet nås. Hälsoläget är gott och 
sjukfrånvaron är låg.
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Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad 
organisation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen är att målet nås. Bolaget har en hög andel 
digitala tjänster och fokuserar på fortsatt utveckling 
av dessa såväl för externa kunder som för kom-
munen. Ett exempel är en ny beställningsportal för 
IT-produkter. Bolaget vidareutvecklar en utökad 
IT-support som beräknas vara helt implementerad 
vid årsskiftet 2019/2020. Bolaget har genomfört mig-
rering av samtliga av kommunens datorer till Office 
365.

Vi bedriver utvecklingsarbete i samverkan
Prognosen är att målet nås. Bolaget har tillsammans 
med Uppvidinge kommun och länets övriga kom-
muner upphandlat ett leasingavtal för nya datorer. 
En upphandling av fasta och mobila operatörstjäns-
ter har påbörjats under första delåret 2019.

EKONOMISKT UTFALL 

Det ekonomiska resultatet till och med augusti är 
3,3 miljoner kronor. För helåret är resultatprognosen 
en miljon kronor. 

2019 2018
Sammanställning jan-aug jan-aug

Periodens resultat, mnkr 3,6 3,4
Nettoomsättning, mnkr 16,5 15,9
Balansomslutning, mnkr 73,3 58,1
Soliditet, % 32,0 31,0



KOMMUNALFÖRBUNDET  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)

Ordförande:
Niklas Jonsson (S)
Uppvidinge kommun 

Räddningschef: 
Per Pettersson

EKONOMISKT UTFALL - Uppvidinge

VIKTIGA HÄNDELSER

FRAMTIDEN

Ingår i Kommunstyrelsens redovisning.

Förbundsordningen är det dokument som reglerar 
uppdraget från medlemskommunerna till kom-
munalförbundet. Förbundsordningen fastställs av 
respektive medlemskommuns fullmäktige. Senast 
reviderad i under våren 2019.  Enligt ändamålspara-
grafen är förbundets uppdrag följande: 

Kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd 
och Uppvidinge kommuner gemensam organisation för 
skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till självhjälp, 
samt att rädda plötsligt hotade värden. Förbundets hu-
vuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den 
enskilde så att denne kan ta ansvar för att eliminera, 
förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt 
hotade värden i form av liv, egendom och miljö.   

Förbundets uppgifter framgår närmare i dokumen-
tet ”Ägardirektiv till RÖK” och ”handlingsprogram 
för räddningstjänst”. 
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Niklas Jonsson

För närvarande pågår samrådsförfarande beträf-
fande förslag till handlingsprogram för 2019-2022. 
Förbundsdirektionen förväntas besluta om hand-
lingsprogram för innevarande mandatperiod i 
november 2019. 

Antalet utryckningar inom förbundsområdet har va-
rit 326, en minskning med 40 i förhållande till sam-
ma period föregående år. Sommaren 2018 var en av 
de mest ”brandintensiva”någonsin. För 2019 ser vi 
en ”normalisering”. Inom RÖK:s område inträffade 
53 bränder i skog och mark under 2018 mot 28 i år. 

Sedan i våras bemannas en funktion benämnd ”inre 
befäl på SOS”. Räddningsbefäl från organisationer-
na i Kronoberg svarar för funktionen. Av personella 
och ekonomiska skäl är det endast möjligt att ha be-
manning dagtid på vardagar.  

I Åseda har den nya brandstationen invigts och man 
hade även öppet hus.

Årets resultat i Räddningstjänstförbundet beräknas 
bli minst ett nollresultat. Medlemskommunerna har 
gett förbundet direktiv om att det ekonomiska un-
derskottet från 2018 på 1,6 miljoner kronor ska åter-
ställas inom tre år. I kommunens driftredovisning är 
prognosen i linje med budget. 

Bemanningsproblemen inom deltidsorganisationen 
tenderar att öka. Bland de anställda är det fler och 
fler som har stora problem med att upprätthålla sin 
beredskap. 

Diskussioner om att ytterligare utveckla den opera-
tiva ledningsförmågan pågår inom Kronobergs län, 
tillsammans med räddningstjänsterna i Blekinge. 
Att skapa en ledningsstruktur som uppfyller vad 
staten sannolikt kommer att besluta om förutsätter 
att man är flera som går samman och hjälps åt. 

Budget Prognos Budget
Driftredovisning, tkr 2019 2019 jan-aug

Nettoresultat 15 262 15 262 10 175
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Det avslutande avsnittet presenterar delar av den verksamhet som 
har bedrivits under året. Redovisningen sker för respektive 
styrelse/ nämnd.

Inom varje styrelse/ nämnd beskrivs viktiga händelser och trender 
utifrån olika perspektiv samt en kort framtidsbedömning.
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KOMMUNSTYRELSE

Ordförande är
Niklas Jonsson (S)

Niklas Jonsson

VIKTIGA HÄNDELSER

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 tre beredande utskott; 
personalutskottet, tekniska utskottet samt kultur- 
och föreningsutskottet.

Kommunstyrelsens förvaltning är uppdelad i kom-
munledningsförvaltning och samhällsserviceförvalt-
ning. Inom kommunledningsförvaltningen finns 
kansli, ekonomiavdelning, personalavdelning samt 
IT- och upphandlingsavdelning. Inom samhällsser-
viceförvaltningen finns teknisk avdelning, kostav-
delning, kultur- och fritidsavdelning samt arbets-
marknads- och etableringsavdelning.

Den nya Kommunstyrelsen, med många nya leda-
möter, tillträdde i januari 2019. Ett flertal informa-
tions- och utbildningsinsatser har genomförts för 
ledamöterna under året. 

Rekrytering av ny kommunchef samt ordinarie för-
valtningschef för samhällsserviceförvaltningen har 
genomförts. Inom kommunledningsförvaltningen 
har flera vakanta tjänster tillsatts med nya medarbe-
tare, vilket har medfört omfattande introduktionsin-
satser. 

I juni 2018 fick kommunchefen i uppdrag av Kom-
munfullmäktige att ta fram åtgärdsförslag på kost-
nadssänkande åtgärder på 20 miljoner kronor. I 
april presenterades ett åtgärdspaket för samtliga po-
litiska partier. En del av förslagen ligger till grund 
för budgetarbetet inför kommande år. 

Utredning om Uppvidinge kommuns bolag och 
politiska organisation har påbörjats. Arbete med 
Agenda 2030 har påbörjats. Arbetet med aktua-
litetsprövning av kommunens översiktsplan har 
intensifierats och ska på samråd under hösten 2019. 
Parallellt med arbetet med översiktsplanen pågår 
arbetet med en ny vision som ska sträcka sig till 
2040.  Implementeringen av den nya målstrukturen 
har fortsatt under våren 2019 och kommer framöver 
att behöva utvecklas ytterligare för att få genomslag 
i hela organisationen. 

De senaste åren har Arbetsförmedlingen successivt 
minskat antalet kontor i landet som ett led i den för-
nyelse som pågår inom myndigheten. I Uppvidinge 
saknas lokal närvaro, vilket påverkar kommunen 
som då får ta ett större ansvar för arbetssökande och 
för nyanlända i etableringsprogrammet. I kombina-
tion med minskat anställningsstöd har det fått di-
rekta konsekvenser för UppJobb. 

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den samlade bedömningen är att fem mål kommer 
att nås, sex mål kommer inte att nås och två kommer 
delvis att nås. 

Uppvidingebon

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet
Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning
Prognosen för målet är positiv. Drygt 64 procent av 
deltagarna i UppJobb går vidare  till studier eller ar-
bete. Insatser som pågår inom UppJobb är bland an-
nat ett ökat fokus på kartläggning och individuella 
planer för att stödja personer till arbete eller studier. 

Vi är en attraktiv boendekommun
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva  och verka på 
Prognosen är att målet inte kommer att uppnås un-
der året. Insatser som genomförs och som på sikt 
förväntas bidra till en förbättrad måluppfyllelse är 
exempelvis renoveringsprojekten vid Badebodaån, 
dämmet i Klavreström samt tillbyggnad av Åse-
daskolan. I medborgarundersökningen framkom 
att invånarna är mindre nöjda med bland annat 
belysning, underhåll, snöröjning samt innehållet i 
kultur- och biblioteksverksamheten. Renhållning, 
vatten och avlopp, räddningstjänst samt idrotts- och 
motionsanläggningar åtnjuter stort förtroende och 
nöjdhet bland invånarna. 

Tillförordnad kommunchef till och med 31 augusti: 
Lars Engqvist.
Kommunchef från och med 1 september: Anne 
Hallberg
Förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen: 
Patrik Ivarsson
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Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Prognosen för målet är negativ. Medborgarunder-
sökningen 2018 visade att invånare i kommunen 
upplever brister i tillgänglighet och i bemötande. 
Detta tas på stort allvar och vi kommer att arbeta 
med förbättringar. Bemötandet och tillgängligheten 
via den nya webbplatsen bedöms vara gott. Fler och 
fler invånare följer kommunens Facebook- och 
Instagramkonton. 

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet gentemot 
våra företag
Prognosen för målet är negativ. Undersökningen 
rapporteras inte 2019, vilket gör att det inte finns ett 
resultat att förhålla sig till. 

Samhällsutveckling

Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö
Vi har en hållbar livsmedelshantering
Prognosen för målet är delvis positiv. Det finns 
utmaningar i att öka andelen närproducerade livs-
medel samt andelen ekologiska livsmedel. Matsvin-
net i skolan har minskat och når ambitionsnivån för 
2019. Det som försvårar att nå målet är huvudsakli-
gen de stigande livsmedelspriserna till följd av förra 
årets torka. 

Vi har en hållbar material- och energianvändning
Prognosen för målet är positiv. Andelen förnybar 
energi inom den kommunala organisationen är 100 
procent och 43 procent av hushållsavfallet samlas in 
för återvinning och biologisk behandling vilket är 
ett mycket gott resultat. Energianvändningen i verk-
samhetslokalerna ligger för närvarande något över 
det önskade värdet för 2019. 

Vi har ett gott företagsklimat
Vi har god service gentemot våra företag
Prognosen för målet är negativ. Undersökningen 
Företagsklimat rapporteras inte 2019, vilket gör att 
det inte finns ett resultat att förhålla sig till. Upp-
vidinge kommun tappade 58 placeringar i Svenskt 
Näringslivs rankning 2019, från plats 81 till 
plats 139.

Vi har ett diversifierat och växande näringsliv
Prognosen för målet är positiv. Andelen företag 
inom service- och tjänstesektorn ökar och likaså 
andelen företag med mer än en anställd. Det är po-
sitivt, men samtidigt står Sverige inför en vändande 
konjunktur där kommunen behöver verka för att 
skapa förutsättningar för företagens utveckling mot 

ökad sysselsättning. Planerade insatser är bland an-
nat att arbeta fram en näringslivsstrategi.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Prognosen för målet är negativ. Insatser på verk-
samhetsnivå har varit att upprätta handlingsplaner 
med relevanta aktiviteter kopplade till medarbetar-
undersökningens resultat. 

Våra medarbetare har god hälsa
Prognosen för målet är delvis positiv. Sjukfrånvaron 
är vid delåret under målvärdena, vilket är positivt. I 
Hälsokorset når verksamheterna inte upp till ambi-
tionen om att minst 65 procent av medarbetarna ska 
uppleva sig som friska och må bra. Samtliga avdel-
ningar har under året arbetat med åtgärdsplan för 
att förbättra måluppfyllelsen. 

Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen för målet är positiv. En ny e-tjänstplatt-
form har införts, vilket både har sänkt kostnaderna 
och gett mer funktionalitet. Andelen till invånarna 
erbjudna e-tjänster förväntas öka under andra halv-
året 2019.  Under året har en digitaliseringsstrategi 
antagits av Kommunfullmäktige. 

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Prognosen för målet är positiv. Flera strategiska 
samarbeten och projekt genomförs tillsammans med 
närliggande kommuner, Länsstyrelsen i Kronoberg 
och Region Kronoberg, 

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll
Vi har god budgetdisciplin
Prognosen är att målet om god budgetdisciplin inte 
uppnås. En åtgärdsplan har tagits fram och redo-
visats till Kommunstyrelsen i maj och i september. 
Trots åtgärdsplanen beräknas Kommunstyrelsens 
verksamheter totalt redovisa ett underskott på 2,8 
miljoner kronor för 2019.
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EKONOMISK REDOGÖRELSE

VERKSAMHETENS OMFATTNING

Verksamheten inom arbetsmarknad och etablering 
har minskat kraftigt i förhållande till förra året. An-
talet deltagare i UppJobb, kommunens arbetsmark-
nadsenhet, har minskat från ett 100-tal under våren 
2018 till ett 30-tal hösten 2019. Stödboendeverksam-
heten för ensamkommande barn och unga har av-
vecklats. Från och med 1 juli är det socialnämnden 
som har ansvaret för samtliga ensamkommande 
barn och unga i kommunen. 

Inom kostverksamheten har antalet tillagade portio-
ner minskat till följd av många tomma lägenheter i 
kommunens särskilda boenden. Den kostutredning 
som har genomförts resulterade i ett beslut som 
innebär två, i stället för fyra tillagningskök, samt sju 
i stället för fem mottagningskök. Det är en struktu-
rell förändring som, tillsammans med ett utveck-
lingsarbete som enheten började med under våren 
2019, kommer att kräva resurser i genomförandet. 

Två omfattande renoveringsprojekt har påbörjats 
under året, åkanterna vid Badebodaån i centrala 
Åseda och dämmet i Klavreström. 

I förhållande till periodens budget redovisar Kom-
munstyrelsen ett positivt resultat om 2,8 miljoner 
kronor. Nettokostnaden i förhållande till föregående 
år har minskat med 670 tusen kronor, 1,1 procent. 

Intäkterna uppgår till närmare 59,9 miljoner kronor 
och har minskat med 18,7 miljoner kronor i jämfö-
relse med samma period förra året. Av minskningen 
kan 8,5 miljoner kronor härröras till UppJobb, an-

talet deltagare har minskat kraftigt. Verksamheten 
för ensamkommande barn har avvecklats under året 
och kvarvarande del är överflyttad till socialförvalt-
ningen från och med juli 2019, vilket har medfört 
minskade intäkter från Migrationsverket med 8,5 
miljoner kronor.  Kostenhetens intäkter har minskat 
med 600 tusen på grund av färre antal sålda portio-
ner. En industrifastighet har sålts under året vilket 
medför en minskad hyresintäkt på en miljon kronor.

Kostnaderna uppgår till 122,4 miljoner kronor och 
har minskat med 19,4 miljoner kronor. Personalkost-
naderna har minskat med 13,5 miljoner kronor, 20,7 
procent. Förändringen inom UppJobb genererar läg-
re personalkostnader med åtta miljoner kronor. Av-
vecklingen av verksamheten för ensamkommande 
barn och ungdomar samt flytt av myndighetsutöv-
ning för nyanlända till socialnämnden utgör 
sex miljoner kronor. 

Övriga kostnader har minskat med 5,9 miljoner kro-
nor vilket motsvarar 7,7 procent. Till största delen 
beror det på att externa placeringar inom verksam-
heten för ensamkommande barn har avslutats eller 
flyttats över till socialnämnden. 

Prognosen för året är ett negativt resultat på 
2,8 miljoner kronor i förhållande till budget.

Färre antal portioner, högre livsmedelspriser och 
personalkostnader i kombination med oförändrad 
taxa gör att kostenheten prognostiserar ett under-
skott på 2,6 miljoner kronor. 

Antalet färdtjänstresor har ökat kraftigt och även 
kostnaden per resa, prognosen visar på ett under-
skott på 1,3 miljoner kronor.  Utökade kostnader 
till följd av migreringen från Novell till Microsoft 
medför dubbla kostnader för licenser under en över-
gångsperiod, prognostiserat underskott är 600 tusen 
kronor. Framtagande av detaljplan för det nya indu-
striområdet i Åseda medför ökade kostnader med 
500 tusen kronor. Den politiska verksamheten går 
mot ett negativt resultat med 100 tusen kronor till 
följd av fler och längre sammanträden.

En allmän återhållsamhet inom samtliga verksam-
heter påverkar prognosen positivt med cirka två 
miljoner kronor. 

Personalkostnaderna beräknas bli högre för resten 
av året då vakanta tjänster har tillsatts. Inom kul-
tur- och fritidsverksamheterna kommer utbetalning 
av ett flertal föreningsbidrag att ske under hösten. 
Inom  gatu-, väg-, renhållningsområdena samt inom 

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2019 2019 jan-aug jan-aug
Politik och kansli 16 112 17 912 10 741 11 839
Ekonomiavdelning 25 370 23 370 16 913 14 783
Personalavdelning 6 797 6 697 4 531 4 210
IT och upphandling 7 223 7 823 4 815 5 157
Kommunledn.förvaltn 55 502 55 802 37 001 35 989
Ledn samhällsserviceförv 3 450 3 650 2 300 3 044
Kostavdelning 0 2 600 0 2 393
Etabl./arbetsmarkn 3 094 2 794 2 063 2 037
Kultur och Fritid 20 456 20 456 13 637 12 231
Teknisk avdelning 15 557 15 557 10 371 6 808
Samhällsserviceförvaltn 42 556 45 056 28 371 26 513

Totalt Kommunstyrelsen 98 058 100 858 65 372 62 502
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FRAMTIDEN 

Ekonomi i balans inom både Kommunstyrelsens 
egen verksamhet och i hela kommunen är en viktig 
förutsättning för att kommunen i framtiden ska kun-
na leverera välfärd av god kvalitet till invånarna. 

Befolkningsutvecklingen i kommunen är en viktig 
framtidsfaktor. Attraktiva samhällen och bra boen-
demöjligheter är en förutsättning för både inflytt-
ning och kvarboende i kommunen. 

Att säkerställa implementering och utveckling av 
målstyrningsmodellen i hela verksamheten är ett 
prioriterat område att arbeta med.

VA-området pågår många omfattande arbeten som 
kommer att ge ökade kostnader under hösten.   

Prognosen för året är 5,1 miljoner kronor sämre än 
delårsresultatet.
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND  

Ordförande är
Jan Wernström (S)
  

Förvaltningschef är
Niclas Bjälkenborn

Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och 
specialskola bildar det offentliga skolväsendet. På natio-
nell nivå styrs verksamheten av olika lagar varav skolla-
gen är den viktigaste, förordningar, läroplaner, allmänna 
råd med flera nationella styrdokument. 

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsom-
råde ingår även förskola, fritidshem, kulturskola, vuxen-
utbildning samt svenska för invandrare.

VIKTIGA HÄNDELSER 

Nämnden har erbjudits möjlighet att delta i projek-
tet ”Samverkan för bästa skola” som leds av Skol-
verket. Projektet syftar till att stärka kommunens 
kapacitet till utveckling, ledning och styrning av 
verksamheten. I projektet deltar tre förskoleenheter, 
två skolenheter, gymnasiet samt en huvudmanna-
grupp. Fram till årsskiftet genomförs nulägesanaly-
ser som kommer att utmynna i en utvecklingsplan 
där beslutade insatser kommer att finansieras av 
medel från Skolverket. 

Nämnden har fortsatt vitesförelägganden från Skol-
inspektionen för delar av verksamheten. Vitesföre-
läggandena avser ett elevärende, gymnasieskolan 
samt huvudmannens uppdrag. 

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den samlade bedömningen är att fem mål nås och 
fem mål kommer inte att nås.

Uppvidingebon

Vi är en framgångsrik utbildningskommun
Vi har mycket god kvalitet och resultat i de kommunala 
skolorna
Resultatet vid delåret är negativt i förhållande till 
Kommunfullmäktiges ambitionsnivå. Därmed är 
prognosen att målet inte uppnås. Genomströmning-
en på gymnasiet har ökat under året. I grundskolan 
visar resultaten att det finns skillnader mellan en-
heter och att skillnaden mellan pojkars och flickors 
resultat är stor, vilket är en utmaning kopplat till 

kraven om en likvärdig skola. Pågående insatser för 
att stärka kvaliteten i kommunens skolor är utveck-
lingen av ett nytt kvalitetssystem. En annan insats 
som på sikt kommer leda till förbättringar och byg-
ga kapacitet är kommunens medverkan i projektet 
”Samverkan för bästa skola”.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Prognosen för målet är negativ. Medborgarunder-
sökningen visade 2018 att invånare i kommunen 
upplever brister i tillgänglighet och bemötande. 
Det är en fråga som nämnden tar på stort allvar och 
kommer att arbeta med. 

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet mot våra 
företag
Prognosen för målet är negativ. Undersökningen 
rapporteras inte 2019 vilket gör att det inte finns ett 
resultat för nämnden att förhålla sig till. Ambitionen 
är att tillsammans med andra nämnder och dess 
förvaltningar verka för ett gott bemötande och god 
tillgänglighet gentemot företag inom kommunen.

Samhällsutveckling

Vi har ett gott företagsklimat
Vi har god service gentemot våra företag
Prognosen för målet är negativ. Undersökningen 
Företagsklimat rapporteras inte 2019, vilket gör att 
det inte finns ett resultat att förhålla sig till. Ambitio-
nen är att tillsammans med andra nämnder och dess 
förvaltningar att ha en god service gentemot företa-
gen i kommunen.

Vi har ett diversifierat och växande näringsliv
Prognosen för målet är positiv. Inom skolan pågår 
samarbete med organisationen Ung Företagsamhet 
Kronoberg i årskurs fem om programmering och 
entreprenörskap samt i årskurs åtta i Älghult för 
att stärka den entreprenöriella förmågan hos unga. 
Nämnden är intresserad av att utveckla samarbets-
projekt med det lokala näringslivet.
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VERKSAMHETENS OMFATTNING

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Prognosen för målet är positiv. Arbetet i lednings-
gruppen har förändrats i år, ett av syftena är att öka 
kapaciteten hos cheferna för att i ännu högre grad 
kunna leda och stötta medarbetarna. Vidare pågår 
arbete med att stärka vi-känslan inom hela verksam-
heten, det görs genom exempelvis digitala lärgrup-
per och nätverk mellan olika grupper av pedagoger 
och syftar till att tillvarata den samlade kompeten-
sen i kommunen. Planerade insatser för att ytterliga 
stärka ledarskapet är att introducera såväl kollege-
handledning och utvecklingsdagar som en ledar-
skapsportfoliomodell i chefsgruppen för att utveckla 
medvetenheten i chefernas ledarskap.

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Våra medarbetare har god hälsa
Prognosen för målet är positiv. Sjukfrånvaron har 
sänkts med 1,3 procentenheter sedan samma tid 
förra året och uppgår vid delåret till 6,21 procent för 
den samlade verksamheten. När det gäller måendet 
och den psykiska arbetsmiljön så är det i viss mån 
ett lägre resultat och dessutom negativt. Vi-känslan 
och projekt med lärgrupper samt stärkt kapacitet 
hos cheferna är insatser för att öka detta. En stor 
utmaning framförallt inom förskolan är behovet och 
möjligheten att finna vikarier. 

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen för målet är positiv. Nämnden har åtta 
digitala tjänster för kommunikation och informa-
tion. Verksamheten planerar att byta ut en av tjäns-
terna under första halvåret 2020 och har påbörjat 
ett införandeprojekt kring arbetet med anmälningar 
om kränkningar i skolan. Planerat arbete inför 2020 
är att se över den elevadministrativa plattform som 
används idag och att eventuellt upphandla en mo-
dernare variant.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Prognosen för målet är positiv. Verksamheten har 
flera strategiska utvecklingspartner och några nya 
har tillkommit under året. Nämnden ser positivt 
på att utveckla samarbetsprojekt med det lokala 
näringslivet med mer än bara studiebesök. Flera 
medarbetare är engagerade i regionala nätverk och 
projekt som ger verksamheten kunskap om hur an-

dra gör och samtidigt kompetensutvecklar verksam-
heten. Ett exempel är att förvaltningschefen inom 
ramen för nätverket för förvaltningschefer har gått 
en utbildning i att leda digitaliseringsarbete inom 
skola och utbildning. 

Ekonomi

Prognosen i förhållande till budget är negativ med 
4,2 miljoner kronor. Därmed är prognosen att målet 
om god budgetdisciplin inte uppnås. Under året 
har det ekonomiska läget redovisats på samtliga 
nämndsammanträden. Under senare delen av våren 
diskuterades även underskottet på de inledande 
budgetberedningarna inför arbetet med nästa års 
budget. En försvårande faktor när det gäller åtgär-
der är att statsbidrag för likvärdig skola, som i sina 
rekvisit har att elevpengen inte får sänkas i grund-
skolan, ligger i budgeten. 

Nämndens verksamhet har under året startat ett 
arbete med att bygga upp nyckeltal och ett nytt 
kvalitetssystem. Därmed går det inte att redovisa en 
flerårsanalys i nuläget. Nämnden utvecklar också 
sin uppföljning av statistik kopplad till demografi 
för att göra prognoser om verksamhetens omfatt-
ning i framtiden. 

Elevantalet vid de kommunala skolorna fortsätter 
att minska. I grundskolan finns 999 elever mot före-
gående års 1 047 elever. 

Elevantalet vid gymnasiet visar också en nedåtgåen-
de trend. Förra läsåret fanns 131 elever mot dagens 
125 elever. Det ska dock påpekas att det tidigare 
år har tillkommit elever efter att terminsstart. Att 
denna utveckling fortsätter är dock inte sannolikt 
med tanke på det beslut som finns i barn- och ut-
bildningsnämnden om att avveckla gymnasiets na-
tionella program inför nästa läsår. 

Barnantalet vid förskolorna är ganska stabilt. Nu 
finns 426 barn inskrivna jämfört med föregående års 
433 barn. Prognosen är att barnantalet kommer att 
öka då det under de senaste åren fötts fler barn än 
tidigare. 

Kulturskolans elevantal inom den avgiftsbelagda 
verksamheten uppgår nu till 179 mot tidigare 175. 
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Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett delårs-
resultat som förhåller sig till periodens budget med 
minus 1 miljon kronor. Nettokostnaden i förhål-
lande till föregående år har ökat med 12,6 miljoner 
kronor, 8,5 procent. 

Intäkterna uppgår till närmare 32,3 miljoner kro-
nor och har ökat med 700 tusen kronor i jämförelse 
med samma period förra året, vilket motsvarar 2,5 
procent. Intäkter från Skolverket har ökat med 2,3 
miljoner kronor. Ersättningarna från Migrationsver-
ket har till följd av färre asylsökande och nyanlända 
barn minskat med 2 miljoner kronor. Intäkter från 
barnomsorgsavgifter för barn i förskola och försälj-
ning av platser till andra kommuner har ökat något 
i förhållande till föregående år.

Kostnaderna uppgår till 192,8 miljoner kronor och 
har ökat med 13,3 miljoner kronor, 7,4 procent.  
Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal 
har ökat med 8,1 miljoner kronor, 7,7 procent. Av 
ökningen kan cirka 1,7 miljoner kronor härröras till 
lönerevisionen. Från och med augusti förra året be-
drivs förskolan och fritidshemmet i Älghult i kom-
munal regi, vilket bidrar till högre personalkostna-
der. En vakant tjänst inom elevhälsan har tillsatts i 
år. Personalbehovet har ökat på vissa grundskolor 
men framförallt har personalkostnaderna ökat inom 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Kostnaden 
för inhyrd personal har minskat med 1,4 miljoner 
kronor.

Övriga kostnader har ökat med 1,3 miljoner kronor, 
motsvarar 3,1 procent. Det har varit extra kostnader 
för hyra och iordningställande av en modul inom 
förskolan.

Prognosen för året är ett negativt resultat på 4,2 mil-
joner kronor i förhållande till budget. En stor bidra-
gande orsak är helt eller delvis uteblivna statsbidrag 
från Skolverket om 3,6 miljoner kronor. Det finns 
statsbidrag som inte är sökbara detta år och kraven 
på redovisning av bidragen har skärpts vilket med-
för en ökad risk för återbetalning. Kostnaden för 
it- och datastöd överstiger budget med 1,8 miljoner 
kronor. Förskoleverksamheten förväntas generera 
ett plusresultat på totalt 2,1 miljoner kronor. Intäk-
terna för barnomsorgsavgifterna är 800 tusen kronor 
högre i förhållande till budget. Antal barn i försko-
lor i andra kommuner och fristående verksamheter 
är färre än budgeterat vilket medför en lägre kost-
nad på 200 tusen i förhållande till budget. Det är 
svårt att tillsätta tjänster inom förskolan framförallt 
vid långtidssjukskrivningar vilket gör att det finnas 
vakanser som bidrar till ett överskott på 1 miljon 
kronor i personalkostnader.

Grundskoleverksamheten ger ett underskott på
300 tusen kronor till följd av för höga personalkost-
nader. Gymnasieskolan förväntas ge ett underskott 
på 1,4 miljoner kronor. Kostnader för personal och 
materialinköp överstiger budgeten. Det har varit 
extra kostnader för väktare som har anlitats under 
en period. Det har även utfärdats ett vite på 300 tu-
sen kronor. 

Vuxenutbildningen ger ett överskott 1,5 miljoner 
kronor. Orsaken är statsbidrag för Yrkesvux och att 
personalkostnaderna inte är lika höga som budge-
terat då det samkörs med gymnasiet. SFI-verksam-
heten ger ett underskott på 1,7 miljoner kronor på 
helår vilket i stort beror på högre personalkostnader 
i förhållande till budgeten men även minskade stats-
bidrag.

Prognosen för året är 3,1 miljoner kronor sämre än 
delårsresultatet. Försämringen beror till stora delar 
på att semesterlöneskuldens ökning är 600 tusen 
kronor lägre i förhållande till budget nu men för-
väntas vara i balans vid årets slut. Slutlöner för två 
rektorer kommer betalas ut under hösten. Ersätt-
ningen från Migrationsverket är högre nu än bud-
geterat men förväntas vara noll vid årets slut. Det 
finns verksamheter som redovisar ett bättre resultat 
per den 31 augusti än vad prognosen vid årets slut 
visar. Det är fler elever till hösten som går gymna-
siet i andra kommuner.

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2019 2019 jan-aug jan-aug
Politisk verksamhet 763 763 509 464
Kulturskola 3 552 3 552 2 368 2 001
Förvaltningsgem. verks 15 610 20 310 10 407 12 188
Förskola 52 494 50 393 34 996 33 015
F-klass och fritidshem 10 380 10 080 6 920 6 716
Grundskola 103 784 104 084 69 189 68 650
Gymnasium 45 342 46 742 30 228 32 082
Vuxenutbildning 5 097 3 597 3 398 2 734
Svenska för invandrare 2 210 3 910 1 473 2 935
Flyktingmottagande 0 0 0 -275

Totalt 239 232 243 431 159 488 160 509
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FRAMTIDSFRÅGOR 

Verksamhetens största framtidsutmaning är att ska-
pa en Vi-känsla och att öka likvärdigheten mellan 
de olika enheterna.

På förvaltningsnivå handlar utvecklingsarbetet om 
att bygga upp en bas med fakta för att kunna fatta 
beslut och skriva fram viktiga strategiska satsningar. 
Förvaltningens arbete med att stötta enheterna be-
höver också utvecklas i såväl metoder som form.

Demografin är en stor utmaning då det står klart att 
Uppvidinge under ett par år kommer att ha vikande 
elevtal i grundskolan men ökande barnantal i för-
skolan, vilket ställer stora krav på verksamheten.

Lokalfrågan är på många håll alarmerande och pla-
ner och prioriteringar för investeringar kommer att 
bli viktiga under de kommande åren. Merparten 
av enheterna inom nämndens ansvarsområden är i 
stort behov av renovering och uppdatering. 

Prognosen förutsätter att intäkter från statsbidrag är 
lika stora som förväntat och att personalkostnader-
na inte blir högre än förväntat. Osäkerhetsfaktorer i 
prognosen är bland annat antalet asylsökande barn 
och elever där Migrationsverket ersätter kommuner-
na samt antalet elever som kommunen betalar andra 
kommuner för. 
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SOCIALNÄMND
Ordförande är
Lars-Erik Hammarström 
(S)

Förvaltningschef är
Anne-Lie Jarhult

VIKTIGA HÄNDELSER

Grunduppdraget

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. 

Myndighetsutövning innefattar utredningar som 
utmynnar i beslut om bifall alternativt avslag el-
ler delavslag.  Socialnämndens delegeringsordning 
reglerar beslutsfattande enligt gällande lagstiftning. 
En gång per kvartal är Socialnämnden skyldig att 
rapportera beslut med beviljad insats som inte har 
blivit verkställda till Inspektionen för vård och om-
sorg (IVO). Kommunen kan bli belagd med vite för 
beviljade insatser som inte har verkställts.

UPPFÖLJNING AV MÅL

Under det första halvåret har en upphandling av 
ett nytt verksamhetssystem för dokumentation slut-
förts. Konfigurering och implementering av syste-
met pågår. 

Det har inkommit fyra Lex Sarah-anmälningar till 
nämnden. De är skickade till Institutionen för Vård 
och Omsorg (IVO) för granskning. 

Ny hälso-och sjukvårdschef har rekryterats och 
tillträtt. I övrigt har det varit stora svårigheter att 
rekrytera personal vilket skapar stress och oro hos 
medarbetare. Inom hälso- och sjukvårdsavdelning-
en har verksamheten förstärkts med undersköter-
skor vilket har medfört en effektivare fördelning av 
arbetsuppgifter med möjlighet till ökad fokusering 
för gruppen sjuksköterskor. Ett arbete med att se 
över möjligheten till fler yrkeskategorier inom vård 
och omsorg har startats under våren. 

I maj månad fattade Socialnämnden beslut om till-
fälligt intagningsstopp på Solgården och i juni om 
att minska budgeten för det nuvarande Hemgångs-
stödjande teamet. 

Den samlade bedömningen är att tre mål kommer 
att uppnås, ett nås delvis och fem kommer inte att 
uppnås. 

Uppvidingebon

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet
Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning
Prognosen för målet är positiv. Andelen vuxna som 
inte återaktualiseras i försörjningsstöd är hög. En li-
ten del av personerna har gått vidare i arbete medan 
andra gått vidare till andra ersättningsformer. Det 
finns potential att utveckla och stärka kontakten 
med personer som kommer i kontakt med social-
tjänsten så att de ska uppleva att deras situation 
förbättrats.

Vi har god kvalitet inom äldreomsorgen
Prognosen för målet är positiv. Nämndens sam-
manfattande bedömning är att utifrån det uppdrag 
som finns för socialförvaltningen inom Uppvidinge 
kommun får den enskilde god vård, omsorg samt 
hälso - och sjukvård.  Verksamheten har en hög ser-
vicenivå och bedriver en kvalitetssäkrad vård. För 
att säkerställa en god kvalitet även fortsättningsvis 
är det viktigt att verksamheterna kan säkra kompe-
tensförsörjningen.

Vi är en attraktiv boendekommun
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka på
Prognosen är att målet är negativ. Medborgarun-
dersökningen visade att invånarna har en låg upp-
fattning om äldreomsorgen samt stöd och hjälp till 
utsatta personer. Bilden av nämndens arbete bland 
invånarna skiljer sig därmed från de genomförda 
brukarundersökningarna inom äldreomsorgen som 
ger verksamheten ett gott betyg. 

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Prognosen för målet är negativ. Medborgarunder-
sökningen visade 2018 att invånare i kommunen 
upplever brister i tillgänglighet och bemötande. 
Detta tas på stort allvar och ett aktivt arbete planeras 
framöver.
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Samhällsutveckling

Vi har ett gott företagsklimat
Vi har en god service gentemot våra företag
Prognosen för målet är negativ. Undersökningen 
rapporteras inte 2019 vilket gör att det inte finns ett 
resultat för nämnden att förhålla sig till. Ambitionen 
är att tillsammans med andra nämnder och dess 
förvaltningar verka för ett gott bemötande och god 
tillgänglighet gentemot företag inom kommunen.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Prognosen är att målet delvis nås. Medarbetarun-
dersökningen visade att verksamheten uppvisar 
god motivation och tangerar Kommunfullmäktiges 
ambition för ledarskap och styrning. En utmaning 
nu och framöver kommer att vara att bibehålla men 
också rekrytera personal till nämndens verksam-
heter. Verksamhetens fokus är utveckling och för-
bättring i sin helhet där ledarskap är en viktig och 
prioriterad fråga. Fortsatt arbete för att utveckla och 
förbättra socialförvaltningens chefsdagar och den 
interna ledarutvecklingen mellan chefer inom för-
valtningen. 

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Våra medarbetare har god hälsa
Prognosen för målet är negativ. Nämndens samlade 
verksamhet har vid delårsredovisningen en högre 
sjukfrånvaro än Kommunfullmäktiges ambition och 
andelen anställda medarbetare inom verksamheten 
som uppskattar att de är friska och mår bra ligger 
också på en lägre nivå. Det är viktigt för nämnden 
att arbeta för att minska såväl den korta som den 
långa sjukfrånvaron i verksamheterna. 

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen är att målet nås. Nämndens nya verk-
samhetssystem LifeCare innebär att kommuninne-
vånarna kommer att kunna ansöka om ekonomiskt 
bistånd via medborgartjänst. Medborgartjänsten 
behöver utvecklas till att omfatta även barn och 
familj. Digital signering är införd i verksamheten. 
Robotkatter kommer att inköpas under hösten. Ett 

planeringsarbete för att i framtiden kunna erbjuda 
tillsyn via webkamera påbörjas våren 2020.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Med Region Kronoberg och övriga kommuner i 
länet finns samverkan och samarbete kring Barnens 
bästa gäller i Kronoberg län, Integrerad missbruk- och 
beroendemottagning, Barnahus, Familjefrid, Kvinnofrid 
Blenda, Socialjouren, Systematisk uppföljning våld i nära 
relationer och Alkoholhandläggning, för att nämna någ-
ra. Ett närmare samarbete med grannkommunerna 
är under utveckling i den gemensamma LUTA-
gruppen:  Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd, Alvesta 
(LUTA) för att se över gemensamt nyttjande kring 
funktioner och stärka samarbete, exempelvis kring 
Kvinnojouren.

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll
Vi har god budgetdisciplin
Prognosen är att målet om god budgetdisciplin 
inte uppnås.  En åtgärdsplan har tagits fram och 
redovisats till både nämnd och Kommunstyrelsen.  
Många av åtgärderna som beslutades av nämnden 
förra året har genomförts, bland annat har den icke 
lagstyrda dagverksamheten och subvention gäl-
lande måltidsabonnemang avvecklats. Alla chefsled 
inom socialnämnden har i uppdrag att redovisa 
åtgärdsplan vid avsteg från budget i balans, vilket 
redovisas en gång per månad i samband med prog-
nosarbetet. Sedan årsskiftet har även samtliga chefer 
i uppdrag att själva ta fram månadsprognoser som 
sedan redovisas till socialnämnden.
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VERKSAMHETENS OMFATTNING

Hälso- och sjukvård
Utifrån den demografiska utvecklingen som rått de 
senaste åren görs prognosen att det inom verksam-
heten kommer att finnas ett medeltal om 300 patien-
ter per år. Antalet patienter som vårdas inom sluten-
vården har minskat något men denna trend är svår 
att beräkna då variationerna är stora från år till år. 

Individ- och familjeomsorg

Placeringar vid externa familjehem och institutions-
placeringar har minskat. Medelvärdet vid delåret 
är 39,3 pågående placeringar per månad. Antalet 
inkomna anmälningar rörande barn har ökat med 
36 procent i förhållande till samma tid föregående 
år och uppgår till 224 stycken. Inom ekonomiskt bi-
stånd har verksamheten 209 aktuella ärenden. Totalt 
antal ansökningar för delåret uppgår till 
717 stycken. Antal överklaganden åtta stycken. 

Vård och omsorg 

Under året har det löpande funnits tomma platser 
på särskilt boende, under en period var antalet så 
många som nio. Behovet i äldreomsorgen mäts i 
personalbehov. Behovet vid delåret 2018 var 112,3 
årsarbetare, motsvarande siffra samma period i år är 
104,4 årsarbetare, det är en minskning med sju pro-
cent. Inom LSS-verksamheten har man mött behov 
där det varken finns kunskap eller tillräckligt anpas-
sade lokaler för i kommunen, vilket har resulterat i 
två nya placeringar utanför kommunen.

EKONOMISK REDOGÖRELSE

Socialnämndens delårsresultat i förhållande till 
periodens budget är minus 7,1 miljoner kronor. Net-
tokostnaden i förhållande till föregående år har ökat 
med 6,4 miljoner kronor, 4 procent. 

Intäkterna uppgår till närmare 27,8 miljoner kro-
nor och har ökat 680 tusen kronor i jämförelse med 
samma period förra året, 2,5 procent. Driftbidrag 
från Migrationsverket har ökat med drygt 900 tusen 
kronor till följd av att myndighetsutövningen för 
nyanlända har övergått till Socialförvaltningen som 
erhåller bidragen för berörda individer, likaså har 
momsintäkten ökat för de placeringsärenden som 
övertagandet har medfört. Till följd av lägre behov 
av omvårdnad i både ordinärt och särskilt boende, 
har intäkterna i dessa verksamheter minskat med 
omkring 800 tusen kronor. De riktade statliga bidra-
gen har i förhållande till samma period föregående 
år minskat med 450 tusen kronor.

Kostnaderna uppgår till 196,5 miljoner kronor och 
har ökat med 7,1 miljoner kronor, 3,8 procent.  Per-
sonalkostnaderna inklusive inhyrd personal har 
ökat med 1,1 miljoner kronor, 0,9 procent. Av ök-
ningen kan cirka 1,6 miljoner kronor härröras till lö-
nerevisionen. Konsultkostnaderna har minskat med 
280 tusen kronor, sjuklönerna med 300 tusen kronor 
och övertid och fyllnadstid med 380 tusen kronor. 
Inom verksamheterna står omsorgen om funktions-
nedsatta för den största minskningen på 900 tusen 
kronor, vilket kan härröras till lägre behov inom 
gruppbostäder, korttidsplats för barn och unga och 
inom personlig assistans. 

Övriga kostnader har ökat med 5,7 miljoner kronor, 
9,5 procent. En stor ökning, 5,2 miljoner kronor, är 
kostnader för institutionsplaceringar. En del kan 
härröras till övertagandet av ärenden från Etable-
ringsenheten under förra året, men vi ser även en 
stor ökning av placeringar på grund av våld i nära 
relationer. Utbetalat ekonomiskt bistånd har ökat 
under perioden med 2,2 miljoner kronor, ökningen 
började under våren 2018 och har därefter fortsatt. 
Kostnaderna för leasingbilar har minskat med 300 
tusen kronor och är en effekt av en delvis utbytt 
bilpark. Färdtjänsten har tagits över av Kommun-
styrelsen och socialförvaltningen har en minskad 
kostnad med 550 tusen kronor.

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2019 2019 jan-aug jan-aug
Politisk verksamhet 1 191 1 191 794 751,8
Gemensamt soc.förvaltn. 16 100 14 950 10 733 9 390
Hälso- och sjukvård 24 166 24 716 16 111 16 078
Vård o oms, gemens. 12 120 12 220 8 080 7 720
Vård och omsorg, ÄO 107 766 114 236 71 844 76 449
Vård och omsorg, OF 41 571 39 681 27 714 24 385
Individ- och fam.omsorg 39 591 43 791 26 394 34 009

Totalt 242 505 250 785 161 670 168 782
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FRAMTIDSFRÅGORPrognosen för året är ett negativt resultat på
 8,3 miljoner kronor i förhållande till budget. Un-
derskotten består framförallt av kostnader i äld-
reomsorgen, 6,5 miljoner kronor och individ- och 
familjeomsorgen, 4,2 miljoner kronor. Inom äldre-
omsorgen är resursfördelningsbudgeten lägre än 
behovet, samtidigt överskrider verksamheterna den 
behovsfördelade budget som de har tilldelats. Kost-
naderna till LOV-utföraren inom särskilt boende är 
två miljoner lägre än budgeterat till följd av lägre 
behov av tjänster i äldreomsorgen. Inom individ- 
och familjeomsorgen utgörs underskottet av place-
ringskostnader och en kraftigt ökad utbetalning av 
ekonomiskt bistånd. Hälso- och sjukvård beräknas 
få ett negativt resultat på 550 tusen kronor. Om-
sorgen om funktionsnedsatta fick kraftigt förstärkt 
budget till 2019 och har ett prognostiserat positivt 
resultat på 1,9 miljoner kronor.

Prognosen för året är 1,2 miljoner kronor sämre än 
delårsresultatet. Försämringen beror delvis på att 
förvaltningen sedan sommaren köper plats inom 
LSS och att kostnader för placeringar inom individ- 
och familjeomsorgen fortsätter under hösten. Un-
derskotten för verksamheterna inom äldreomsorgen 
förväntas fortgå under hösten, bland annat beroen-
de på avancerat vårdbehov i enskilda ärenden.

Prognosen görs med flera ovissa faktorer. Bland an-
nat har socialförvaltningen tidigare år fått kostnader 
godkända från Migrationsverket för extraordinära 
utgifter, men blivit utan ersättning då pengarna hos 
Migrationsverket tagit slut. I prognosen har anta-
gits att dessa medel uteblir och lämnar utrymme 
för en positiv påverkan. För de barn och ungdomar 
för vilka förvaltningen tidigare erhållit ersättning 
från Migrationsverket antas att bidragen fortsätter, 
skulle ersättningen för de barn och ungdomar som 
har LVU och tidigare beviljats ersättning utebli för-
sämras prognosen med 4,9 miljoner kronor. Under 
våren presenterades en genomlysning av resursför-
delningssystemet, vilket resulterade i en förändrad 
utfördelning av budgetmedel som inleddes i maj. 
För de månader som har passerat sedan dess iakt-
tas en positiv effekt, men det är svårt att redan nu 
dra en slutsats och prognostisera höstens kostnader. 
Inom äldreomsorgen har också observerats ett lägre 
behov av vård och omsorg. I prognosen förutsätts 
att situationen är oförändrad. För LOV-utföraren 
görs prognosen utifrån antagandet att de har be-
läggning enligt budget, om de skulle ha färre bo-
ende blir prognosen bättre. 

• Vi arbetar för att möjliggöra en organisation som 
arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

• En förutsättning för att få en så hållbar ekonomi 
som möjligt är att arbeta med långsiktiga strate-
gier. Här ingår även strategiskt arbete såsom IT, 
förebyggande arbete, befolkningsstatistik, fram-
tida boendeformer, avvikelsehanteringssystem 
och statistik.

• Arbeta med målstyrning och utvecklingsarbete 
för att ständigt förbättra förutsättningarna för att 
möta invånarnas behov.

• Det är ett rimligt antagande att kostnaderna för 
den kommunala hälso-och sjukvården kommer 
att öka, givet utvecklingen av åldersstrukturer, 
vårdbehov som ändrar karaktär samt relation 
mellan vad som är att anse som kommunalt 
ansvar och vad som är regionalt hälso-och sjuk-
vårdsansvar.
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MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND  

Ordförande är 
Marie Hammartröm-
Linnér (S)

Förvaltningschef är
Karin Holst
Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut i enlighet med 
framför allt  miljöbalken, plan - och byggnadslagen och 
livsmedelsförordningarna. 

VIKTIGA HÄNDELSER

En ny miljö- och byggnadsnämnd med flera nya le-
damöter har tillträtt, vilket har föranlett omfattande 
utbildningsinsatser, både internt och externt.

Den samlade bedömningen är att fyra mål kommer 
att nås, tre mål kommer inte att uppnås.

Uppvidingebon

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet.
Vi har gott bemötande och god tillgänglighet.
Prognosen för målet är negativ. För nämnden är 
detta en viktig fråga och i verksamheten upprättas 
rutiner som ska säkerställa att invånare och verk-
samheter inom kommunen i högre utsträckning ska 
uppleva att miljö- och byggnadsförvaltningen är till-
gänglig och ger relevanta svar på deras frågor.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet gentemot 
våra företag
Prognosen för målet är negativ. Undersökningen 
Företagsklimat rapporteras inte 2019, vilket gör att 
det inte finns ett resultat för nämnden att förhålla 
sig till. Det är nämndens ambition att tillsammans 
med andra nämnder och dess förvaltningar att ha en 
god service gentemot företagen i kommunen.

Vi är en attraktiv boendekommun
Vi har god planberedskap
Resultatet för detaljplaner vid delåret är negativt 
i förhållande till Kommunfullmäktiges ambitions-
nivå, trots detta är prognosen att målet kommer att 
uppnås vid årets slut då en plan för flertalet flerfa-
miljshus kommer att antas innan årets slut. 

UPPFÖLJNING AV MÅL

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Prognosen är positiv i förhållande till Kommunfull-
mäktiges ambitionsnivå, det som avviker negativt 
är styrning inom verksamheten. Pågående insatser 
inom nämndens verksamhet för att stärka resultatet 
är en stärkt integrering av kommunövergripande 
mål och utökad måldiskussion, vilket också är en 
del i nämndens internkontrollplan. Även introduk-
tion av nyanställda är en viktig del i planerade 
insatser. Effekterna av insatserna är svåra att förut-
säga vid delårsbokslut men prognosen är att målet 
uppnås. 

Våra medarbetare har god hälsa
Prognosen för målet är positiv. Medarbetarnas hälsa 
är god och prognosen är att målet kommer att nås. 
Sjukfrånvaron är vid delårsrapporteringen 2,6 pro-
cent och hälsokorset för 2019 visar att 100 procent av 
medarbetarna upplever att de mår bra och är friska.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen för målet är negativ. Nämnden har en 
inte särskilt digitaliserad verksamhet. Planering av 
e-tjänster pågår tillsammans med övriga förvalt-
ningar men kräver för nämndens del nytt diarie- och 
registerprogram.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Prognosen för målet är positiv. Verksamheten driver 
utvecklingsarbete i Bygg och Miljösamverkan Kro-
noberg och Blekinge. 

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll
Vi har god budgetdisciplin
Prognosen i förhållande till budget är positiv. Där-
med är prognosen att målet om god budgetdisciplin 
uppnås. Under året har månadsvisa ekonomiska 
redovisningar skett till nämnden. 
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Plan- och byggområdet

Handläggningstid från komplett ärende till be-
slut samt till startbesked får vara högst en månad. 
Verksamheten har hittills under året utfört hand-
läggningsärenden i enlighet med verksamhetsmåt-
tet. Tid för antagande av plan från planavtal till 
antagande ska för standardplaner vara sex månader 
och för utökat planförfarande tolv månader. Två 
planer har under det första halvåret blivit antagna, 
planerna tog sex månader respektive sju månader. 
Den med utökat planförfarande kommer troligen 
inte klaras av inom den angivna tiden då Kommun-
fullmäktige måste ta ställning till vissa investeringar 
innan antagande.

Inom kart-, mät- och GIS-verksamheten är målet att 
tjänsten från beställning till utförande ska utföras 
inom tio dagar. Verksamheten har hittills under 
2019 utfört handläggningsärenden i enlighet med 
verksamhetsmåttet.

Miljö- och hälsoskyddsområdet

Alla tillsynsobjekt inom livsmedelsområdet som be-
talar årlig avgift ska ha årlig tillsyn. Verksamheten 
har för närvarande 97 objekt varav cirka 67 procent 
har haft tillsynsbesök.  Verksamheten klarar san-
nolikt att säkerställa detta. Alla tillsynsobjekt inom 
Miljöbalkens område som betalar årlig tillsynsavgift 
ska ha årlig tillsyn. I kommunen finns cirka 40 ob-
jekt. Verksamheten klarar sannolikt att säkerställa 
detta. 

VERKSAMHETENS OMFATTNING

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett positivt 
delårsresultat i förhållande till periodens budget 
med 200 tusen kronor. Nettokostnaden i förhållande 
till föregående år har ökat med 265 tusen kronor, 
10 procent. 

Intäkterna har till följd av färre bygglov och planä-
renden minskat med 276 tusen kronor i jämförelse 
med samma period förra året, vilket motsvarar 14 
procent. Kostnaderna uppgår till 4,6 miljoner kro-
nor vilket är i stort sett oförändrat i förhållande till 
föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 
390 tusen kronor, 10,8 procent. Kostnadsökningen 
för personal är en följd av utbildningsinsatser för 
den nya nämnden samt tillsatta vakanser. Övriga 
kostnader har minskat med 400 tusen kronor, det är 
främst konsultkostnaderna som har minskat. 

Prognosen för helåret är ett nollresultat i förhål-
lande till budget. Under hösten kommer inköp av 
ett nytt verksamhetssystem att göras.

Vikarierande förvaltningssekreteraren får lämna sin 
tjänst vid årsskiftet 2020/2021, vilket gör att bygg-
nadsadministratörstjänsten upphör. All plan-och 
byggverksamhet läggs då på byggnadsinspektören, 
vilket är en omfattande arbetsbörda för en person. 
Nämnden ser behov av att utöka verksamheten med 
ytterligare en planarkitekttjänst minst på deltid.  
Detta för att kunna jobba med fler planer parallellt.

Vindkraften har under året varit en stor fråga och 
kommer sannolikt att vara det även framöver. 

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2019 2019 jan-aug jan-aug
Politisk verksamhet 540 540 360 387
Bygglov 559 559 373 320
Planer 598 598 399 487
Kart-mätning-GIS 816 816 544 600
Miljö- och hälsoskydd 2 009 2 009 1 339 1 083
Agenda 21 32 32 21 0
Miljöundersök. Analyser 51 51 34 0

Totalt 4 605 4 605 3 070 2 878
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Ledamöter:  
Kjell Danielsson (S), vice ordförande
Rune Ohlsson (S)
Benny Jarhall (S)
Ann-Sofie Birgersson (C)

Den kommunala revisionen är en viktig del av 
Kommunfullmäktiges och allmänhetens insyn i de 
kommunala verksamheterna.

REVISION

VERKSAMHETEN

EKONOMISKT UTFALL

Revisionens uppgifter, omfattning och inriktning 
anges i kommunallag och revisionsreglemente. Av 
kapitel 12 § 1-2 i Kommunallagen framgår att re-
visorerna granskar, i den omfattning som följer av 
god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden.

Revisionen prövar om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den kontroll som görs inom nämnderna är 
tillräcklig.

Revisionen 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 en-

ligt kommunallagens intentioner
• Uppföljning av revisionsprojekt sker inom an-

tingen 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 skall 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. 

Ordförande: 
Per Ragnarson (C)

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2019 2019 jan-aug jan-aug
Arvode 334 334 223 201
Övriga kostnader 470 470 313 335

Totalt 804 804 536 536

Ingår i kommunstyrelsens driftredovisning
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ordförande är   
Kenneth Peterson (C) 
  

Uppvidinge kommuns ledamot är                                        
 Bjarne Svensson (S)

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kom-
muner har från och med 2007-01-01 en gemensam 
nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. 
Värdkommun är Nybro och nämnden ingår således   
i Nybro kommuns organisation.

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabalken 
och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn över 
förmyndares, gode mäns och förvaltares verksam-
het. Vid tillsynen ska särskilt tillses att den enskildes 
tillgångar används för hans eller hennes nytta och 
att tillgångarna i övrigt är placerade så att trygghet 
finns för deras bestånd och ger skälig avkastning. 
Avsikten med tillsynen är att ge en garanti mot 
rättsförluster. Det kan avse underåriga eller perso-
ner som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk 
störning eller andra funktionshinder inte kan tillva-
rata sina intressen. 

VIKTIGA HÄNDELSER

EKONOMISKT UTFALL 

FRAMTIDEN

Länsstyrelsen i Östergötland har den 9 maj konstate-
rat att det finns en hållbar och fungerande organisa-
tion för verksamheten. Handläggningen sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i 
bland annat föräldrabalken, förmynderskapsförord-
ningen och i lag om god man för ensamkommande 
barn. Man bör dock från nämndens sida förstärka 
resurs kring utveckling och hållbarhet. Det har un-
der 2018 och 2019 tagit för lång tid att granska de 
cirka 500 årsräkningarna/sluträkningarna för de fyra 
kommunerna. 

Verksamhetens omfattning har varit relativt stabil. 
Inom hela nämndens område är 350 ställföreträdare 
engagerade som hjälper 675 huvudmän (den per-
son som får hjälp), att jämföras med 649 förra året. I 
Uppvidinge kommun finns cirka 50 ställföreträdare 
som hjälper 110 huvudmän. De gör en viktig sam-

hällsinsats och i lagstiftningen värnas det ideella 
engagemanget. Som ersättning kan man få ett visst 
skäligt arvode.

Ekonomiskt utfall

Utfallet per 31 augusti är i linje med riktvärdet för 
perioden. Prognosen för helåret är ett nollresultat 
i förhållande till budget. I förhållande till samma 
period förra året är kostnadsnivån något högre till 
följd av att verksamheten förstärktes inför 2019. 

Sveriges kommuner och landsting har begärt en 
översyn av reglerna om överförmyndare, gode 
män och förvaltare av regeringen. Reglerna har sin 
grund i 1924 års lagstiftning. Uppdraget som ställ-
företrädare blir alltmer omfattande med svårigheter 
att rekrytera som följd. Riksrevisionen anser att total 
översyn bör ske och att en central myndighet för 
överförmyndarna bör inrättas. Regeringen har nu 
inlett en total översyn av lagstiftning och kontroll i 
syfte att modernisera regelverket.

En fråga som kan infinna sig: Den gemensamma 
nämnden skapades 2007 för att öka samverkan och 
minska sårbarheten i ett viktigt uppdrag för våra 
kommuner. Den har varit mycket framgångsrik, och 
har klarat sitt uppdrag på ett mycket bra sätt. Sam-
tidigt, vad krävs i framtiden, krävs en ännu större 
samverkan för att klara framtidens utmaningar? 

Budget Prognos Budget
Driftredovisning, tkr 2019 2019 jan-aug
Bidrag Migrationsverket 0 -175 0
Köp av verksamhet 929 1 104 619
Övriga kostnader 7 7 5

Totalt 936 936 624
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VALNÄMND
Ordförande: 
Bjarne Svensson (S)

Vice ordförande:
Carl Krekola (M)

Valnämnden administrerar genomförande av de 
allmänna valen, det vill säga val till riksdag, lands-
tings- och kommunfullmäktige samt Europapar-
lamentet. Valnämnden får dessutom anlitas av 
kommunen eller landstinget för att genomföra kom-
munal folkomröstning.

KRISLEDNINGSNÄMND

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.

VIKTIGA HÄNDELSER
VIKTIGA HÄNDELSER 

Ordförande:
Niklas Jonsson (S)

Vice ordförande:
Anders Käll (M) 

EKONOMISKT UTFALL

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt samman-
träde den 27 mars 2007 att inrätta en krislednings-
nämnd. Nämnden aktiveras när det sker en extraor-
dinär händelse. Nämnden har inte aktiverats under 
2018.

EKONOMISKT UTFALL

Medel budgeterade på kansliet

Under året har val till Europarlamentet samt omval 
avseende val till Kommunfullmäktige i Falun ge-
nomförts.

Budgeten återfinns under Kommunstyrelsens 
driftbudget.

Niklas Jonsson



55

LÖNESAMVERKAN - HUL 

Ordförande är
Peter Skog 
Lindman(S)

Verksamhetsledare 
är Cecilia Karlsson

UPPFÖLJNING AV MÅL 

EKONOMISK REDOGÖRELSE

FRAMTIDSFRÅGOR

Sedan 2007 har Högsby, Uppvidinge och Lessebo 
kommuner en gemensam Lönenämnd. Peter Skog 
Lindman (S), Uppvidinge kommun, är ordförande 
och övriga ledamöter är Ingemar Svanström (C), 
Högsby kommun samt Lars Altgård (S), Lessebo 
kommun. Uppvidinge kommun är värdkommun.

Lönesamverkan HUL ansvarar för löne-, pensions- 
och försäkringsadministration och administrerar 
cirka 3 900 löner per månad för de tre kommunerna 
samt för Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Upp-
Com AB och AB Lessebohus. Verksamheten är pla-
cerad i Åseda och består av fem medarbetare (4,25 
årsarbetare). Lönesamverkan HUL ansvarar för per-
sonalsystemet Visma Personec P från leverantören 
Visma Enterprise AB. 

Medarbetare och organisation
Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare.

Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag.
Prognosen för målet är positiv. Medarbetarunder-
sökningen visar ett gott resultat för verksamheten. 
För samtliga mätområden, såväl ledning, styrning 
som motivation har HUL mycket goda värden och 
ligger väl över Kommunfullmäktiges ambition.

Våra medarbetare har god hälsa.
Prognosen för målet är delvis positiv. Sjukfrånvaron 
under perioden är 14,9 procent. Den höga sjuk-
frånvaron beror på att verksamheten har få antal 
anställda i kombination med en längre sjukfrånvaro. 
Ambitionen är att sjukfrånvaron ska minska och att 
verksamheten istället kan fokusera på frisknärvaron.

Hälsokorset 2019 är en gemensam redovisning för 
Lönesamverkan HUL och personalavdelningen, då 
verksamheter med mindre än fem svar redovisas i 
en samlad rapport. När det gäller den upplevda 

hälsan bland medarbetarna så är det 85,7 procent 
som känner sig friska och mår bra. Målet är 65 pro-
cent för kommunen, så det målet är uppfyllt. 14,3 
procent känner sig sjuka och mår dåligt och det vär-
det får sättas i proportion till antalet medarbetare. 
Den sociala arbetsmiljön får ett index på 4,29 av 5 
möjliga och den psykiska arbetsmiljöns index är 4,14 
av 5 möjliga. Båda dessa värden ligger högt över 
kommunens totala index.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi driver utvecklingsarbete i samverkan.
Prognosen för målet är positiv. Det strategiska sam-
arbetet mellan medlemskommunerna genomförs i 
HUL:s ledningsgrupp, som består av kommunernas 
personalchefer samt lönechefen och systemförval-
taren hos HUL. Medarbetarna i HUL deltar även i 
flera nätverk i Kronobergs län för att utbyta erfaren-
heter och vidareutveckla processhantering i de olika 
systemen.

Lönesamverkan HUL ska fortsätta utvecklingsar-
betet för att förenkla löneprocesserna för chefer och 
administratörer.

HUL redovisar ett delårsresultat som förhåller sig 
till periodens budget med ett nollresultat. Netto-
kostnaden i förhållande till föregående år har ökat 
med 68 tusen kronor, 2 procent. Sedan tidigare år 
finns det ett upparbetat överskott på cirka 800 tusen 
kronor. Vid delårsbokslutet per 31 augusti uppar-
betas ett överskott på 136 tusen kronor vilket ger 
ett totalt överskott på 936 tusen kronor. Överskottet 
kommer att användas till kostnader för införandet 
av personalsystemet. Lönenämnden beslutar hur 
över- eller underskott ska hanteras. 

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2019 2019 jan-aug jan-aug
Intäkter -4 872 -4 872 -3 248 -3 248
Personalkostnader 2 623 2 623 1 749 1 776
Lokalkostnader 92 92 61 62
Kapitalkostnader 200 200 133 131
Övriga kostnader 1 957 1 957 1 305 1 279

Totalt 0 0 0 0
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Kommunstyrelsens Budget 2020 och verksamhetsplan 
2021-2022 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens budget 2020 och 

verksamhetsplan 2021 och 2022 och uppdrar till: 

- Kultur- och fritidsavdelningen att senast i december återkomma 

med konkret förslag om införande av automatutlåning i 

kommunens bibliotek. 

- Kultur och Föreningsutskottet att senast i december återkomma med 

konkret förslag om neddragning av föreningsbidragen med en 

miljon kronor. 

- Kultur och fritidsavdelningen att senast 1:a januari 2020 avveckla 

stödet till fritidsgårdsverksamhet.  

- Tekniska avdelningen att minska drift- och underhållsåtgärder för 

gator och vägar med en miljon kronor från och med 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag på budget 2020 och 

verksamhetsplan 2021 - 2022 som utgår från de budgetramar som 

Kommunfullmäktige beslutade om i juli 2019, mål som tilldelats av 

Kommunfullmäktige samt uppdrag och prioriteringar från 

kommunstyrelsens budgetberedning.  

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudgetförslaget är inom de av Kommunfullmäktige fastställda 

budgetramarna för samtliga år. Planerad investeringsnivå för perioden är 

mellan 36 och 57 miljoner kronor årligen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-10-07 

Kommunstyrelsens budget 2020 och verksamhetsplan 2021 -2022 

Bilaga 1, Risk- och konsekvensanalys Biblioteksverksamheten 

Bilaga 2, Risk- och konsekvensanalys Föreningsbidrag 

Bilaga 3, Risk- och konsekvensanalys Fritidsgårdsverksamhet 

Bilaga 4, Konsekvenser av neddragningar på tekniska avdelningen 
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Kommunstyrelsens budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 
 

Inledning 

I juni föreslog Kommunstyrelsen en budgetram för kommunstyrelsens verk-
samhetsområden för beslut i Kommunfullmäktige. I juli beslutade Kommun-
fullmäktige om en budgetram för kommunstyrelsen som innebar en sänk-
ning med 5,8 miljoner kronor för 2020 och 6,8 miljoner kronor för 2021 och 
2022 i förhållande till kommunstyrelsens förslag.  
 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 juli, § 95, om budgetramarna för 

kommunstyrelsen. I förhållande till 2019 års budgetram finns följande för-

ändringar: 

 

Från och med 2018 budgeteras löneökningsmedel utanför nämndernas ramar och 

fördelas ut efter genomförd lönerevision.  

Neddragning av budgetram innehåller sedan kommunstyrelsens förslag till 
budgetram följande punkter:  

• Generell neddragning med en procent, cirka en miljon kronor 
• Generell neddragning, uppdrag som utförs av de helägda kom-

munala bolagen, cirka en miljon kronor 
• Förväntad effekt av omvandling av två tillagningskök till mottag-

ningskök 
• Förväntad effekt vid införande av automatutlåning i vissa bibliotek 

 
Kommunstyrelsens förslag till budgetram för kommunstyrelsen innehöll 
även vissa utökningar till följd av politiska prioriteringar och verksamhets-
förändringar.  
 

2019 2020 2021 2022

Ingångsvärde 95 546 97 016 93 639 92 622

Intäktsuppräkning -598 -75 -1 440 -1 282

Uppräkning övriga kostnader 2 068 868 2 223 2 180

Tillskott i ram 700

Neddragning i ram -4 170 -1 800

Budgetram 97 016 93 639 92 622 94 220

Förändring -3 377 -1 017 1 598
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Kommunledningsförvaltningen och Samhällsserviceförvaltningen har utifrån 
uppdrag och diskussioner i kommunstyrelsens budgetberedning tagit fram 
ett förslag på budget 2020 och verksamhetsplan 2021 – 2022. Förslaget inne-
håller vissa utökningar utifrån verksamhetsförändringar och politiska priori-
teringar samt ytterligare neddragningar i verksamheter utöver de som redo-
visats ovan.  
 

Driftredovisning per avdelning 

Från och med 2018 är kommunstyrelsen uppdelad i två förvaltningar, Kom-

munledningsförvaltningen och Samhällsserviceförvaltningen. Nedan redovi-

sas driftbudget per avdelning inom respektive förvaltning.  

 

Kommunstyrelsens driftbudgetförslag är inom de av kommunfullmäktige 

tilldelade budgetramarna. Nettokostnaden minskar med 2,8 miljoner kronor, 

mellan 2019 och 2022, vilket motsvarar 2,9 procent.  

  

Bokslut Budget Budget Plan Plan Förändr

Verksamhet 2018 2019 2020 2021 2022 2019-2022

Politik och kansli 21 095 15 460 15 820 15 848 16 473 1 013

Ekonomiavdelning 22 541 25 156 24 973 25 591 26 476 1 320

Personalavdelning 6 465 6 717 6 679 6 719 6 760 43

IT och Upphandlingsavdelning 6 396 7 186 7 233 7 342 7 401 215

Total Kommunledningsförvaltning 56 497 54 519 54 705 55 500 57 110 2 591

Ledning Samhällsserviceförvaltning 3 156 3 313 3 499 3 201 3 777 464

Kostavdelning 1 586 0 0 -800 -1 600 -1 600

Arbetsmarknad och Etablering 9 249 3 012 3 017 3 022 3 026 14

Kultur och Fritidsavdelning 20 756 20 705 18 401 17 494 17 575 -3 130

Teknisk avdelning 14 329 15 467 14 017 14 205 14 332 -1 135

Total Samhällsserviceförvaltningen 49 075 42 497 38 934 37 122 37 110 -5 387

Total kommunstyrelse 105 573 97 016 93 639 92 622 94 220 -2 796
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Kommunledningsförvaltning 
Kommunledningsförvaltningen innehåller den politiska verksamheten, 
kommunledning och kansli, ekonomiavdelning, personalavdelning samt IT- 
och upphandlingsavdelning.   
 
Politik, kommunledning och kansli 
 

 

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med en miljon kronor, 6,6 procent 
under perioden. En procents budgetneddragning motsvarar 155 tusen kro-
nor. Neddragningen har genomförts, bland annat genom lägre budget för 
utbildningar och övriga engagemang samt utebliven kompensation för pris-
uppräkningar.  
 
Den politiska verksamhetens egna kostnader: Kommunfullmäktige, Kom-
munstyrelse, förfogandemedel samt partistöd minskas med 172 tusen kro-
nor. Kommunfullmäktiges budget för 2019 har förstärkts för utbildningsin-
satser efter val. Från och med 2020 återgår budget till ordinarie nivå. Kom-
munstyrelsens egen budget minskas med 40 tusen kronor till följd av de 
minskade budgetramarna. Det är kostnader för arvoden utöver sammanträ-
destider, bilersättningar samt medlemsavgifter/övriga engagemang som be-
rörs. Kommunfullmäktige beslutade om förändrade arvodesnivåer. Eftersom 
beslutet är överklagat har hänsyn till ekonomisk effekt inte tagits med i bud-
getförslaget. Neddragning av budget för kommunalt partistöd följer Kom-
munfullmäktiges beslut.  
 

Bokslut Budget Budget Plan Plan Förändr

Verksamhet 2018 2019 2020 2021 2022 2019-2022

Kommunfullmäktige         828 741 647 653 659 -82

Kommunstyrelsen           2 809 2 396 2 356 2 356 2 356 -40

Ks:s förfogandemedel      327 500 500 500 500 0

Au:s förfogandemedel      25 200 200 200 200 0

Kommunalt partistöd       481 500 450 450 450 -50

Förtroendemannarevision   719 804 775 775 775 -29

Kansliavdelning           11 908 6 418 7 092 7 104 7 381 963

Näringsliv                383 201 196 196 196 -5

Överförmyndarverksamhet   835 936 997 1 007 1 107 171

Allmänna val              386 203 66 66 308 105

Detaljplanering           0 200 190 190 190 -10

Beredskap/säkerhet 62 346 336 336 336 -10

Färdtjänst                2 222 1 805 1 805 1 805 1 805 0

Riksfärdtjänst            110 210 210 210 210 0

Summa 21 095 15 460 15 820 15 848 16 473 1 013
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De förtroendevalda revisorerna har lämnat in skrivelse om förändrad bud-
getnivå inför 2020. Enligt kommunallagen är det fullmäktiges presidium som 
upprättar budget för revisionen. Kommunfullmäktiges presidium föreslår 
budgetnivå för revisionen enligt revisionens önskemål.  
 
Budgeten för kansliavdelningen utökas med 200 tusen kronor till följd av det 
avtal som kommunstyrelsen beslutade i juni för köp av tjänst för data-
skyddsombud. I linje med utveckling av kommunens nya målstyrningsmo-
dell planeras införande av ett digitalt system för beslutsstöd, budgeten utö-
kas med 500 tusen kronor för ändamålet.  
 
Överförmyndarverksamheten aviserar ökade kostnader för både verksam-
heten och för kostnader för ställföreträdare. Budgeten ökas successivt under 
budget- och planperioden för att kunna möta de ökade kraven.  
 
Inför 2022 förstärks budgeten för Allmänna val, då val till riksdag, region och 
kommun ska genomföras.  
 
Ekonomiavdelning 
 

 

Ekonomiavdelningens driftbudget ökar med 1,3 miljoner kronor, 5,2 procent. 
En procents budgetneddragning motsvarar 252 tusen kronor. Neddragning 
har genomförts, bland annat genom lägre budget för utbildningar, försäk-
ringsavgifter samt övriga engagemang. Budgetnivån för räddningstjänsten 
förutsätter kostnadssänkande åtgärder inom kommunalförbundet Rädd-
ningstjänst Östra Kronoberg, RÖK, inför 2020 och 2021. Från och med 2022 
utökas RÖK:s budget med en prisuppräkning motsvarande 2,5 procent.  
 
I budgetposten ”Ej fördelade kapitalkostnader” finns medel för kapitalkost-
nader till följd av planerade och beslutade investeringar. Av budgetmedlen 
som finns kommer en stor del att fördelas ut för åtgärder som pågår men inte 

Bokslut Budget Budget Plan Plan Förändr

Verksamhet 2018 2019 2020 2021 2022 2019-2022

Ekonomiavdelning          5 223 5 518 5 303 5 347 5 382 -136

Gemensamma avgifter       249 240 253 253 253 13

Fastighetsskatter         178 280 280 280 280 0

Försäkringsavgifter       1 587 1 700 1 684 1 720 1 777 77

Ej fördelade kapitalkostnader 0 1 967 1 967 2 405 2 819 852

Varuhemssändning 99 189 189 189 189 0

Räddningstjänst           15 205 15 262 15 297 15 397 15 776 514

Summa 22 541 25 156 24 973 25 591 26 476 1 320
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har färdigställts under 2019, bland annat renovering av muren vid Bade-
bodaån, dämmet i Klavrestöm samt iordningsställande av industrimark.  
 
Personalavdelning 
 

 

Personalavdelningens driftbudget ökar med 43 tusen kronor under perioden. 
En procents budgetneddragning motsvarar 67 tusen kronor, neddragningen 
görs genom att budgeten för fackliga företrädare anpassas till nuvarande 
kostnadsnivå. I övrigt är det inga planerade verksamhetsförändringar på 
personalavdelningen.  
 
 
IT- och upphandlingsavdelning 
 

 

Avdelningens budget ökas med 215 tusen kronor, tre procent. En procents 
budgetneddragning motsvarar 72 tusen kronor, budgeten för kapitalkostna-
der minskas till följd av färdigavskrivna objekt.  
 
Avdelningens bemanning utökas med 0,25 årsarbetare, upphandlingsfunkt-
ionen förstärks till en heltidstjänst. 
 
Driftavtalet med UppCom AB avseende IT drift är uppsagt för omförhand-
ling. Pågående utredning om de kommunala bolagens framtid kan komma 
att påverka avdelningens uppdrag och budget under perioden. Byte av IT 
miljö från Novell till Microsoft har genomförts under 2019 och medfört 
ökade kostnader för IT-driften. Hänsyn har inte tagits fullt ut för de ökade 
kostnaderna i budgetförslaget då det finns förväntningar om möjlighet för 

Bokslut Budget Budget Plan Plan Förändr

Verksamhet 2018 2019 2020 2021 2022 2019-2022

Personalavdelning         5 052 4 948 4 977 5 017 5 058 110

Fackliga företrädare      1 007 1 234 1 167 1 167 1 167 -67

Personalpolitisk insats   163 150 150 150 150 0

Trivselbefrämjande åtgärd 48 135 135 135 135 0

Friskvård/trivselåtgärder 196 250 250 250 250 0

Summa 6 465 6 717 6 679 6 719 6 760 43

Bokslut Budget Budget Plan Plan Förändr

Verksamhet 2018 2019 2020 2021 2022 2019-2022

IT och Upphandlingsavd    1 902 2 238 2 299 2 361 2 421 183

Data / it                 4 494 4 948 4 934 4 981 4 980 32

Summa 6 396 7 186 7 233 7 342 7 401 215
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kostnadssänkande effekter i nytt avtal eller till följd av utredningen om bola-
gens framtid.  
 
Samhällsserviceförvaltningen 
Samhällsserviceförvaltningen är en ny förvaltning från och med 2018 och 
består av avdelningarna för kost, arbetsmarknad och etablering, kultur och 
fritid samt teknik. Utöver avdelningarna finns ansvaret för mark- och lokal-
försörjning och skogsverksamheten på förvaltningens ledningsfunktion.  
 
Ledning Samhällsserviceförvaltningen samt skog, mark och lokaler 
 

 
Budgetförändringen för avdelningen är en ökning med 464 tusen kronor, 14 
procent. En procents budgetneddragning motsvarar 33 tusen kronor, ge-
nomgång av fastighetsbeståndet beräknas ge lägre driftkostnader. Den sam-
lade budgeten för köp av tjänster från AB Uppvidingehus för fastighetsför-
valtning samt lokalvård sänks med 750 tusen kronor enligt uppdrag till bo-
laget.  Budget- och kostnadssänkningen kommer att påverka samtliga 
nämnder.  
 
Nettointäktskravet för skogsverksamheten ökades från och med 2019 från 
500 tusen kronor till 1 miljon kronor.  En tillfällig utökning av intäktskravet 
görs 2021 med 217 tusen kronor. Syftet med den tillfälliga utökningen är 
finansiering av kommunstyrelsens budget inom tilldelad budgetram.  
 
Samhällsserviceförvaltningens övergripande funktioner förstärks med 1,5 
årsarbetare. Inom kommunen finns det ingen resurs för arbetet med mark- 
och exploateringsfrågor. En 0,5 tjänst inrättas för ändamålet. Utökningen är 
ett led i det långsiktiga arbetet med att skapa ett utbud av mark för både in-
dustri- och bostadsändamål.   
 

Bokslut Budget Budget Plan Plan Förändr

Verksamhet 2018 2019 2020 2021 2022 2019-2022

Sponsring                 106 100 100 120 120 20

Ledning Samhällsserviceför 1 342 1 264 2 206 2 393 2 395 1 131

Allmän markreserv/tillsyn 371 245 366 347 301 56

Skogar                    -1 246 -1 000 -1 000 -1 217 -1 000 0

Industrilokaler           -1 619 -1 076 -1 108 -1 303 -1 320 -244

Outhyrda lokaler          223 310 50 51 51 -259

Fastighetsförvaltning, UH 3 031 2 400 1 650 1 650 2 050 -350

Verksamhetslokal kommunhus 1 126 1 061 1 228 1 170 1 182 121

Övriga lokaler            -178 9 7 -10 -2 -11

Summa 3 156 3 313 3 499 3 201 3 777 464
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Förvaltningen har i dagsläget ingen utrednings-/stödresurs. Arbetsmiljön för 
ledningsfunktionen inom förvaltningen är inte tillfredsställande. Att kunna 
ta sig an det strategiska arbetet med styrning, ledning och utveckling av för-
valtningen är inte möjligt med dagens organisation. Därmed utökas verk-
samheten med en stöd-/utredningsfunktion.  
 
Kostavdelning 
 

 

Kostverksamheten ska vara självfinansierad via intäkter och är vanligen 
nollbudgeterad. Uppdraget med omvandling av två tillagningskök till mot-
tagningskök, i kombination med utökning av taxan med tre procent, förvän-
tas ge en ekonomisk effekt så att verksamheten ska komma i ekonomisk ba-
lans. Fortsatt arbete inom avdelningen med bland annat översyn av led-
ningsorganisation, kostpolicy och inköp beräknas ge ytterligare kostnads-
sänkande effekter på 1,6 miljoner kronor inom perioden.  
  
 
Avdelning för arbetsmarknad och etablering 
 

 

Avdelningens budget är i princip oförändrad. En procents budgetneddrag-
ning motsvarar 30 tusen kronor. Etableringsverksamheten finansieras med 
intäkter från Migrationsverket för nyanlända. Verksamheten budgeteras med 
ett årligt överskott på 400 tusen kronor, vilket ska täcka overheadkostnader 
som inte belastar verksamheten. Mottagandet har mellan 2014 och 2017 varit 
mellan 160 och 190 personer årligen. De minskade flyktingströmmarna till 

Bokslut Budget Budget Plan Plan Förändr

Verksamhet 2018 2019 2020 2021 2022 2019-2022

Central kostenhet adm     1 055 -1 783 -1 845 -2 610 -3 385 -1 602

Kök Lenhovda              -1 390 -183 -133 -133 -134 49

Kök Norrhult              720 683 688 688 678 -5

Kök Lenhovda              -12 178 182 180 178 0

Kök Älghult               1 212 1 105 1 108 1 075 1 063 -42

Summa 1 586 0 0 -800 -1 600 -1 600

Bokslut Budget Budget Plan Plan Förändr

Verksamhet 2018 2019 2020 2021 2022 2019-2022

Etablering                -368 -400 -400 -400 -400 0

Arbetsmarknad 2 753 2 552 2 557 2 562 2 566 14

Feriearbete               328 460 460 460 460 0

Framtid Kronoberg         184 400 400 400 400 0

Verks för ensamkommande barn 6 352 0 0 0 0 0

Summa 9 249 3 012 3 017 3 022 3 026 14
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Sverige har medfört minskat mottagande under 2018 och 2019. Under 2018 
mottogs 86 nyanlända och fram till sista juli i år 59. Verksamhetens omfatt-
ning behöver kontinuerligt anpassas till antalet nyanlända som tas emot i 
kommunen.   
 
UppJobbs verksamhet finansieras till stor del med bidrag från Arbetsför-
medlingen. Övriga finansieringskällor är medel som kommunen erhåller från 
Migrationsverket för nyanlända och ersättning för utfört arbete. Budgeten är 
anpassad för verksamhet enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-06-11, § 123.   
 
Verksamheten för ensamkommande barn och unga har avvecklats och reste-
rande ärenden flyttats över till Socialnämnden.  
 
Kultur och fritidsavdelning 
 

 

Avdelningens budget minskar med 3,1 miljoner kronor, 15,1 procent. Avdel-
ningen har fått i uppdrag att utreda möjlighet att införa automatutlåning 
(obemannat) i ett antal av kommunens bibliotek, förväntad ekonomisk effekt 
är totalt två miljoner kronor. En risk- och konsekvensanalys har upprättats 
av avdelningen, se bilaga 1, dock saknas konkret förslag om genomförande. 

Bokslut Budget Budget Plan Plan Förändr

Verksamhet 2018 2019 2020 2021 2022 2019-2022

Reception                 1 773 1 543 1 543 1 572 1 585 42

Pensionärs-/handikappföreningar 96 119 119 119 119 0

Eu-projekt                552 500 500 500 500 0

Turistverksamhet          578 600 600 600 600 0

Neddragning bidrag 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Verksamhetsbidrag         1 741 1 790 1 790 1 790 1 790 0

Investeringsbidrag 744 700 700 700 700 0

Fritids- och kulturpris         32 32 32 32 32 0

Bidrag till samlingslokaler 761 749 749 749 749 0

Kulturarragemang          228 280 280 280 280 0

Tingshuset o Bruksmuseet 226 112 116 116 116 4

Föreningsbidrag           300 300 300 300 300 0

Bidrag studieförbund      214 300 300 300 300 0

Biblioteksvht             5 677 5 747 4 764 3 840 3 873 -1 874

Idrottsplatser och hallar          4 973 4 953 4 975 4 971 5 007 54

Badplatser                282 241 243 233 230 -11

Elljusspår                198 182 181 181 181 -1

Hälsans hus               650 650 650 650 650 0

Fritidsgårdsvht           61 350 0 0 0 -350

Ledning, adm förvaltning   1 669 1 557 1 559 1 561 1 563 6

Summa 20 756 20 705 18 401 17 494 17 575 -3 130
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Förslaget till beslut i kommunstyrelsen är att uppdra åt avdelningen att åter-
komma med underlag till beslut som visar plan för konkret genomförande 
som även innehåller ekonomiska effekter.   
 
En förutsättning för budget inom den i juli beslutade budgetramen är ytterli-
gare neddragningar. Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår en ned-
dragning av bidragen för föreningar och en avveckling av stöd till fritids-
gårdsverksamhet, total effekt 1,350 tusen kronor. Förslag på åtgärder samt 
risk- och konsekvensanalyser, se bilaga 2 och 3, har upprättats av avdelning-
en. Förslaget till beslut i kommunstyrelsen är att uppdra åt kultur- och före-
ningsutskottet att återkomma med konkret förslag om sänkning av före-
ningsbidragen med en miljon kronor.   
 
Teknisk avdelning 
 

 

Som ett led i att redovisa budget inom den av Kommunfullmäktige beslutade 
budgetramen föreslås neddragning av budget för gator och vägar med en 
miljon kronor, för trafikbelysning med 300 tusen kronor samt en avveckling 
av bidragen för enskilda vägar med en effekt på 150 tusen kronor. För att 
verksamheten inte ska drabbas av ytterligare neddragningar kompenseras 
för förväntad prisuppräkning från och med 2021.  
 
Den tekniska avdelningen har upprättat en åtgärds- och konsekvensbeskriv-
ning, bilaga 4.  
 
Vatten- och avlopps- samt renhållningsverksamheterna budgeteras till noll 
kronor då verksamheterna ska vara taxefinansierade. Inom avfallsområdet 
pågår en utredning om gemensam organisation med ett antal andra kommu-

Bokslut Budget Budget Plan Plan Förändr

Verksamhet 2018 2019 2020 2021 2022 2019-2022

Gemensamt-tekniska kontor 125 172 172 179 189 17

Allmän markreserv/tillsyn 1 073 1 235 1 168 1 171 1 172 -63

Gator och vägar           7 119 6 322 5 382 5 498 5 560 -762

Trafikbelysning           1 904 1 840 1 543 1 563 1 595 -245

Enskilda vägar            3 150 0 0 0 -150

Kommunalarbetare 3 802 3 616 3 648 3 689 3 695 79

Parker                    1 705 1 882 1 854 1 855 1 871 -11

Kalkning                  75 130 130 130 130 0

Vattenvårdsförbund        134 120 120 120 120 0

VA verksamhet -54 0 0 0 0 0

Renhållningsverksamhet -1 556 0 0 0 0 0

Summa 14 329 15 467 14 017 14 205 14 332 -1 135
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ner, vilket kan innebära förändringar för verksamheten under budget- och 
planperioden.  
 
 
Investeringsbudget 
 

 

Den planerade investeringsvolymen för perioden är mellan 36 och 57 miljo-
ner kronor årligen.  
 
Investeringsbudgeten för IT och digitalisering utökas successivt från 500 tu-
sen kronor till fem miljoner kronor och skapar möjligheter att komma igång 
med digitaliseringsarbetet enligt den av Kommunfullmäktige antagna digita-
liseringsstrategin.  
 
Investeringsbudget för omstrukturering är avsedd för investeringar till följd 
av omstrukturering i verksamheterna, kan exempelvis vara ombyggnation 
av lokal för annan användning.    
 
För budgetposterna ”disponibla investeringsmedel” finns det inte beslutade 
investeringsprojekt. I planeringen finns bland annat iordningsställande av 
industrimark, ombyggnation av verksamhetslokaler samt asfaltering av ga-
tor. Ärenden om enskilda investeringsprojekt beslutas sedan i Kommunsty-

Kod Projekt

Budget 

2019

Budget 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

1101 Inventarier kommunledning 100 100 100 100

1103 Maskinel l  utrustning 150 150 150 150

1104 IT och digi ta l i sering 500 2 000 3 000 5 000

1128 Renovering mur Badebodaån 9 100 0 0 0

1129 Dämmet Klavreström 8 000 0 0 0

1135 Köp av fastighet Lhda 72:1 7 000 0 0 0

1120 Korttidsboende Lenhovda 2 000 14 800 0 0

1132 Åseda skolan 10 000 3 000 0 0

1197 Vägtunnel 0 20 680 0 0

1198 Omstrukturering 10 000 6 000 0

1199 Disponibla  investeringsmedel 11 900 10 000 20 000 45 000

11 Kommunstyrelsen 48 750 60 730 29 250 50 250

1425 Gator och vägar 1 800 1 800 1 800 1 800

1428 Belysningsanläggning 200 200 200 200

1498 Investering i  verksamhets lokaler 1 000 1 000 1 000

1499 Disponibla  investeringsmedel 4 000 3 000 3 000 3 000

14 Tekniska utskottet 6 000 6 000 6 000 6 000

1501 Redskap 250 250 250 250

1511 Inventarier bibl iotek 150 150 150 150

15 Kultur och fritidsutskott 400 400 400 400

Totalt kommunstyrelsen 55 150 67 130 35 650 56 650
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relse eller Kommunfullmäktige beroende på investeringsnivån i det enskilda 
projektet. Kapitalkostnader för dessa investeringar har avsatts i central bud-
get utanför nämndernas budgetram. Beslut om finansiering av driftkostnader 
till följd av investeringen fattas samtidigt som beslut om investeringen.  
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan 
 

Uppdrag och prioriteringar 

 
Uppdrag från Kommunfullmäktige:  

- Aktualitetsprövning av översiktsplanen 
- Ta fram vision 2040 för kommunen 
- Utredning av den politiska organisationen 

 
Kommunstyrelsens egna prioriteringar för verksamheten:  

- Långsiktig och strategisk lokalförsörjning med fokus på strategisk 
samordning av verksamheternas behov av lokaler samt resurseffekti-
vitet 

- Utveckling av kommunens ekonomi- och målstyrning 
- Utveckling av arbetet med mark- och exploateringsfrågor 
- Utveckling av kommunens hållbarhetsarbete genom implementering 

av Agenda 2030 
- Digitalisering av verksamheten 

 
Övergripande utmaningar för verksamheten 

 
- Ekonomi i balans inom både kommunstyrelsens egen verksamhet och 

i hela kommunen är en viktig förutsättning för att kommunen i fram-
tiden ska kunna leverera välfärd av god kvalitet till medborgarna. 
 

- Befolkningsutvecklingen i kommunen är en viktig framgångsfaktor. 
Attraktiva samhällen och bra boendemöjligheter är en förutsättning 
för både inflyttning och kvarboende i kommunen.  
 

- Att säkerställa implementering av målstyrningen i hela verksamheten 
är ett prioriterat område att vidareutveckla för att säkra ledning och 
styrning av kommunen i önskad riktning. 
 

- Avsaknad av lokal närvaro från Arbetsförmedlingen medför att 
kommunen får ta ett större ansvar för arbetssökande och för nyan-
lända i etableringsprogrammet. 
 

 
Verksamhetsplan för perioden utifrån målområden 
 
Uppvidingebon 
För att stärka Uppvidinges attraktivitet för inflyttare och redan boende i 
kommunen är attraktiva samhällen samt bra och varierade boendemöjlighet-
er en förutsättning. En del insatser pågår redan, exempelvis renoveringspro-
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jekten vid Badebodaån, dämmet i Klavreström samt tillbyggnad av Åse-
daskolan. Strategin framåt är att arbeta för att öka samhällenas attraktivitet 
genom upprustning och underhåll av bland annat verksamhetslokaler, gator, 
vägar och parker samt att möjliggöra bra och varierade boendemöjligheter. 
Ekonomin är en begränsning i dagsläget, därmed är det viktigt att skapa ett 
ekonomiskt utrymme för genomförandet.  
 
Bemötande och tillgänglighet är en viktig fråga för medborgarnas och företa-
gens tillit och förtroende för verksamheten. Medborgarundersökningen 2018 
visade att invånare i kommunen upplever brister i tillgänglighet och bemö-
tande. Det är en viktig fråga som tas på stort allvar och arbetas med, bland 
annat i reception men även med bemötande och tillgänglighet mot företag 
och medborgare via telefon och e-post.  
 
Samhällsutveckling 
För att stärka företagsklimatet krävs samlade insatser från flera delar i kom-
munorganisationen. Uppvidinge föll flera placeringar i Svenskt Näringlivs 
ranking 2019. De områden som behöver stärkas är servicen gentemot företa-
gen, tjänstemäns och politikers attityder till företagande, men också infra-
struktur i form av vägnät, tele- och IT nät. En prioriterad insats framåt är att 
ta fram en långsiktig strategi för näringslivsutveckling och utveckling av fö-
retagsklimatet.  
 
För att utveckla kommunen i ekologiskt hållbar riktning ska en ny kostpolicy 
tas fram. Den ska stödja de krav och mål som kommunen har avseende in-
köp av närproducerat och ekologiskt. För att bidra till en hållbar material- 
och energianvändning behöver den totala energianvändningen i verksam-
hetslokalerna minskas samtidigt som andelen förnybar energi behöver öka i 
verksamheten. Strategin framåt är att se över miljömål, klimat- och energi-
plan samt fordonspolicy. 
 
Medarbetare och organisation 
Våra medarbetare utgör den främsta och viktigaste förutsättningen för att 
Uppvidinge kommun ska kunna skapa en god livskvalitet för medborgarna. 
Utifrån de mål och ambitioner som är politiskt fastslagna bidrar alla medar-
betare till att uppnå en kommunal verksamhet med god kvalitet.  
 
För att bibehålla och attrahera nödvändig kompetens till verksamheten krävs 
ett strategiskt och målinriktat arbete för att minska personalomsättningen, 
sjukfrånvaron och öka den upplevda hälsan bland medarbetare. Friska, mo-
tiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för en väl funge-
rande verksamhet. Strategin framåt är att fortsätta utvecklingen av arbetsmil-
jön och aktivt arbeta med åtgärdsplaner och insatser för att vara en attraktiv 
arbetsgivare.  
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Utöver det krävs ett fördjupat arbete med och förankring av styrmodell och 
värdegrund. En välförankrad styrmodell med utgångspunkt i tydliga roller, 
effektiv ledning och styrning samt verksamhetsutveckling är grunden för att 
samspelet mellan den politiska viljan och förvaltningsorganisationen ska 
fungera på ett bra sätt med tillit och ömsesidigt förtroende. Det är viktigt att 
medarbetaren ska kunna se sin roll i helheten och känna ett engagemang och 
motivation i det dagliga arbetet. Strategin är att aktivt arbeta tillsammans 
med medarbetarna för att stärka motivation, ledarskap och styrning.  
 
Digitalisering är en prioriterad fråga för den interna organisationen, men 
också för medborgaren. Att exempelvis tillhandahålla e-tjänster gör kommu-
nen tillgänglig under dygnets alla timmar, samtidigt som en digitaliserad 
verksamhet kan leda till ökad effektivitet och lägre kostnader på sikt. Under 
budget- och planperioden kommer implementering av digitaliseringsstrate-
gin att vara en viktig fråga.  
 
Ekonomi 
Ekonomisk balans och stabilitet är en stor utmaning för kommunen. Sedan 
2017 har kommunen redovisat negativa balanskravsresultat på totalt 20,3 
miljoner kronor. Prognosen för 2019 i delårsbokslutet på 2019-08-31 innebär 
ytterligare negativa balanskravsresultat som ska återställas inom tre år. Det 
finns behov av satsningar och utveckling samtidigt som ekonomin behöver 
stärkas. Flera av de stora utmaningarna kommer att behöva lösas genom ef-
fektiviseringar. Därför är det av största vikt att verksamheten är välplanerad 
och långsiktig. Sena och snabba lösningar är oftast långt mycket kostsamma 
än välplanerad verksamhetsutveckling. Utveckling av kommunens regler för 
verksamhets- och ekonomistyrning pågår med syfte att tydliggöra ansvar, 
roller och åtaganden inom och mellan de olika politiska nivåerna.   
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Åtgärder samt konsekvenser av budgetneddragningar 
föreslagna av budgetberedningen för att uppnå ny 
kostnadsnivå för tekniska avdelningen 2020 

Sammanfattning av budgetneddragningar 
Budgetberedningen har enats om att föreslå budgetneddragning inom tekniska 

avdelningens verksamhetsområde. För att kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till budgetneddragning har en 

åtgärdsplan och konsekvensbeskrivning upprättats av tekniska avdelningen.  

  Förslaget på budgetneddragning omfattar följande områden: 

Verksamhet Neddragning 

2020 

Budget 

2019 

Kapitaltjänsts del 

av budget 2019 

Underhåll av gator och vägar 1 000 000 1 948 700 1 359 000 

Trafikbelysning    300 000 1 840 000 186 000 

Bidrag till enskilda vägar    150 000    150 000 -    

Totalt 1 450 000   

Tabell: Budgetberedningens förslag om neddragningar, kompletterat med budget och 

budgeterade kapitaltjänstkostnader för 2019. Kostnader redovisas i kronor. 

Inom verksamheterna ryms aktiviteter överensstämmande med namnen:  

 

Underhåll av gator och vägar innefattar reparation och underhåll av asfalterade 

gator och kostnader för kapitaltjänster för gator och vägar i anläggningsregistret. 

Samtliga gator och vägar som innefattas i verksamheten finns i kommunens 

tätorter. 

 

Trafikbelysning innefattat drift i form av elström och abonnemangskostnader, 

underhåll i form av reparationer och byte av ljuskällor och kapitaltjänstkostnader 

genererade av belysningsanläggningen. Belysningsanläggningen finns i hela 

kommunens geografiska område. 

 

Bidrag till enskilda vägar innefattar kommunalt särskilt bidrag till 

vägsamfälligheter. Bidraget ges till t.ex. läggning av trummor och rätning av 
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kurvor. Det kommunala bidraget ges enbart i de fall Trafikverket har beslutat om 

statliga bidrag för åtgärden. Vägsamfälligheterna finns i kommunens glesbygd. 

 

Åtgärder för att uppnå ny kostnadsnivå 2020 
 

Underhåll av gator och vägar: Upphöra med reparation och underhåll av 

asfalterade gator och vägar.  

 

Trafikbelysning: Upphöra med arbeten i form av reparationer och underhåll 

av belysningsanläggningen. 

 

Bidrag till enskilda vägar: Upphöra med utbetalning av särskilt kommunalt 

bidrag till vägsamfälligheter. 

Konsekvenser av ny kostnadsnivå 2020 
 

Underhåll av gator och vägar: Inga skador på asfalterade gator och vägar kan 

repareras och ingen underhållsbeläggning av gator och vägar kan utföras. 

Vägnätet omfattar över 80 km gator och vägar med en yta av 450 000 m2. 

Budgeterade medel för verksamheten 2020 täcker inte genererade 

kapitaltjänstkostnader för gator och vägar. Drygt 400 000 kr saknas i budgeten för 

att täcka kapitaltjänstkostnaderna, vilket medför att kapitaltjänstkostnaderna 

måste belasta annan verksamhet. Om reparationer och underhållsbeläggning 

uteblir kan omfattande skador medföra att asfaltbeläggning måste rivas och 

ersättas med slitlager av grus. Neddragningen i verksamhetens budget påverkar 

kommunens tätorter. 

 

Trafikbelysning: Inget underhåll i form av reparationer av 

belysningsanläggningens 3 650 belysningsstolpar kan utföras. Inga trasiga kablar 

eller annan elektrisk utrustning kan repareras. Inga trasiga ljuskällor kan bytas. 

Trasiga ljuskällor byts då först vid så kallat seriebyte, vilket utförs vart fjärde år. 

Enstaka lampor och/eller hela kvarter/områden kan komma att vara släckta under 

lång tid. Kvarvarande budgeterade medel används för att bekosta elström och 

abonnemangsavgifter. Neddragningen i verksamhetens budget påverkar hela 

kommunens geografiska område. 

 

Bidrag till enskilda vägar:  Vägsamfälligheterna, 94 st omfattande 349 km väg, 

nekas möjlighet att söka kommunala bidrag till särskild drift. Kostnaderna för 

att genomföra åtgärder på det enskilda vägnätet kan komma att bli för höga 
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för vägsamfällighetsföreningarna och åtgärden kan då inte genomförs. 

Vägnätet på glesbygden, som används för skolskjutstrafik och av 

hemsjukvården kan komma att försämras. Neddragningen i verksamhetens 

budget påverkar kommunens glesbygd. 

 

Staffan Åberg      

avdelningschef     
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Inköp av elektronisk hastighetstavla 

Brottsförebyggande rådets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att 

utreda kostnad, strategi för användning samt antal elektroniska 

hastighetstavlor och återkomma till kommunstyrelsen senast 

december 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet ska, enligt dess riktlinjer ”långsiktigt och i 

dialog med samhällets aktörer verka för minskad brottslighet och 

ökad trygghet i Uppvidinge kommun. Rådet ska ta initiativ i 

trygghets- och säkerhetsfrågor utifrån rådande lägesbild”.  

Brottsförebyggande rådet bedömer att användning av en eller flera 

elektroniska hastighetstavlor ger sänkta hastigheter och därmed 

säkrare trafikmiljöer i kommunen. Förutsättningar för inköp och 

strategi för användning utreds av Samhällsserviceförvaltningen, som 

också köper in lämplig tavla/tavlor.  Utöver inköp behövs en strategi 

för användning av utrustningen, innehållande uppgifter om ansvar 

för drift, underhåll och uppföljning av resultat samt för kontakt med 

berörda väghållare och andra aktörer.  

Ekonomiska konsekvenser 

Det brottsförebyggande rådet är knutet till kommunstyrelsen, där 

förankring av beslut som kräver finansiering ska göras. Fortsatt 

utredning av förutsättningar för inköp och strategi för användning 

kommer att inkludera kostnadsuppgift. Den utredning som har 

påbörjats av samhällsserviceförvaltningen har tagit fram uppgiften 

40 000 kronor i inköpskostnad per tavla.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-09-20 

Beslutet skickas till 

Brottsförebyggande rådet 

Samhällsserviceförvaltningen  

 

Beredskapssamordnare 

Charlott Åberg 

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda:  

charlott.aberg@uppvidinge.se  

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-30 
Referens 

KS 2019-000279 

  

 

Yttrande handlingsprogram för Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg 2019-2022 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig positiv till 

handlingsprogrammet.          

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har tagit del av handlingsprogrammet, som beskriver 

lagkrav, förbundsvision, riskbild i det geografiska området samt förbundets 

förebyggande, operativa och uppföljande verksamhet. Ett beslutat 

handlingsprogram utgör räddningstjänstverksamhetens styrdokument för 

mandatperioden. I detta beskrivs vad kommunen och dess invånare, 

föreningar, företag och andra aktörer kan förvänta sig av räddningstjänsten 

före, under och efter en olycka.  

 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till handlingsprogrammet 

som presenteras av räddningstjänstförbundet. Följande kommentarer 

lämnas från de kommunala verksamheterna:  

1. Utbildning och information (punkt 6.5) 

Förebyggande brandskyddsarbete i form av utbildning och dialog om 

lokala risker är viktigt i kommunala verksamheter. Önskvärt med fortsatt 

erfarenhetsutbyte med räddningstjänsten.  

2. Räddningsstyrkor (punkt 7.2) 

Räddningstjänstens operativa bemanning i Norrhult har ett befäl i 

beredskap ”vilket starkt begränsar den skadeavhjälpande förmågan”. 

Önskvärt med förtydligande av konsekvenser.  

3. Samverkan med andra organisationer (punkt 7.5) 

Räddningstjänstförbundet samverkar i regionen rörande suicidprevention. 

Önskvärt med beskrivning av hur samverkan sker.  

Beslutsunderlag 

Handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019-2022 

Följebrev ”Remissyttrande avseende förslag till handlingsprogram för 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2019-09-30 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
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Beredskapssamordnare 

Charlott Åberg 
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§ 35 Dnr 2016-000049  

Översyn av kulturstrategin 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till ny kulturstrategi.                    

Sammanfattning av ärendet 

Kulturstrategins främsta syfte är att vara ett styrmedel för prioriteringar 

inom den kommunala kulturpolitiken. I strategin anges prioriteringar och 

politisk viljeyttring inom de olika konsterna samt en övergripande 

handlingsplan för verkställande av viljeyttringarna.   

En politisk styrgrupp bestående av tre ledamöter i Kultur- och 

föreningsutskottet har tillsammans med tjänstemannagruppen arbetat fram 

en kulturstrategi. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutade den 18 juni år 2019, § 27, att förslag 

till ny kulturstrategi ska presenteras på utskottssammanträdet den 27 

augusti år 2019.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms för närvarande inom ram            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att kultur- 

och föreningsutskottet beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Förslag till ny kulturstrategi 

Tjänsteskrivelse 2019-08-20      

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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KULTUR FÖRENAR MÄNNISKOR 

Kulturen är viktig för kommunens invånare och skall utvecklas för att öka 
kommunens attraktionskraft för boende och besökare. Kommunen ska göra det 
möjligt för föreningar, organisationer företagare och enskilda att erbjuda och 
förmedla kulturupplevelser av skilda slag. Utbudet skall vara tillgängligt för alla, 
oavsett förutsättningar.  

KULTUR ÄR EN STRATEGISK FRÅGA FÖR HELA KOMMUNEN 

Kulturpolitiken ska beskriva grundläggande kulturvärden, prioritera och tydliggöra 
profileringar , inspirera samt styra medel för utveckling för att verka utifrån följande 
kriterier:  

• Kulturell mångfald – kultur förenar människor 
• Aktivt stöd till produktion och konsumtion av kultur 
• Aktivt stöd till kultur för och med barn och unga samt människor med 

funktionsvariationer 
• Utveckla demokrati, yttrandefrihet och jämställdhet 
• Digitalisering är en integrerad del av kulturpolitiken.  

 

VÅRA STRATEGISKT VIKTIGA OMRÅDEN FÖR KULTURPOLITIKEN ÄR: 

• Kulturarvet ska hållas levande och är en integrerad del av 
samhällsplaneringen. Kulturarvet skall kontinuerligt förmedlas till barn och 
unga vuxna.  

• Kulturen ska vara integrerad i alla kommunens verksamheter 
• Bibliotekets resurser i form av kompetens och samlingar ska vara tillgängligt 

för alla kommunens verksamheter och för alla kommuninvånare.  
• Kulturskolan skall ge barn och ungdomar kunskap om kulturverksamhet i 

aktiv form. Möten med professionella kulturskapare ingår i utbildningen.  
• Ett brett och professionellt kulturutbud ska vara tillgängligt för förskola, 

skola samt övriga kommuninvånare.  
• Musikkårernas verksamhet är en viktig del av Uppvidinges kulturliv och är 

ett kulturarv som ska bevaras. 

2019-06-10 

Kulturstrategi 2019-2022 



Samhällsserviceförvaltningen · Kultur- och fritidsavdelningen 
Box 59, 364 30 Åseda Besök: Kyrkbacken  

per.gjorloff@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
 

• Offentlig utsmyckning ska ingå till ett värde av 1% av den totala 
projekteringskostnaden.  

• Samlingslokaler ska vara tillgängliga i hela kommunen för möten, aktiviteter 
och kulturprogram. 

• Ambitionen inom filmskapande och filmvisning ska under strategiperioden 
öka och göras tillsammans med Filmregion Sydost. 
 

En kulturstrategi för Uppvidinge kommun omfattar hela den kommunala 
organisationen och ska ses som ett strategiskt instrument för utveckling av 
kommunen och samordnas med översiktsplan och vision. Kulturfrågorna ska därför 
samordnas med kommunens övriga politikområden med hållbarhet som värdeord.  
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Björkåkra camping och badplats i Åseda 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 

annonsera efter förening eller entreprenör som kan drifta badplats och 

camping i Åseda från och med 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Björkåkra camping och badplats har under flera år skötts via arbetsmarknad 

och etablering på uppdrag av kultur- och fritidsavdelningen. 2019 har det 

varit stora svårigheter att få driften på campingen att fungera då vare sig 

kultur och fritid eller arbetsmarknad och etablering har någon 

driftspersonal som kan jobba kväll och helger. För att få en camping att 

fungera bör man kunna vara anträffbar under obekväm arbetstid.  

Campingen har under 2019 haft ett uppsving av besökare och man kan se 

stor utvecklingspotential om rätt person eller organisation tar över driften. 

Avdelningen för kultur och fritid föreslår därför att kommunen på hemsida 

och i media annonserar ut driften av både badplats och camping snarast. 

Alternativet skulle vara att campingen måste stänga 2020 i det fall man ej 

hittar någon intressent som är redo att sköta även kväll- och helgpassen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser beror på det avtal som upprättas med eventuell 

intressent.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen   

 

 

Kultur- och fritidschef  

Per Gjörloff  
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Riktlinje för föreningsbidrag till pensionärsföreningar 
från Kommunstyrelsen 

Kultur och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsavdelningen föreslår kommunstyrelsen anta riktlinje för 

föreningsbidrag till pensionärsföreningar.     

Sammanfattning av ärendet 

År 2018 tog kommunstyrelsen över föreningsbidrag till 

pensionärsföreningar från Socialnämnden. Socialnämnden har tidigare haft 

riktlinjer kring hur bidraget ska fördelas då detta ej längre gäller behöver 

kommunstyrelsen anta nya riktlinjer. 

Bidragsgivningen är öppen för föreningar som har kommunmedborgare 

över 65 år som främsta målgrupp för föreningens verksamhet och där det 

frivilliga arbetet är ett viktigt inslag. Bidraget ska användas för att stärka 

föreningens förutsättningar att erbjuda kommuninvånarnas möjligheter att 

ta del av aktiviteter och verksamhet av god kvalitet inom socialnämndens 

verksamhetsområde. Som bidragsberättigad medlem räknas endast 

medlemmar som är folkbokförda i Uppvidinge kommun. 

Föreningarna kan få 0,12 % av prisbasbelopp per medlem och år i bidrag. 

Riktlinjen gäller from 2020-01-01        

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinje för föreningsbidrag till pensionärsföreningar 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen       

 

 

Kultur- och fritidschef 

Per Gjörloff 
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Allmänt 

Syftet med föreningsbidraget är att stärka de ideella föreningarnas förutsättningar att 

erbjuda kommuninvånarna möjligheter att ta del av aktiviteter och verksamheter av 

god kvalitet. Genom föreningarnas självständiga arbete gentemot deras målgrupper 

kompletterar de socialnämndens verksamhet. 
 

Villkor 

Bidragsgivningen är öppen för föreningar som har kommunmedborgare över 65 år 

som främsta målgrupp för föreningens verksamhet och där det frivilliga arbetet är ett 

viktigt inslag. 

Bidraget ska användas för att stärka föreningens förutsättningar att erbjuda 

kommuninvånarnas möjligheter att ta del av aktiviteter och verksamhet av god 

kvalitet inom socialnämndens verksamhetsområde. 

Som bidragsberättigad medlem räknas endast medlemmar som är folkbokförda i 

Uppvidinge kommun. 
 

Bidragets storlek 

Föreningarna kan få 0,12 % av prisbasbelopp per medlem och år i bidrag. 
 

Hur föreningen söker bidrag 

Ansökan ska ske på av kommunen anvisad blankett. Till ansökan ska bifogas de 

underlag som framgår av ansökningsblanketten. Ansökan sker en gång per år och 



ska vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast den 31 mars. Kultur- 

och fritidsavdelningen bereder ansökan utifrån de villkor som framgår av 

denna riktlinje och tar beslut om fördelning samt utbetalning enligt delegation 

4.5.  
 

Återrapportering 

Föreningen ska en gång per år, senast tre månader efter föreningens årsmöte, 

redovisa till kultur- och fritidsavdelningen på vilket sätt bidraget har 

använts. 
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Samlingsärende - Föreningsbidrag för 
pensionärsföreningar år 2019 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna följande fördelning av 

föreningsbidrag 2019 

Älghults PRO 11 216 SEK 

PRO Lenhovda 14 675 SEK 

PRO Åseda 12 164 SEK 

PRO Nottebäck 10 993SEK 

Lenhovda Herråkra SPF  3 683 SEK 

SPF Åseda-Nottebäck 5 915 SEK 

SPF Älghult Alstermo 6 361 SEK 

  

Sammanfattning av ärendet 

Varje år delar Uppvidinge kommun ut föreningsbidrag till olika föreningar. 

Budgeten för verksamhetsåret 2019 uppgår till 87 000 kronor. 

Ansökningsperioden tog slut den 30 april och det har inkommit sju 

ansökningar om föreningsbidrag till Kultur- och fritidsavdelningen. 

Socialnämnden antog den 11 maj 2017 riktlinjer för föreningsbidrag. I 

riktlinjerna framgår att ”föreningar som har kommunmedborgare över 65 år 

som främsta målgrupp för föreningens verksamhet och där det frivilliga 

arbetet är ett viktigt inslag” är villkoret för att bevilja bidrag till föreningen. 

Bidragets storlek begränsas också i riktlinjerna till 0,12% av prisbasbeloppet. 

År 2018 är summan 55,86 kronor per medlem i föreningen som 

kommunstyrelsen kan föreslå beviljas till respektive förening. 

 

Förening Antal medlemmar Förslag till beslut 

PRO Älghult 201 11 228 

PRO Lenhovda 263 14 691 

PRO Åseda 218 12 177 

PRO Nottebäck 197 11 004 

SPF Lenhovda, 

Herråkra 

 

66 

3 687 

SPF Åseda, 

Nottebäck 

 

106 

5 921 

SPF Älghult 

Alstermo 

 

114 

 

6 368 

 
TOTALT: 65 077 SEK 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2019-09-26 
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Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget   

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen   

 

 

Kultur- och fritidschef 

Per Gjörloff 
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Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att varje parti som 

innehar mandat i fullmäktige ska utse en fullmäktigeledamot till att ingå i 

den parlamentariska utredningen. Val av respektive fullmäktigeledamot 

ska inkomma till kansliavdelningen senast den 29 november år 2019. 

 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

genomföra en utredning med externt stöd av hela den politiska 

organisationen.     

 

 

Kommunstyrelsens ordförande 

Niklas Jonsson 
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§ 83 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och uppdra åt 

kommunstyrelsen att utreda hela den politiska organisationen för att 

återkomma med förslag till ny politisk organisation som kan införas den 1 

januari 2023.     

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

återkomma med förslag till fullmäktige på en parlamentarisk utredning av 

den politiska organisation där samtliga av fullmäktiges partier är 

representerade.                 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog i april 2019 åt Kommunstyrelsen att 

återkomma med ett förslag till politisk organisation som kan beslutas under 

hösten 2019 för att träda i kraft den 1 januari 2020.  

Uppdraget från Kommunfullmäktige innebar att göra en översyn av den 

politiska organisationen och en konsekvensbeskrivning utifrån intentionen 

att inrätta två nya nämnder, en kultur- och fritidsnämnd samt en teknisk 

nämnd.  

De övergripande motiven till översynen av den politiska organisationen var 

att förstärka den politiska genomslagskraften och det koncerngemensamma 

perspektivet, tydliggöra ansvar mellan politiker och tjänstepersoner, 

tydliggöra politiskt ansvarsutkrävande samt säkerställa en kostnadseffektiv 

verksamhet med rätt kompetens på rätt plats. 

Översynens slutsats är att det finns möjlighet att bygga den politiska 

organisation efterfrågades och som stödjer politikens målbild bättre än idag.  

Ett införande av ny politisk organisation 1 januari 2020 kommer emellertid 

sannolikt att medföra konsekvenser som innebär att pågående och 

planerade insatser behöver nedprioriteras eller helt uteblir. Det utredda 

förslaget till ny politisk organisation har en snäv tidsram, innebär stora 

merkostnader som kommer att minska det ekonomiska 

handlingsutrymmet, särskilt mot bakgrund av ”Projekt 20 miljoner”. 

Mot bakgrund av detta föreslås den alternativa handlingsvägen som 

innebär en genomlysning av hela den politiska organisationen. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Utredningen genomförs med befintliga resurser     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S), Patrik Davidsson (C) och Kent Helgesson (LPO) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-04-23 § 44 

Översyn av politisk organisation 150527 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-06-11 § 129      

Beslutet skickas till 

Kommunchef, chef för samhällsserviceförvaltningen, utvecklingsstrateg, 

samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen och 

samhällsserviceförvaltningen, UppCom AB, Uppvidingehus AB 
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Motion Utökad hjälp av Fixartjänsten 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen utökad 

hjälp av fixartjänsten med teknisk support.  

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit till Uppvidinge kommun, som föreslår att 

kommunens fixartjänst skall utöka sin verksamhet med teknisk support.  

Grundtanken med inrättandet av en fixartjänst i kommunen var att 

förhindra fall och halkolyckor. På Uppvidinge kommuns hemsida finns en 

tydlig broschyr vad en kommuninvånare kan få hjälp med av fixartjänsten 

Teknisk support av dator, surfplattor och smartphones ska vara och är en 

skyldighet av återförsäljaren. Fixartjänsten ska inte arbeta med dessa 

arbetsuppgifter, dels på grund av att spetskompetens inte finns inom dessa 

områden och dels på grund av garantifrågor. Uppvidinge kommuns 

fixartjänst kommer att fortsätta arbeta med grunduppdraget.  

 

 

Samhällsservicechef 

 

Patrik Ivarsson 

Nämndsekreterare 
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§ 75 Dnr 2018-000409  

Motion utökad hjälp via kommunens fixartjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar senast oktober 2019.          

Sammanfattning av ärendet 

Den 27 november 2018, § 133, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion utökad hjälp via 

kommunens fixartjänst.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att 

utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast 

oktober 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion utökad hjälp via kommunens fixartjänst  

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-27 § 133 motion utökad 

hjälp via kommunens fixartjänst    

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst 

Ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige inhämta yttrande från 

socialnämnden avseende överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst från 

kommunstyrelsen till socialnämnden.  

 

Ordförande 

Niklas Jonsson 
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§ 24 Dnr 2018-000269  

Interkommunal samverkan inom avfallsområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

 att tillsammans med KSRR ta fram förslag på avsiktsförklaring om att 

ingå gemensam organisation (kommunalförbund) 

 att kommuncheferna eller motsvarande i Sävsjö, Vetlanda och 

Uppvidinge eller av denne utsedd tjänsteman ges ansvar för 

framtagandet av avsiktsförklaring tillsammans med KSRR 

 att VD och avfallsansvarig i Njudung samt avfallsansvarig i Uppvidinge 

utses att tillsammans med av KSRR utsedda tjänstemän ta fram förslag 

avsiktsförklaring 

 att under framtagandet rapportera till utsedd politisk styrgrupp          

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet 

beslutade Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda 

gemensam organisation genom ett beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. 

En projektgrupp bestående av de ansvariga tjänstemännen  i Amaq, 

Njudunhg och Uppvidinge kommun bildades för att driva arbetet. Till 

styrgrupp utsågs kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun samt 

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

från oppositionen. Dessutom har kommunchefer (eller motsvarande) 

deltagit vid styrgruppsmötena.    

Uppdraget innefattade att ta fram beslutsunderlag för bildande av 

gemensam organisation; 

- Konkretisera hur en gemensam organisation kan utformas (verksamhet, 

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

nuvarande förhållanden 

- Belysa olika samverkansformer (främst kommunalförbund och bolag) 

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

(ägarstyrning, verksamhet/organisation, kunder och anslutning fler 

kommuner) 

- Belysa konsekvenser i befintliga organisationer och närliggande 

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

intresset för fler kommuner att delta 

- Rekommendation om gemensam organisation med eventuella 

beslutshandlingar 

I uppdraget förutsätts inte nuvarande avfallssystem med optisk sortering 

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

organisation. Om gemensam organisation bildas föreslås denna ges i 

uppdrag att utifrån de nya förutsättningarna utreda och i samråd med 

kommunerna föreslås hur framtidens avfallssystem ska utvecklas, vilket 

också ska beslutas av kommunerna och dess renhållningsordning 

(avfallsplan+föreskrift).  

Om rekommendationen innebär förslag om bildande av gemensam 

organisation kan styrgruppen besluta om att ta fram erforderliga 

handlingar för bildande för ställningstagande i berörda politiska styrelser 

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

och remiss.  

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

väntas komma innan årsskiftet 2019/2020.  

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

utredningen men dessa kommuner har avstått medverkan. Det utesluter 

inte verksamhetsmässigt samarbete.  

Vid styrgruppsmöte 2019-12-04 gav styrgruppen uppdrag till 

projektgruppen att studera alternativ till samverkan med andra närliggande 

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

förankring i Kommunstyrelsens presidier vid möte den 12 mars 2019. 

Parallellt under arbetet har information givits i kommunstyrelser och i 

något fall kommunfullmäktige. Vid detta styrgruppsmöte beslutades också 

att kontakta de närliggande kommunalförbunden KSRR 

(Kalmarsundsregionens renhållare) och SÅM (samverkan Återvinning 

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

Avfall & Miljö AB.  

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

förbereda befintliga organisationer för ett eventuellt samgående inom 

VASU eller med annan organisation.  

Vid styrgruppsmötet 2019 redovisades utförda kontakter som sammantaget 

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

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

Rekommendationen från styrgruppen är följande; 

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

Med KSRR avses avsiktsförklaring tecknas som godkänns i KF (eller 

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

- Redovisning av uppdraget inklusive förslag till rekommendation som 

uttrycks i ett inriktningsbeslut om att ingå i samarbete med KSRR ta 

fram avsiktsförklaring ska delges och godkännas av KS i Vetlanda, 

Sävsjö och Uppvidinge.  

- Information ges till berörda parter.  

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

samarbete. Aneby ska dock inte besluta om avsiktsförklaring förrän de 

tagit ställning om samarbetspart.  

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

på gemensamma grunder skapa en stor organisation tillsammans med en 

etablerad part. KSRR har en väl fungerande organisation med tydlig 

strategisk styrning. KSRR har också innovativt tänkande såsom självservice 

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

sortering samt egen regi vilket skapar förutsättningar för synergier och 

utveckling inom dessa områden. KSRR har nyligen anslutit Oskarshamn. 

Bildandet av egen organisation inom VASU bedöms vara ett sämre 

alternativ då organisationen bedöms bli tunn och sårbar med begränsad 

potential för synergier.   

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

Kommunstyrelser enligt följande; 

2/10  Vetlanda 

8/10  Sävsjö 

15/10  Uppvidinge 

Pressinformation ska genomföras i samband med KS Vetlanda. Njudung 

samordnar detta med övriga berörda inklusive KSRR.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-01     

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2019 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att notera informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 

kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 

redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Det pågår ett arbete att sammanställa ej verkställda beslut. Enligt 

kommunallagen ska medborgarförslag och motioner beredas så att de kan 

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

beretts inom den tiden ska detta anmälas till fullmäktige. I förteckningen 

finns 11 motioner som inte besvarats inom det år som anges i 

kommunallagen. Sju medborgarförslag överskrider den gräns på ett år som 

fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-09-27 

Förteckning oktober 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige   

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Sammanträdesplan 2020 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen, 

arbetsutskottet, personalutskottet, kultur- och föreningsutskottet samt 

tekniska utskottet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta sammanträdesplan 

2020 för kommunfullmäktige.              

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska besluta om 

sammanträdestider för år 2020.     

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2020 

Tjänsteskrivelse 2019-09-27  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Kommunsekreterare             

 

 

Nämndsekreterare 

Alexander Arbman 

 



                      Sammanträdesplan år 2020    
         

          

 

        Kommunstyrelsens arbetsutskott     Kommunstyrelsen       Kommunfullmäktige        

 

 

Beredning  

Tisdagar 

Kl. 08:30 

Sammanträde 

Tisdagar  

Kl. 08:30 

 Beredning  

Måndagar 

Kl. 8:30 

Sammanträde  

Onsdagar 

Kl. 13:30 

 

 

 

Beredning 

Måndagar 

Sammanträde 

Tisdagar 

Kl. 18:30 

     21 januari 

16 december (2019) 7 januari 14 januari Torsdag, 23 januari 27 januari 4 februari 

21 januari 4 februari 10 februari 19 februari 24 februari 3 mars 

18 feburari 3 mars 9 mars (13:00) 18 mars 23 mars 7 april 

24 mars 7 april 8 april 22 april 27 april 5 maj 

21 april 5 maj 11 maj 20 maj   

12 maj 26 maj 1 juni 10 juni 15 juni 23 juni 

25 juni 4 augsti 10 aug 19 augusti 24 augusti 1 september 

18 augusti 1 september 7 september 16 september 28 september 6 oktober 

22 september 6 oktober 12 oktober 21 oktober 26 oktober 3 november 

20 oktober 3 november 9 november 18 november 23 november 1 december 

      

      



 

Kommunledningsförvaltningen · Kansliavdelningen 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskott        Kommunstyrelsens personalutskott       Kommunstyrelsens kultur- och 

fritidsutskott 

 

 

 

Beredning  

 

Sammanträde  

Onsdagar 

Kl. 14:00 

 Beredning  

 

Sammanträde 

Torsdagar  

Kl. 14:00 

 

 

 

Beredning 

 

Sammanträde 

Torsdagar 

Kl. 14:00 

 26 Februari  16 januari 

 

 6 Februari 

 29 april  26 mars  7 maj 

 23 september  28 maj  18 juni 

 19 november (torsdag)  24 september  27 augusti 

   3 december  5 november 
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Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

verkställa beslut om att påbörja rivning av gamla Smedjan och uppbyggnad 

av nya Smedjan i Lenhovda.     

 

 

Kommunstyrelsens ordförande 

Niklas Jonsson  
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§ 125 Dnr 2017-000409  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja rivning av gamla Smedjan och 

uppbyggnad av nya Smedjan i Lenhovda. 

2. Uppdra åt socialnämnden att finansiera utökad driftskostnad inom 

beslutad budgetram, kommunfullmäktige 2019-07-30 § 95. 

3. Avsätta 16,8 mnkr av kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel 

för projektering och genomförande av projektet, 2 mnkr för år 2019 och 14,8 

mnkr för år 2020.           

Reservation 

Kent Helgesson (LPO) 

Roger Karlsson (LPO) 

Christina Lindqvist (KD), Ingemar Hugosson (C), Frida Sundqvist Hall (C), 

Viktoria Birgersson (C), Eva Palmqvist (C), Thomas Lindberg (C), Sadiq 

Sahal (C) och Magnus Gustafsson (C) reserverar sig mot beslutet med 

motivering: 

Då socialnämnden två gånger svarat att de inte har tillräcklig egen 

finansiering för att driva verksamheten. Då det visat sig att det idag inte 

finns någon anmärkning från arbetsmiljöverket på Videbo. Och i övrigt med 

hänvisning till den förra återremissen, se nedan: 

• Ingå i Socialnämndens egna budgetarbete och bedömas utifrån vilken 

prioriteringsvikt Smedjan har i förhållande till övriga prioriteringar som 

måste göras i Socialnämndens besparingsarbete. 

• Socialnämnden ska analysera och redogöra för det framtida behovet av 

korttidsboende och kommunens LSS verksamhet. 

• Socialnämnden ska tydliggöra vilka vinster Socialnämnden ser med en 

samlokalisering med Vaktmästargruppen. 

• Socialnämnden ska svara på frågan 2 från Kommunstyrelsen, om hur 

Socialnämnden ska finansiera de ev ökade driftkostnaderna, som idag 

beräknas öka med knappt 1miljon. 

• Socialnämndens bedömning bör ligga till grund för investeringsbudgeten. 
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• Om ärendet återkommer till fullmäktige ska det innehålla alla handlingar 

som berör ärendet och är av betydelse för ett gott beslutsarbete.              

Robert Fredriksson (SD), Billy Lindvall (SD), Hanne Geiger (SD), Simon 

Bring (SD), Rickard Revelj (SD) reserverar sig mot beslutet med motivering 

att vi inte kan acceptera ökade driftskostnader utanför budget på cirka 1 

miljon per år och en investering så högt över tidigare förslag så länge som 

verksamheten kan bedrivas i befintliga lokaler.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-05, § 224, att påbörja projektering för 

ombyggnation av Smedjan i Lenhovda. 

Under maj månad 2019 inkom offerter angående rivning av befintlig lokal, 

samt uppbyggnad av en ändamålsenlig lokal. 

På grund av att det gått några år sedan beslut fattades och att det 

ekonomiska läget är betydligt försämrat för Uppvidinge kommun, ställde 

kommunstyrelsen tre frågor till socialnämnden under kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-06-11, § 125. Dessa frågor var: 

1. Vill socialnämnden gå vidare med nybyggnation enligt offert? 

2. Om ja, redovisa hur mycket socialnämndens driftkostnader ökar och hur 

den eventuella ökningen skall finansieras  

3. Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboende ut de närmaste fem 

åren? 

Socialnämndens presidie svarade på frågorna genom skrivelse, 2019-07-02, 

att Socialnämnden vill gå vidare med rivning och uppförande av ny 

verksamhetslokal. Den ökade driftkostnaden är 988 000 kr/ år. Från 2022-01-

01 sjunker driftkostnaden med 132 000 kr/ år, då hyreskontraktet med ett av 

de nuvarande korttidsboende går ut. Socialnämnden svarade inte på hur de 

skall finansiera kostnadsökningen 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-13, § 160, att föreslå kommun-

fullmäktige att: 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja rivning av gamla Smedjan och 

uppbyggnad av nya Smedjan i Lenhovda. 

2. Uppdra åt socialnämnden att finansiera utökad driftskostnad inom 

beslutad budgetram, kommunfullmäktige 2019-07-30 § 95. 
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3. Avsätta 16,8 mnkr av kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel 

för projektering och genomförande av projektet, 2 mnkr för år 2019 och 14,8 

mnkr för år 2020.             

På kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-27, § 108, återemitterades 

ärendet genom minoritetsåteremiss till socialnämnden.  

Socialnämnden beslutade 2019-09-05, § 120, att godkänna informationen och 

antar beslut gällande ärendet projektering för byggnation av Smedjan. 

Socialnämnden beslutade även att socialnämndens budgetberedningsgrupp 

ska äska pengar för mellanskillnaden mellan ombyggnation och 

nybyggnation av Smedjan.   

På kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-10, § 171, beslutade 

kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att: 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja rivning av gamla Smedjan och 

uppbyggnad av nya Smedjan i Lenhovda. 

2. Uppdra åt socialnämnden att finansiera utökad driftskostnad inom 

beslutad budgetram, kommunfullmäktige 2019-07-30 § 95. 

3. Avsätta 16,8 mnkr av kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel 

för projektering och genomförande av projektet, 2 mnkr för år 2019 och 14,8 

mnkr för år 2020.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Victoria Birgersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

ändringen av punkt 1 till: Uppdra åt kommunstyrelsen påbörja rivning av 

gamla Smedjan och uppbyggnad av nya Smedjan i Lenhovda när 

socialnämndens budget tillåter. 

Kent Helgesson (LPo) yrkar bifall till Victoria Birgerssons (C) yrkande. 

Matthias Sjöberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Carl Krekola (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Robert Fredriksson (SD) yrkar bifall till Victoria Birgerssons (C) yrkande. 

Kerstin Ljungqvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Christina Lindqvist (KD) yrkar bifall till Victoria Birgerssons (C) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Victoria Birgerssons (C) förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. 

Ordförande instruerar kommunfullmäktiges ledamöter att Ja-röst innebär 

bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst innebär bifall till Victoria 

Birgerssons (C) yrkande. 

Ordförande finner att 20 ledamöter röstat Ja, 15 ledamöter röstat Nej. Ingen 

avstod från att rösta. Ordförande finner genom votering att 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Omröstningsresultat 

 Ja Nej  Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Eric Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Ingemar Hugosson (C)  X  

Frida Sundqvist Hall (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  
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Eva Palmqvist (C)  X  

Thomas Lindberg (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Magnus Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Mikaela Gross (V) X   

Matthias Sjöberg (V) X   

Billy Lindvall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Hanne Geiger (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPO)  X  

Roger Karlsson (LPO)  X  

Peter Skog Lindman (S) X   

Resultat 20 15 0 

     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-12-05, § 224 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-13, § 38 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-05-08, § 74 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-12, § 85 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-11, § 125 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-06-13, § 115 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-13, § 160 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-08-27, § 108 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-09-05, § 120 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-10, § 171 

Skrivelse från socialnämndens presidium 2019-07-02 
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Skrivelse från Föreningen Borgens styrelsen, 2019-09-05 

Färdigställd anbudsprövning Nybyggnad korttidsboende, Lenhovda 

Ritning 1 

Ritning 2 

Ritning 3 

Ritning 4 

Ritning 5    

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr 2019-000277  

Hot och våld mot politiker 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner och riktlinjer 

vid hot och våld mot politiker.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade lägga till ärendet till 

dagordningen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

rutiner och riktlinjer vid hot och våld mot politiker.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.                  
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§ 141 Dnr 2019-000153  

Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att fortsätta med arbetet 

för att få en budget i balans och återkomma till kommunstyrelsen i den 

ekonomiska rapport som socialnämnden lämnar i september år 2019.                   

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 mars 2019, § 35, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att 

redovisa åtgärdsplan för att uppnå ett resultat inom nämndens budgetram 

för året. Socialnämnden beslutade den 9 maj år 2019, § 86, att godkänna 

redovisad åtgärdsplan och överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens presidium bjöd in socialnämndens presidium samt 

förvaltningschef till sammanträdet för att diskutera nämndens godkända 

åtgärdsplan.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ger socialnämnden i 

uppdrag att fortsätta med arbetet för att få en budget i balans och 

återkommer till kommunstyrelsen i den ekonomiska rapport som 

socialnämnden lämnar i september år 2019.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-15 § 35 

Protokollsutdrag SN 2019-05-09 § 86 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 121 Dnr 2019-000063  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godtar informationen.       

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 8,85 miljoner kronor år 

2019, vilket är oförändrat sedan förra prognosen. Äldreomsorgens behov 

överstiger budget med ca 3,8 miljoner kronor. Prognosen för 

äldreomsorgens verksamheter är utöver underskottet i 

resursfördelningsbudgeten -5,7 miljoner kronor. Hälso- och sjukvård har ett 

beräknat underskott på 550 tusen kronor på grund av höga 

personalkostnader. Försörjningsstöd har liksom föregående år höga 

kostnader och förväntas gå med underskott på 3 miljoner kronor. 

Placeringar för barn och unga har minskade kostnader, medan det har ökat 

för vuxna och våld i nära. Prognosen för ensamkommande barn och unga 

förutsätter att intäkterna från Migrationsverket täcker kostnaderna, detta är 

en stor osäkerhetsfaktor. Migrationsverket har börjat ge avslag på 

ansökningar avseende LVU-placeringar och LVU-liknande omständigheter, 

vilket är överklagat till Förvaltningsrätten. Vid ett avslag på överklagan och 

utebliven ersättning för dessa placeringar försämras prognosen med 5 

miljoner kronor. Prognosen för gruppbostäder har förbättrats ytterligare, 

samtidigt har ytterligare köp av boende tillkommit till en total, ej 

budgeterad kostnad, av 2 miljoner kronor för år 2019. Prognosen baseras på 

budget 2019, utfall efter åtta månader samt kända avvikelser. Inom 

socialförvaltningens verksamhetsområden sker förändringar hela tiden, 

vilket kan påverka ekonomin i både positiv och negativ inriktning.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Utan åtgärder prognostiseras ett resultat som överskrider budget med 8,85 

miljoner kronor.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.       

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport januari - augusti 2019 



 

Fel! Dokumentvariabel saknas. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-05 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Uppföljning per verksamhet januari - augusti 2019 

Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2019 

Tjänsteskrivelse av ekonom och förvaltningschef, 2019-09-04 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 82 Dnr 2019-000180  

Uppvidinge gymnasieskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hemställa till 

kommunfullmäktige om att avveckla gymnasieskolans nationella program 

inför läsåret 2020/2021.  

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att komplettera 

underlaget med en risk- och konsekvensanalys innan det skickas vidare till 

kommunfullmäktige för beslut.   

Reservation 

Torbjörn Gustafsson (C), Sadiq Sahal (C), Anna-Lena Gustafsson (KD) och 

Robert Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar 

reservationsmotivering nedan.  

Reservationsmotivering 

Gymnasieskolan har inte fått redovisa sitt förslag som nämnden tidigare 

begärt. Någon risk- och konsekvensanalys har inte gjorts. Vart och ett av 

dem 3 delbeslut motiverar detta. Vi finner det osannolikt att komvuxlärarna 

skulle hinna med 75 IM elever inom sina nuvarande tjänster.      

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att skapa förutsättningar för besparingar. En av 

utgångspunkterna var att det krävs strukturförändringar för att fortsatt 

utveckla kommunen. 

Uppvidinge gymnasieskola har under en längre tid dragits med såväl 

organisatoriska som ekonomiska svårigheter. Gymnasiet har under flera år 

uppvisat minusresultat. Förutom de ekonomiska svårigheterna som är en 

följd av vikande elevtal har Skolinspektionen vid ett flertal tillfällen utfärdat 

förelägganden om vite avseende gymnasieskolan. Skolinspektionen har 

exempelvis riktat kritik mot att gymnasiet i så hög grad blandar 

vuxenstuderande och ungdomsstuderande vilket har varit en förutsättning 

för att få utbildningarna att starta.  

Det är få elever söker till gymnasiet. Antagningen inför läsåret 2019/2020 

visar återigen på ett lågt söktryck, totalt sökte sex elever de nationella 

programmen vid gymnasieskolan. Tidigare i år pausades antagningen till 

Naturvetenskapsprogrammet på grund av för få sökande. Sökande finns till 
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introduktionsprogrammen som i förslaget blir kvar tillsammans med 

vuxenutbildningen. På sikt bör dock även vuxenutbildningens omfattning 

och organisering ses över. Antagningen till de nationella programmen ser i 

år ut enligt nedan.  

Program Sökande IM Kommentar 

Bygg och anläggning 1  

 Bygg och anläggning 

lärling 

1  

 Industri lärling 1  

 Vård och omsorg 1  

 VVS Branschskola 2  Dessa elever läser sina 

yrkesämnen i 

Katrineholm men 

övriga kurser och 

arbetsplatsförlagt 

lärande i Uppvidinge 

Introduktionsprogram   35 Var av 5 är boende i 

annan kommun. 

Introduktionsprogram 

avvecklas inte i 

förslaget.  

Totalt sökande 6 

  Det finns samläsningsvinster mellan olika program men att starta 

utbildningar med enstaka sökande till hela program är inte ekonomiskt 

försvarbart. Idag är det vuxenutbildningarna som i hög grad möjliggör att 

det finns kurser för gymnasieungdomarna att läsa.  

Det har förts fram att en tänkt satsning på yrkesprogram skulle vara en 

möjlig utveckling av gymnasiet. Vi ser inte att detta är en möjlig utveckling 

då de egna utmaningarna även samverkar med en nationell trend då färre 

ungdomar söker sig till yrkesprogram. I Skolverkets sammanställning av 

årets antagna ser vi att yrkesprogrammen minskar och att vård- och 

omsorgsprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet är två av de 

program som minskar mest i landet (se underlag gällande statistik från 

Skolverket). Dessa två är program som i diskussioner förts fram som 

möjliga grundstenar i ett eventuellt yrkesgymnasium.  

Presidiet önskar se ett större fokus på grundskolan. Som en följd av 

avvecklingen av gymnasiet flyttas Åsedaskolan 7-9 till gymnasiets lokaler. 

Att använda gymnasiets lokaler till fortsatt skolverksamhet är en god 
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resursanvändning av befintliga lokalresurser. Till skollokalerna där 

Åsedaskolan 7-9 är idag flyttas vuxenutbildning och 

introduktionsprogrammen.  

Barn- och utbildningsnämndens presidium föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar att hemställa till kommunfullmäktige om att 

avveckla gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2020/2021. 

Ekonomiska konsekvenser 
Avvecklingen av gymnasieskolans nationella program får en kostnadseffekt 

vad vi kan se idag på 2.5 miljoner kronor.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Oppositionen (Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna) 

yrkar på återremiss. Skolan har inte fått redovisa sitt förslag som nämnden 

tidigare begärt. Någon risk- och konsekvensanalys har inte gjorts. Vi finner 

det osannolikt att komvuxlärarna skulle hinna med 75 IM elever inom sina 

nuvarande tjänster.  

Robert Fredriksson (SD) och Anna-Lena Gustafsson (KD) yrkar bifall till 

oppositionens yrkande.  

Jan Wernström (S) tilläggsyrkar till presidiets förslag till beslut att barn- och 

utbildningsförvaltningen får i uppdrag att komplettera underlaget med en 

risk- och konsekvensanalys innan det skickas vidare till 

kommunfullmäktige för beslut.  

Margareta Schlee (M) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut och Jan 

Wernströms (S) tilläggsyrkande.  

Oppositionen (Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna) 

yrkar avslag. Gymnasieskolan har inte fått redovisa sitt förslag som 

nämnden tidigare begärt. Någon risk- och konsekvensanalys har inte gjorts. 

Vart och ett av dem 3 delbeslut motiverar detta. Vi finner det osannolikt att 

komvuxlärarna skulle hinna med 75 IM elever inom sina nuvarande 

tjänster.    

Beslutsgång 

Proposition 1  

Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden om ärendet ska 

återremitteras.  

Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag.  
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Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs.  

Ordförande finner genom votering att ärendet ska avgöras idag.   

Proposition 2  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med presidiets förslag till beslut med Jan Wernströms (S) tilläggsyrkande.  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med oppositionens yrkande om avslag.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med presidiets förslag till beslut med Jan Wernströms (S) tilläggsyrkande.        

Omröstningsresultat 

Ordförande förklarar att Ja-röst innebär bifall till att ärendet ska avgöras 

idag och att Nej-röst innebär bifall till att ärendet återremitteras. 

Namn Ja Nej Avstår 

Jan Wernström (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Margareta Schlee (M) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Mikaela Gross (V) X   

Torbjörn Gustafsson (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Anna-Lena Gustafsson (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Robert Fredriksson (SD)  X  

Totalt 7 4 0 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-28 

Utredning om avveckling av Uppvidinge gymnasieskola 

Elevtal Uppvidinge gymnasieskola höstterminen 2019 

Statistik gällande antagning till gymnasiet höstterminen 2019, Skolverket   
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Beslutet skickas till 

Uppvidinge gymnasieskola 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

 



Sammanställd elevstatistik GY per program ht-19=vt-20 Sammanställd elevstatistik GY per program ht-20

Gymnasieskola ht-19=vt-20 Gymnasieskola ht-20
Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Bygg och anläggning 1 2 4 7 Bygg och anläggning 1 2 3

IKE BA 1 1 2 1 1

Bygg och anäggning lärling 1 2 5 8 Bygg och anäggning lärling 1 2 3

0 0

Handel och adm lärling 1 1 Handel och adm lärling 1 1

0 0

Industri lärling 1 6 5 12 Industri lärling 1 6 7

0 0

0 0

NA program 8 8 NA program 8 8

IKE NA 3 3 3 3

Vård och omsorgsprogram 1 5 11 17 Vård och omsorgsprogram 1 5 6

IKE VO 5 1 6 5 5

Barn och fritid lärling 1 1 Barn och fritid lärling 1 1

0 VVF lärling 2 2

VVF lärling 2 2 tot åk 1, 5% av 97 elever 5 5

Tot 6 34 27 67 Tot 5 6 34 45

IM 13 12 15 40 IM 11 13 12 36

IM YRK 17 7 9 33 IM YRK 14 17 7 38

IKE IM YRK 5 1 6 IKE IM YRK 5 1 6

Tot IM 35 20 24 79 Tot IM 25 35 20 80

Totalt gy 41 54 51 146 Totalt gy 30 41 54 125

Våra egna elever 36 44 49 129 Våra elever 30 36 44 110

IKE 5 10 2 17 IKE 0 5 10 15



Söktryck till högskoleförberedande 

program ökar 

Andelen förstahandssökande till yrkesprogram i gymnasieskolan minskar, samtidigt som 
fler söker ett högskoleförberedande program. Något fler är behöriga till det program de 

sökt. Det visar Skolverkets preliminära statistik över hur elever sökte till gymnasieskolans 
nationella program inför läsåret 2019/20. 

Preliminär statistik över sökande till gymnasieskolan per program läsåret 2019/20  

Av samtliga förstahandssökande till ett nationellt program inför läsåret 2019/20 sökte 63 

procent till ett högskoleförberedande program och 37 procent till ett yrkesprogram. 

Motsvarande andelar föregående år var 62 respektive 38 procent. Andelen 

förstahandssökande till ett yrkesprogram minskar därmed något jämfört med föregående 
läsår. 

Andel som sökte till nationella program i första hand, läsåren 2011/12 - 2019/20 

 

124 500 elever sökte till de nationella programmen inför läsåret 2019/20 vilket kan 

jämföras med 124 700 elever inför läsåret 2018/19. Samhällsvetenskapsprogrammet är det 

program som flest elever söker i första hand läsåret 2018/19. Ekonomiprogrammet är för 
andra året det näst mest sökta nationella programmet. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever


Antal förstahandssökande till nationella program läsåren 2018/19 och 2019/20 

 

Andelen sökande till vård- och omsorgsprogrammet 

minskar 

Det är färre elever som söker ett yrkesprogram jämfört med förra läsåret. Därmed bryts de 

senaste två årens uppåtgående trend för yrkesprogrammen. Vård- och 

omsorgsprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet minskade mest med 14 
respektive 10 procent, vilket motsvarar 800 respektive 650 elever jämfört med föregående 

läsår. Dessa program minskade mest av alla nationella program. Antalet sökande till barn- 



och fritidsprogrammet och handel- och administrationsprogrammet ökade med 200 

elever jämfört med föregående läsår, en ökning med sex respektive fem procent. 

El- och energiprogrammet är även inför läsåret 2019/20 det yrkesprogram som flest elever 
i första hand söker tätt följt av fordon- och transportprogrammet. 

Andel som sökte respektive yrkesprogram i första hand, läsåren 2011/12 - 2019/20  

 

Störst ökning av sökande till 

samhällsvetenskapsprogrammet 

Inför läsåret 2019/20 ökade antalet förstahandssökande till 

samhällsvetenskapsprogrammet med 1 300 elever jämfört med föregående läsår vilket var 

en ökning med sex procent. Även sökande till ekonomiprogrammet och estetiska 
programmet ökade jämfört med föregående läsår. Övriga högskoleförberedande program 
minskade i både antal och andel sökande. 

Andel som sökte respektive högskoleförberedande program i första hand, läsåren 
2011/12 – 2019/20 



 

Behörigheten bland sökande 

Behörigheten ökade med 0,6 procentenheter jämfört med föregående läsår, från 84,1 till 
84,7 procent. Andel behöriga elever till sökta förstahandsval ökade endast bland elever 
som sökte till yrkesprogram. 

Om statistiken 

Statistiken visar vilka program eleverna i första hand sökte samt andelen som var behöriga 
respektive antagna och baseras på antagningen bland samtliga sökande den 1 juli 2019. 

Statistiken är preliminär och ger endast en nationell bild av vilka program som eleverna i 

första hand vill läsa. Att den är preliminär innebär att uppgifterna kan komma att 

revideras. I oktober publiceras den slutgiltiga statistiken som går att bryta ner på län och 
kommun. Elever som sökt någon av introduktionsprogrammen ingår ej i den preliminära 
statistiken. 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-
vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20eleve
r&lasar=2019/20  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20


Utredning om avveckling av Uppvidinge gymnasieskola

Nedläggning gy

Gymnasiet                                                        (tkr) Budget I befintligt Nedläggning av gy ha kvar IM

Rektor 950 950 0

Adm 350 350 0

Personalkostnader 7 700 10 000 0

Ers asylelever på Uppv gy -800 -1 000 -1 000 -1 000

Statsbidrag introduktionsprogram -345 0

Mtrl 945 1 568 0

IKE åk 1-3, 267 elever 28 800 33 000 33 000 33 000

IKE elever på Uppv gy åk 1 -3,  46 elever 5 300 5 300

IKE IM yrk, 36 elever 3 700 0

IKE IM språk,  38 elever 4 900 0

6% moms Fristående IKE -500 -800 -800 -800

Återsök Mig 8 IKE elever -1 000 -1 000 -1 000

Försäljning platser 17 elever -1 600 0

SYV 361 240 0

Skolskjutsar IKE åk 1-3, 277 elever 1 800 1 800 1 800 1 800

Skolskjutsar åk 1-3 Uppv gy 72 elever nu 400 400 300

Skolskjutsar åk 1-3 Uppv gy 1 000 400

Inackorderingsbidrag 250 200 200 200

BBSS 256 250 0

Luncher 1 179 1 179 0

Förvaltningsersättning 758 758 0

Städ 344 344 0

Vaktmästeri 98 98 0

kapitalkostnader 1 200 1 200 0

Tot 44 100 47 592 47 100 38 200

Besparing mot verklighet 492 9 392

Besparing mot budget -3 000 5 900

Vux och Im i 

Vux                                                                      (tkr) Budget I befintligt Nedläggning av gy Åsedaskolan 7-9

Rektor 50% (50% sfi) 407 407 407

Adm 168 168 168

Mtrl IM elever 120

BBSS IM elever 150

Luncher IM elever 676

Förvaltningsersättning 380 380 1 000

Städ 0 0 892

Vaktmästeri 80 80 80

Kapitalkostnader 15 15 105

Tot 1 050 1 050 3 598

Besparing mot verklighet -2 548

Besparing mot budget -2 548

Åseda 7-9 i

Åseda 7-9                                                          (tkr) Budget I befintligt Nedläggning av gy gy lokaler

Rektor 950 950 950

Förvaltningsersättning 1000 1000 1 138

Städ 892 892 344

Vaktmästeri 80 80 178

Kapitalkostnader 105 105 1 215

Tot 3 027 3 027 0 3 825

Besparing mot verklighet -798

Besparing mot budget -798

Total besparing mot budget helårseffekt 2 554











 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

therese.magnusson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Therese Magnusson THMA 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-04 
Referens 

KS 2019-000082 

  

 

Granskning av intern kontroll, revisionsrapport 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget återredovisas till 

Kommunstyrelsen i december år 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

 Kommunens revisorer gav PwC i uppdrag att granska Kommunstyrelsens 

och nämndernas arbete med den interna kontrollen. Revisorerna 

överlämnade rapporten i februari innevarande år och önskade svar från 

nämnder och Kommunstyrelse vilka åtgärder som ska vidtas för att åtgärda 

de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.   

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07, §107, att godkänna upprättat svar 

till revisionen. 

I svaret till revisorerna ingick bland annat att Kommunlednings-

förvaltningen under hösten 2019 ska gå igenom och aktualisera de 

styrdokument och tillämpningsanvisningar som finns inom området. Både 

övergripande styrdokument och styrdokument som gäller för 

Kommunstyrelsen. Arbetet ska enligt beslutet återredovisas till 

Kommunstyrelsen senast i oktober 2019. Ansvaret för den interna 

kontrollen flyttades genom beslutet i maj från ekonomiavdelningen till 

kansliavdelningen. 

Kansliavdelningen bedömer att uppdraget inte är färdigställt för 

återredovisning till kommunstyrelsen i oktober enligt tidigare beslut. 

Ansvaret för den interna kontrollen är något nytt för kansliavdelningen 

samt att uppdraget anses vara av omfattande karaktär. 

Kansliavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdraget 

återredovisas till kommunstyrelsen senast i december år 2019.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-05-07, §107 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg, 2019-10-04 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Utvecklingsstrateg   
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§ 107 Dnr 2019-000082  

Granskning av intern kontroll, revisionsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna upprättat svar och överlämna det till revisionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har lämnat över PwC:s skriftliga rapport om granskning av 

intern kontroll till kommunstyrelsen och önskar svar där kommunstyrelsen 

redovisar vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i 

den revisionella bedömningen. Kommunstyrelsen har uppdragit till 

kommunledningsförvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde i 

maj 2019 upprätta svar till revisionen avseende granskningsrapporten för 

intern kontroll.  

Upprättat svar gäller övergripande rutiner och styrdokument samt 

kommunstyrelsens egna rutiner och styrdokument. Varje nämnd svarar 

inom sitt område. Nedan redovisas revisorernas påpekanden och de 

åtgärder som kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen 

kommer att vidta:  

Revisorerna bedömer att respektive nämnd behöver aktualisera sina beslut 

över hur arbetet med den interna kontrollen ska organiseras. 

- Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att 

under hösten gå igenom och aktualisera de styrdokument och 

tillämpningsanvisningar som finns inom området, både 

övergripande styrdokument och styrdokument som gäller för 

kommunstyrelsen. Senast i oktober ska arbetet återredovisas till 

kommunstyrelsen.  

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen behöver säkerställa tillräckliga 

resurser för att övergripande säkerställa att systemet med intern kontroll 

fungerar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om regler för intern 

kontroll.  

- Kommunchefen kommer att förändra organisationen avseende det 

övergripande arbetet och kommunstyrelsens arbete med intern 

kontroll. Ansvaret flyttas från ekonomiavdelningen till 

kansliavdelningen och en uttalad ansvarig utses.  
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Revisorerna bedömer att det i samband med introduktion av nya 

medarbetare inte i tillräcklig omfattning säkerställs att det finns kunskap 

om den interna kontrollens syfte och funktion i organisationen 

- Kommunledningsförvaltningen kommer att komplettera 

introduktionsprogrammet för nyanställda med information om 

intern kontroll. Genomförs senast december 2019.  

Revisorerna anser att arbetet med riskbedömningar behöver stärkas genom 

ett bredare arbete med att inventera och dokumentera risker, där 

kommunstyrelsen tydligare involveras. Även utveckling av metodik och 

säkerställande av ett gemensamt synsätt för genomförande av risk- och 

väsentlighetsbedömningar.  

- Kommunledningsförvaltningen tar hänsyn till revisorernas 

bedömning vid genomgång och aktualisering av styrdokumenten. 

Revisorerna anser att arbetet med riskbedömningar behöver utvecklas för 

att kunna säkerställa att styr- och kontrollåtgärderna är tillräckliga.  

- Kommunledningsförvaltningen tar hänsyn till revisorernas 

bedömning vid genomgång och aktualisering av styrdokumenten.  

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att utveckla arbetet med 

intern kontroll genom att skapa en gemensam grund för hur arbetet med 

riskbedömningar ska bedrivas.  

- Kommunledningsförvaltningen tar hänsyn till revisorernas 

rekommendation vid genomgång och aktualisering av 

styrdokumenten.  

Revisorerna rekommenderar vidare kommunstyrelsen att i större 

utsträckning, inom ramen för uppsiktsplikten, besluta om 

internkontrollmoment som omfattar hela den kommunala organisationen, 

eller delar av den.  

- Kommunledningsförvaltningen tar hänsyn till revisorernas 

rekommendation vid genomgång och aktualisering av 

styrdokumenten.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.  
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Beslutsunderlag 

Protokoll, kommunstyrelsen 2019-04-09, § 57 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-04-16 

Revisionsrapport, Granskning av intern kontroll, februari 2019 

Skrivelse från revisionen granskning av intern kontroll, 2019-02-18    

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Revisionen 
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