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Datum 

2020-10-27 
 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 3 november 2020 klockan 

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

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

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

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Information från revisorerna 

Dnr 2020-000008  

Information på sammanträdet. 

4.  Delårsbokslut per 2020-08-31 

Dnr 2020-000155  

./. 

5.  Skattesats 2021 

Dnr 2020-000261  

./. 

6.  Kommunalt partistöd 2021 

Dnr 2020-000188  

./. 

7.  Vattenkällan Företagshotell Älghult / 

Utveckling Östra Uppvidinge  

Dnr 2020-000381  

./. 

8.  Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och 

samhällsskyddsråd 

Dnr 2020-000204  

./. 

9.  Sammanträdesplan 2021 

Dnr 2020-000410  

./. 

10.  Val av huvudmän för Högsby Sparbank 

Dnr 2020-000382  

./. 
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Ärende Anteckningar 

11.  Val av två ledamöter och två ersättare till 

kommunalförbundet Kretslopp Sydost 

Dnr 2020-000392  

./. 

12.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

socialnämnden 

Dnr 2020-000435  

 

13.  Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

socialnämnden efter Gunilla Nikolausson 

Dnr 2020-000436  

 

14.  Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden efter Annika 

Viktorsson Önnered (C) 

Dnr 2020-000455  

 

15.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

socialnämnden 

Dnr 2020-000477  

 

16.  Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

Socialnämnden efter Sofia Cronholm 

Dnr 2020-000478  

 

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

kommunsekreterare 
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§ 227 Dnr 2020-000155  

Delårsbokslut per 2020-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut 

per sista augusti 2020.            

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommuner upprätta minst ett delårsbokslut per 

år. I Uppvidinge kommun upprättas delårsbokslutet per sista augusti.  

Resultatet per sista augusti 2020 är positivt med 26,2 miljoner kronor, 

prognosen för helåret är plus 21 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner bättre 

än årets budget.  

Nämndernas delårsresultat är positivt med 8,6 miljoner kronor i förhållande 

till periodens budget, prognosen för helåret är minus 2,6 miljoner kronor. 

Finansförvaltningens beräknas ge ett positivt resultat till följd av att staten 

under året har tillskjutit nya generella statsbidrag till kommunerna.   

De samlade investeringarna för perioden uppgår till 20,4 miljoner kronor 

och prognosen för året är 45 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 två att uppnås för året.  

I delårsbokslutet ingår även en utvärdering av de av kommunfullmäktige 

fastställda målen för verksamheterna. Av den övergripande 

målavstämningen framgår att 10 procent av målen bedöms komma uppnås 

i år och att 90 procent bedöms komma uppnås delvis.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-10-13 
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INNEHÅLL

Avsnitt 1

Förvaltningsberättelse

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

Förvaltningsberättelsen är en sammanfattning av årsre-
dovisning / delårsrapport, där väsentliga delar av kom-
munens 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 har 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.

DELÅRSBOKSLUTETS STRUKTUR

3 2020 ...
6 KOMMUNSTYRELSENS 
   ORDFÖRANDE
7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
8 UPPVIDINGES FÖRUTSÄTTNINGAR 
8 OMVÄRLDSANALYS
9 MÅLAVSTÄMNING
12 EKONOMI I FOKUS 
16 REDOVISNINGSPRINCIPER
17 DRIFTREDOVISNING
18 NÄMNDERNAS RESULTAT
20 INVESTERINGSREDOVISNING
21  PERSONAL- OCH HÄLSO-
     REDOVISNING
25 RESULTATRÄKNING
26 KASSAFLÖDESANALYS
27 BALANSRÄKNING
32 BOLAGENS REDOVISNING
33 UPPVIDINGEHUS AB
36 UPPCOM AB  
38 KOMMUNALFÖRBUNDET  
     RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA 
      KRONOBERG (RÖK)
39 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
40 KOMMUNSTYRELSE
44 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND  
48 SOCIALNÄMND
52 MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND  
54 REVISION
55 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
56 VALNÄMND
56 KRISLEDNINGSNÄMND
57 LÖNESAMVERKAN - HUL 

Uppvidinge kommuns delårsbokslut avlämnas av Kom-
munstyrelsen till Kommunfullmäktige. Den vänder sig 
även till externa intressenter såsom kreditgivare, leveran-
törer och andra offentliga myndigheter.
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2020 ...

Dämmet vid Änghultasjön i Klavreström var 
sedan många år tillbaka i dåligt skick och nu har 
renovering utförts. Arbetet pågick under hösten 
2019 och delar av vintern och våren 2020.
Efter inspektion ersätter nu en modern kon-
struktion den gamla och den är automatiserad 
när det gäller reglering av vattennivån. Damm-
luckorna har bytts ut, nya betongkonstruktioner 
gjutits och stenmuren tätats.

För att bevara kulturmiljövärdena i området 
liknar den nya konstruktionen utseendemässigt  
den gamla.

Uppvidinge kommun vill försköna samhällena 
genom att ta bort förfallna fastigheter. Här rivs 
tidigare ”Smultronstället” i Lindshammar.
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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 två att uppnås för året.

Sänkta kostnader och kraftiga ekonomiska tillskott skapar positivt resultat i 
år!
De senaste tre åren har kommunen redovisat negativa resultat. För att komma 
i ekonomisk balans genomfördes under förra året ett omfattande arbete med 
åtgärdsplaner. I budgeten inför året och de kommande åren finns krav på kost-
nadssänkningar inom samtliga nämnder. Årets delårsbokslut visar att vi har 
lyckats sänka kostnaderna inom många områden. Staten har under året tillfört 
kraftiga ekonomiska tillskott till kommunerna, både i form av tillskott till välfär-
den och för att motverka ekonomiska effekter av den pågående pandemin. Dessa 
tillskott, tillsammans med ett envist arbete med kostnadssidan, skapar ett gott 
ekonomiskt resultat för året. 
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Kommunstyrelsens ledamöter

Peter Danielsson 
(S)

Ingrid Hugosson (C)

Anders Käll (M)

Jerker Blomqvist (M)

Victoria Birgersson 
(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
Kommunstyrelsens 
ordförande

Organisation

Året har dessvärre fortsatt att präglas av en viss oro 
inom politiken i kommunen när det gäller samspelet 
mellan majoritet och opposition. Oron har givetvis 
påverkat utvecklingen i kommunen, bland annat 
genom att flera beslut har dragit ut på tiden och 
därmed tagit längre tid att verkställa än nödvändigt. 
Det tidigare samarbetet mellan majoritetspartiet 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ”sprack”. 
En ny form av politisk arena har fått växa fram där 
samspelet mellan partierna är än mer viktig för att 
utveckla kommunen på ett så bra och konstruktivt 
sätt som möjligt. 

Utmaningar

En stor utmaning är det påbörjade omstrukture-
ringsarbetet inom äldreomsorgen med ambitionen 
att säkerställa hög och bra kvalitet för våra äldre 
och övriga invånare. Strukturförändringarna skapar 
starka känslor och en viss oro innan de är genom-
förda och effekterna kan ses och upplevas. En del i 
omstruktureringsarbetet är att skapa trygghetsboen-
de i kommunen, ett nytt alternativt boende för våra 
äldre. Framtagandet av trygghetsboende bygger 
helt på politiskt under lång tid förda diskussioner 
med våra ledamöter i kommunala pensionärsrådet. 
Utveckling av ett demenscentrum med 24 platser i 
Älghult pågår. Behovet av ytterligare platser är en-
ligt socialnämndens prognoser tydlig. 

Investeringsbehoven i lokaler är stora de kom-
mande åren. Bland annat är förskoleverksamheten 
i behov av nya lokaler då barngrupperna har blivit 
större, Lenhovdaskolan behöver fler lärosalar och 
särskolans lokaler är undermåliga. Individ- och fa-
miljeomsorgens lokaler är i behov av åtgärder för 
förbättrad arbetsmiljö. 

Befolkning

Befolkningsutvecklingen går inte i den önskade 
riktningen. Företagens försiktighet med att investera 
eller anställa mer personal under coronapandemin 
kan vara en anledning. Ett minskat flyktingmotta-
gande och att flera personer som har fått permanent 
uppehållstillstånd har valt att flytta har också påver-
kat antalet nya kommuninvånare. 

Investeringar

Flera av våra tidigare investeringsbeslut är nu ge-
nomförda, såsom ombyggnad av Åsedaskolans 
mellanstadium samt dämmet och kvarnen i Klavre-
ström. Flytten av Pyramiden i Åseda till Kyrkparken 
och elstolpar och latrintömning för husbilar på Älg-
hults camping är ytterligare några exempel. Vårt bo-
stadsbolag, AB Uppvidingehus, fortsätter nybygg-
nation av bostäder, senast nu i Älghult, och planerar 
för fortsatt nybyggnation i flera orter i kommunen. 
Samtidigt står vi inför nya investeringar utifrån de 
utmaningar som vi har, att investera är en satsning 
på framtiden. Jag anser vi ska göra det med kvalitet 
och ekonomi i fokus för våra kommuninvånares 
bästa. 

Ekonomi

Det är en utmaning att hitta en balans mellan kost-
nadsnivå och intäkter, att kunna leverera god kvali-
tet och ge bra service till våra invånare. Det kräver 
en stark och stabil ekonomi över tid. Nämnderna 
och de kommunala bolagens arbete är en mycket 
viktig förutsättning för att vi gemensamt ska uppnå 
denna balans. Mycket pekar på att vi är på väg åt 
rätt håll. Nämnders och Kommunstyrelsens arbete 
börjar få ett tydligt genomslag i vårt resultat, sam-
tidigt som staten har tillskjutit mer pengar till kom-
munen i rådande situation. 

Coronapandemin 

Pandemin som drabbat Uppvidinge, Sverige och 
övriga världen har inte bara påverkat ekonomin och 
personalen i kommunen i år. Den kommer säkert 
att ge effekter i kommunen lång tid vad efter att den 
försvunnit. Det har krävts en stark organisation för 
att hantera den så bra som möjligt. Våra medarbe-
tare har gjort ett fantastiskt arbete och jag vet att ni 
kommer göra ert yttersta för att fortsätta med detta. 
Tack!
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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UPPVIDINGES FÖRUTSÄTTNINGAR OMVÄRLDSANALYS

Befolkningsutvecklingen går åt fel håll

De senaste åren har antalet invånare i kommunen 
ökat kontinuerligt. I år sker ett trendbrott, under 
årets första sju månader har antalet invånare mins-
kat med 77 personer (+37 föregående år) Under 
årets sju månader har vi tagit emot åtta nyanlända 
(59). Antalet födda under samma period är 45, vilket 
är en låg nivå i jämförelse med tidigare år. Den sista 
juli har kommunen 9 511 invånare.

I budgetförutsättningarna för 2021 har vi beräknat 
att antalet invånare ska vara 9 626 den 1 november i 
år. Vid delårsbokslutstillfället saknas det 
155 invånare i förhållande till den förväntade nivån. 
Kommunstyrelsen har därför i september föreslagit 
Kommunfullmäktige att befolkningsprognosen jus-
teras ner i budgetförutsättningarna inför att 2021 års 
budget ska fastställas i slutet av året. 

På uppdrag av kommunen har Statistiska central-
byrån tagit fram en befolkningsprognos för kom-
munen till och med år 2040. Av prognosen framgår 
att antalet invånare kommer att öka något fram till 
år 2023, för att därefter börja minska. Barn och äldre 
är de åldersgrupper där antalet invånare beräknas 
öka, vilket kommer att medföra utmaningar inom 
skola och äldreomsorg. Vid framtagande av progno-
sen var covid-19 pandemin inte känd. Vi ser redan 
nu att den har påverkat invånarantalet genom att 
invandringen har minskat kraftigt och även att be-
nägenheten att flytta är lägre.

Allmänt

Covid-19 pandemin har påverkat de ekonomiska 
förutsättningarna i hela världsekonomin. Osäker-
heten är stor, både vad gäller konjunkturen och vad 
gäller övriga effekter till följd av pandemin. Efter 
några år av hög tillväxt räknar Sveriges kommuner 
och regioner, (SKR), med att bruttonationalproduk-
ten, (BNP), minskar i år, och har en marginell ök-
ning nästa år. Gemensamt för de allra flesta länder, 
är i nuläget prognoser om lägre tillväxt både i år 
och nästa år. Därmed ser utsikterna för den inter-
nationella ekonomin svaga ut. Det finns ett antal 
orosmoln, utöver pandemin, bland annat brexit, 
handelskonflikten mellan USA och Kina samt svaga 
offentliga finanser i flera länder i Europa. 

Kommunernas ekonomi

Kommunsektorn har till och med 2017 haft starka 
ekonomiska resultat. 2018 skedde en kraftig resul-
tatförsämring, många kommuner redovisade då ett 
negativt resultat, likaså under förra året. 

Skatteunderlaget viker kraftigt i år. Även nästa år 
bedöms skatteunderlagsutvecklingen vara låg. För 
att motverka negativa effekter i de kommunala 
verksamheterna har staten genom ett antal beslut 
under året skjutit till medel både för i år och för de 
kommande åren. De nya tillskotten skapar bättre 
möjligheter för kommunerna att få balans i ekono-
min.

Välfärden har stora investeringsbehov. De stora kul-
larna under 1940-talet gör att andelen äldre ökar. 
Genom höga födelsetal och invandring har andelen 
barn och unga ökat. Den kommunala infrastruktu-
ren byggdes till stora delar mellan 1960 och 1990 
och står nu inför betydande restaurerings- och ny-
byggnationsbehov. 

Inför de utmaningar som vi har framför oss krävs 
det att kommunerna bedriver verksamheten på ett 
annat sätt än idag. Utvecklingen pågår redan men 
det kommer att krävas mer utveckling och föränd-
ring de kommande åren då förväntningarna på väl-
färden 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 
elektricitet från biobränslen eller vind-, sol- eller 
vattenkraft. Det lokala näringslivet växer i omfatt-
ning och är oberoende av importerad energi. Utbild-
ningsnivån har stigit och i kommunen finns flera 
yrkesutbildningar på högskolenivå. Besöksnäringen 
har mer än fördubblats tack vare nya besöksmål och 
ett ökat utbud av upplevelsebaserade attraktioner i 
Glasrikets vagga, i miljöer med anknytning till indu-
strihistorien, på landsbygd och i skog.

Kommunfullmäktige fattade under 2019 beslut om 
att en ny vision för Uppvidinge 2040 ska utvecklas 
under året. Processen med att ta fram en vision har 
försenats med anledning av covid-19. Ett förslag 
utarbetas under hösten. Samtliga partier i Kommun-
fullmäktige har bjudits in att delta, även allmänhet, 
föreningar och näringsliv kommer att ges möjlighet 
att delta i arbetet under hösten.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål är en del 
av fullmäktiges styrning av kommunkoncernen. 
Målen anger fullmäktiges viljeinriktning och ordnas 
inom fyra målområden: Uppvidingebon, Samhällsut-
veckling, Medarbetare och organisation samt Ekonomi. 
Kommunfullmäktige tolkar kommunens vision och 
definierar kommunövergripande mål. Varje övergri-
pande mål innehåller ett eller flera delmål med till-
hörande mått. De kommunövergripande målen och 
delmålen adresseras nämnder och bolag i hela or-
ganisationen genom fullmäktiges Budget och verk-
samhetsplan. Nämnder och bolag ska formulera och 
budgetera för egna insatser eller utvecklingsarbete 
som bidrar till 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 2020 kan konstateras att fokus på in-
förlivande i nämndernas verksamhet och ytterligare 

stöd behövs för att målstyrningen ska få genomslag 
i verksamheten. Kommunstyrelsen har under hös-
ten 2020 beslutat om en översyn av målstrukturen 
med förbättringsförslag och införlivande av Agenda 
2030. 

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. Bedömningen på kom-
munövergripande nivå är att 10 procent av målen 
kommer att uppnås för 2020, 90 procent kommer 
delvis att uppnås. För nämndernas egna prognoser, 
genomförda och planerade insatser se respektive 
nämnds verksamhetsberättelse. På nästa sida finns 
en översikt av mål, måluppfyllelse vid delår samt 
prognos inför årsbokslut.
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UPPVIDINGEBON
Övergripande mål och prognos    Måluppfyllelse vid delår
Vi är en framgångsrik utbildningskommun
Prognosen är att målet delvis uppnås.
Resultaten och invånarnas upplevelse av skolan är 
fortsatt svag. Andelen elever vid SFI som studerar/
arbetar är 21 procent högre än fullmäktiges ambi-
tion.

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet
Prognosen är att målet delvis uppnås.
Inom särskilt och ordinärt boende är kvaliteten 
fortsatt hög. Andelen vuxna som återkommer i för-
sörjningsstöd har ökat med 18 procent och är över 
fullmäktiges ambition

Vi är en attraktiv boendekommun
Prognosen är att målet delvis uppnås.
Nyproduktionen av bostäder, planering av nya bo-
städer och industritomt, utveckling av kommunal 
verksamhet i kombination med upprustning i sam-
hällena förväntas bidra i positiv riktning.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Prognosen är att målet delvis uppnås.
Svenskt näringslivs undersökning av företagskli-
matet ger fortsatt en negativ bild. Servicenivån, be-
mötande och tillgänglighet gentemot den enskilde 
invånaren bedöms utvecklas i positiv riktning. 

SAMHÄLLSUTVECKLING
Övergripande mål och prognos    Måluppfyllelse vid delår
Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö
Prognosen är att målet delvis uppnås.
Andelen ekologiska livsmedel har ökat, även om 
utfallet vid delåret är under Kommunfullmäktiges 
ambition. Resultat för energiförbrukning, använd-
ning av förnybar energi och materialåtervinning är 
över Kommunfullmäktiges ambitionsnivå.

Vi har ett gott företagsklimat
Prognosen är att målet delvis uppnås.
För andra året i följd tappade kommunen placering-
ar i Svenskt Näringslivs ranking. Andel företag med 
mer än en anställd ökar, liksom andel företag inom 
service- och tjänstesektor.
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MEDARBETARE OCH ORGANISATION
Övergripande mål och prognos   Måluppfyllelse vid delår
Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Prognosen är att målet uppnås.
Inom styrning och motivation överträffar resultatet 
fullmäktiges ambition. Inom ledarskap når orga-
nisationen nästan upp till fullmäktiges ambitions-
nivå.

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Prognosen är att målet delvis uppnås.
I hälsofrågan är andel medarbetare som uppger 
”Frisk och mår bra” något lägre än fullmäktiges 
ambition. Sjukfrånvaron har ökat, vilket delvis be-
döms vara kopplat till pandemin.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad 
organisation
Prognosen är att målet delvis uppnås.
Antal samarbeten och projekt med andra kommu-
ner som ska bidra till kommunens egen utveckling 
har ökat, likaså ökar antal erbjudna e-tjänster i 
snabb takt. Inom upphandlingsområdet förväntas 
implementeringen av den nya policyn och riktlin-
jerna bidra till en positiv utveckling.

EKONOMI
Övergripande mål och prognos    Måluppfyllelse vid delår
Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kon-
troll
Prognosen är att målet delvis uppnås. Höga inves-
teringsnivåer i kombination med tidigare års låga 
resultatnivåer gör det svårt att på kort sikt uppnå 
målsättningarna.
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EKONOMI I FOKUS 

Delårsbokslutets finansiella analys syftar till att 
identifiera hur kommunen lever upp till god ekono-
misk hushållning. Kravet på ekonomi i balans ska 
ses som ett instrument för att säkerställa att varje 
generation bär kostnaderna för den service som ge-
nerationen själv beslutar om och själv konsumerar.

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 två uppnås för året.

Per 31 augusti redovisar vi ett positivt resultat om 
26,2 miljoner kronor, vilket är 21,5 miljoner kronor 
bättre än periodens resultatbudget. Resultatprogno-
sen för hela året är positiv med 21 miljoner kronor, 
14 miljoner kronor bättre än årets budget. I resul-
tatprognosen finns en del osäkerhetsfaktorer, bland 
annat utvecklingen av skatteintäkter, nämndernas 
kostnadsnivå för resten av året, lönerevisionen samt 
tillkommande kostnader till följd av den pågående 
pandemin.

Nämndernas delårsresultat är positivt med 8,6 mil-
joner kronor i förhållande till periodens budget, 
prognosen för helåret är minus 2,6 miljoner kronor. 
Nämndernas nettokostnad har minskat 1,3 procent, 
5,3 miljoner kronor, att jämföra med en ökning på 
18,6 miljoner kronor föregående år. 

Finansförvaltningens delårsresultat är positivt med 
12,9 miljoner kronor och prognosen för året är plus 
16,7 miljoner kronor. Prognosen för skatteintäkterna 
är minus 4,2 miljoner kronor, och för de generella 
statsbidragen ett överskott på närmare 18 miljoner 
kronor. Under året har staten tillskjutit nya gene-

rella bidrag till kommunerna i form av tillskott till 
välfärden och för effekter av pandemin på totalt 
19 miljoner kronor. Avsatta medel för oförutsett be-
räknas ge ett överskott på 3,3 miljoner kronor. Prog-
nosen för finansförvaltningen förutsätter att avsatta 
medel för lönerevision, kompetensutveckling och 
omstruktureringsåtgärder används fullt ut.

Intäkterna har minskat med med 2,6 miljoner kro-
nor i jämförelse med samma period föregående år, 
2,4 procent. Intäkterna från Migrationsverket och 
Arbetsförmedlingen fortsätter att minska, i år med 
nio miljoner kronor. Färre asylsökande och nyanlän-
da samt färre deltagare i arbetsmarknadsåtgärder är 
orsaken. Kompensationen för ökade sjuklönekostna-
der för perioden april till juli uppgår till 
3,5 miljoner kronor och ansökan om kompensation 
för merkostnader till följd av pandemin inom vård- 
och omsorgsverksamheterna uppgår till 3,4 miljoner 
kronor.  

Verksamhetens kostnader har minskat med 
6,4 miljoner kronor, 1,3 procent. Även kostnaderna 
minskar till följd av de verksamhetsanpassningar 
som har gjorts inom avdelningen för etablering och 
arbetsmarknad. Personalkostnaderna har minskat 
med 7,9 miljoner kronor, 2,6 procent. Utöver anpass-
ningen inom etablerings- och arbetsmarknadsverk-
samheten är det den pågående omstrukturerings-
processen inom äldreomsorgen som ger sjunkande 
personalkostnader, då verksamheter har avvecklats 
samtidigt som efterfrågan på äldreomsorg har 
minskat. Löneökningarna uppgår till närmare fem 
miljoner kronor för perioden. Lönerevisionen är inte 
klar för alla avtalsområden, men för de grupper som 
inte är klara har uppskattad effekt bokats upp som 
en skuld till de anställda för perioden. Sjuklönekost-
naden har ökat kraftigt, från tre till sex miljoner kro-
nor, troligen en effekt av den pågående pandemin. 

I övrigt har kostnaderna för ekonomiskt bistånd 
ökat med en miljon kronor och nedläggning av de 
nationella programmen på gymnasieskolan genere-
rar ökade kostnader för köp av utbildningsplatser. 

Kostnader i redovisningen som har en direkt kopp-
ling till pandemin uppgår till 4,2 miljoner kronor, 
och består till största del av kostnader för vikarier 
och för inköp av skyddsmaterial. Av dessa har 
3,4 miljoner bedömts vara återsökningsbara. 

Skatte- och bidragsintäkterna har under årets första 
åtta månader ökat med 33,7 miljoner kronor, 
8,6 procent. Av ökningen avser fem miljoner skat-
teintäkterna, 12,8 miljoner kronor kostnadsutjäm-
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Finansnetto

Finansnettot, skillnaden mellan ränteintäkter och 
räntekostnader, är negativt med 532 tusen kronor. 
De finansiella intäkterna uppgår till 764 tusen kro-
nor och kostnaderna på 1,3 miljoner kronor, varav 
1,1 miljoner kronor avser räntekostnad på pensions-
skuld. Under våren har kommunen upptagit ett lån 
på 40 miljoner kronor, vilket har påverkat räntekost-
naden något för perioden.

Nettokostnadsandel

Kommunens nettokostnader har minskat med 
tre miljoner kronor, 0,8 procent i jämförelse med 
samma period förra året. Under samma period har 
skatte- och statsbidragsintäkter ökat med 33,7 miljo-
ner kronor, 8,6 procent, en ovanligt hög ökningstakt. 

Nettokostnadsandelen av skatter och statsbidragsin-
täkter är 93,7 procent (102,6 föregående år). 
Exklusive avskrivningar är nettokostnadsandelen 
90,3 procent (99). 

Likviditet och låneskuld

Kommunen har sedan år 2016 inte haft någon lå-
neskuld. De senaste årens negativa resultatnivåer i 
kombination med ökad investeringsnivå har haft en 
negativ påverkan på likviditeten. Kommunfullmäk-
tige fattade i november beslut om ett upplåningstak 
på 100 miljoner kronor för åren 2020 – 2022. Under 
våren genomfördes en upplåning av 40 miljoner 
kronor, 20 miljoner kronor med en bindningstid på 
tre år och 20 miljoner kronor på sex år. Likviditeten 
har under året ökat från 73 till 129 miljoner kronor. 
Vid tidpunkten för upplåningen var osäkerheten 
mycket stor om hur pandemin skulle påverka den 
kommunala ekonomin, och då var heller inte de 
kraftiga tillskotten till kommunerna kända. Även 
investeringsnivån har varit lägre än prognostiserat 
vid upplåningstillfället.

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 50 procent 
(55,3 föregående år). Sättet att redovisa pensions-
skulden påverkar soliditeten. Om hänsyn tas till 
pensionsskulden i ansvarsförbindelsen, är solidite-
ten 12,6 procent (10,4 föregående år). 

ningen och 15,7 miljoner övriga generella statsbi-
drag. Under året, vid fyra olika beslutstillfällen, har 
regeringen tillfört totalt 19 nya miljoner kronor till 
de generella statsbidragen.  
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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. 
Årets målsättning är att avskrivningar och årets 
resultat för de senaste sju åren ska vara 116 miljoner 
kronor lägre än de samlade investeringarna för sam-
ma period. Enligt prognosen för året, uppgår inves-
teringarna för de sju senaste åren till 237 miljoner 
kronor, medan avskrivningarna och årets resultat 
för samma period är 119 miljoner kronor. Resultatet 
blir då minus 118 miljoner kronor, vilket innebär att 
målsättningen för året inte uppnås. 

De kommunala bolagen

UppMod AB bildades under 2013 och ägdes av 
kommunen 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 där-
efter och omöjliggör många av de tänkta åtgärder-
na. Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att 
bolaget ska läggas ner och aktierna i dotterbolagen 
förvärvas av kommunen. Aktieförvärvet genom-
fördes under förra året, och processen med frivillig 
likvidation påbörjades. Likvidationen har slutförts i 
början av 2020 och bolaget är nu avvecklat. 

AB Uppvidingehus redovisar ett positivt delårs-
resultat på nio miljoner kronor för perioden och 
beräknas ge ett positivt resultat vid årets slut. Ny-
byggnation av lägenheter pågår och planeras på 
flera orter i kommunen. De lägenheter som Migra-
tionsverket har lämnat har renoverats för att utöka 
antalet hyresrätter i kommunen. Uthyrningsgraden 
är något lägre än tidigare år. Det ökade utbudet av 
bostäder i kommunen, minskat flyktingmottagande 
och lägre flyttbenägenhet till följd av pandemin på-
verkar uthyrningsgraden. 

UppCom AB redovisar ett positivt delårsresultat på 
1,7 miljoner kronor efter åtta månader, prognosen 
för helåret är ett positivt resultat. Fiberutbyggnaden 
fortsätter på landsbygden och i tätorterna genom-
förs förtätningar. Inom it-verksamheten har diskus-
sionerna om nytt avtal med kommunen avstannat, 
ett omtag kommer att göras i höst.   

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en ut-
redning av Uppvidinge kommuns kommunala bo-

lag och senast hösten 2019 återkomma med förslag 
till förändringar av bolagens organisering och an-
svar. Utredningen är slutförd av tjänsteorganisatio-
nen och redovisad till Kommunstyrelsen, men inte 
till Kommunfullmäktige.   

Kommunens borgensåtagande gentemot de kom-
munala bolagen är 187 miljoner kronor i AB Upp-
vidingehus och 34 miljoner kronor i UppCom AB. 
Den samlade bedömningen av bolagens ekonomis-
ka ställning är att de i dagsläget har en stabil ekono-
misk grund. Uppvidingehus har en hög uthyrnings-
grad av bostadsinnehavet och har under ett antal år 
satsat på underhåll av fastigheterna. Migrationsver-
ket hyrde under många år ett stort antal lägenheter 
av bolaget, avveckling av det engagemanget har 
slutförts. Hittills har bolaget klarat avvecklingen 
på ett bra sätt. UppCom AB har haft kommunen 
som sin största kund. Fiberverksamheten växer or-
dentligt vilket medför att omsättningen i den delen 
närmar sig it-verksamheten. Den stora utmaningen 
för fiberverksamheten 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 
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 289 
kommuner som 2020-06-30 var medlemmar i Kom-
muninvest har ingått likalydande borgensförbindel-
ser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar hur ansvaret ska fördelas 
på varje medlemskommun vid ett eventuellt ian-
språktagande av borgensförbindelsen. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick per 
30 juni till 382,7 miljoner kronor och andelen av de 
totala tillgångarna till 383,7 miljoner kronor. Övriga 
borgensåtaganden är på en oförändrad 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, sedan delårs-
bokslutet 2019 med 1,9 miljoner kronor. Ansvarsför-
bindelsen minskar med 5,2 miljoner kronor, utbe-
talningarna är på en högre nivå än basbelopps- och 
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Balanskravet

Uppvidinge kommun har sedan tidigare år negativa 
balanskravsresultat på totalt 32,2 miljoner kronor. 
De negativa resultaten ska återställas med 1,1 mil-
joner kronor senast år 2020, 19,2 miljoner kronor år 
2021 och 11,9 miljoner kronor år 2022. I budgetarbe-
tet som pågår nu, finns plan för återställande av det 
negativa resultatet. Årets prognostiserade positiva 
resultat, 21 miljoner kronor, innebär att i slutet av 
året är det 11,2 miljoner kvar att återställa fram till 
år 2022. 

Under 2013 beslutade Kommunfullmäktige att in-
rätta en resultatutjämningsreserv inom det egna 
kapitalet. Resultatutjämningsreserven består av tidi-
gare års positiva resultat och uppgår vid ingången 
av året till 12,4 miljoner kronor. Åren 2017 till 2019 
har totalt 17 miljoner kronor använts för att täcka 
negativa balanskravsresultat. 

Intern kontroll

Under året har Kommunfullmäktige fastställt revi-
derade Regler för intern kontroll.  Samtliga nämn-
der och bolag arbetar med intern kontroll inom sina 
ansvarsområden och har beslutat om en internkon-
trollplan för året. I årsredovisningen kommer en 
redogörelse av årets internkontrollarbete att presen-
teras.

Förbättrade ekonomiska förutsättningar – på kort 
sikt

Sammanfattningsvis kan konstateras att den ekono-
miska utvecklingen under året är positiv. Kostna-
derna minskar inom många områden, nämndernas 
prognostiserade utfall är bättre än på många år och 
statliga medel förbättrar resultatet kraftigt.

Investeringsnivåerna har under en lång period varit 
låga. Sedan fyra, fem år tillbaka har investerings-
takten ökat, och ser ut att fortsätta vara hög inom 
de närmaste åren. Demografin, med ökat antal barn 
och äldre, ställer nya krav på verksamheterna och 
ger behov av nyinvesteringar. 

I år uppnår vi inte våra finansiella mål för god eko-
nomisk hushållning. Under förra året genomfördes 
ett omfattande arbete för att påverka det framtida 
kostnadsläget och i budgeten inför 2020 – 2022 har 
samtliga nämnder krav på kostnadssänkningar. 
Trots det goda resultatet 2020 behöver arbetet med 
kostnadssänkningar fortsätta då många av de stat-
liga tillskotten som bidrar till årets goda resultat är 
av tillfällig karaktär. Det är oerhört viktigt att arbe-
tet med att få en ekonomi i balans fortsätter med full 
kraft! 

ränteuppräkningen. Avsättningen däremot ökar, 
med 7,1 miljoner kronor i förhållande till 31 augusti 
föregående år.  

2020 2019

Pensionsmedelsförvaltning 31 augusti 31 augusti

Avsättning till pensioner 52 160 46 422 

Löneskatt på avsättning 12 654 11 262 

Summa 64 814 57 684 

Pensionsskuld intjänad före 1998 157 386 161 563 

Löneskatt 38 182 39 195 

195 568 200 758 

Totala förpliktelser 260 382 258 442 

Finansiell placering (bokfört värde) 0 0 

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

Återlåning i verksamheten 260 382 258 442 

Avstämning mot balanskrav, 
tkr

Prognos Bokslut
2020 2019

Årets resultat 21 058 -18 876 
Realisationsförlust 0 0 
Realisationsvinst 0 -80 

Justerat resultat 21 058 -18 956 
Medel till RUR* 0 0 
Medel från RUR 0 7 000 

Balanskravsresultat 21 058 -11 956 

*RUR = Resultatutjämningsreserv
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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. 

RKR-rekomendation Rek. är 
uppfylld

Rek. är 
inte upp-
fylld

Kommentar

R1. Bokföring och arkivering O

R2  Intäkter O Schablonintäkt för nyanlända matchas 
mot kostnader under tillståndsår plus 
tre år, KF 2017-09-26, § 82. Resultateffekt 
2020, 0,5 miljoner kronor.

R3. Immateriella tillgångar O

R4. Materiella anläggningstillgångar O Komponentavskrivning vid nybyggna-
tion av lokaler.

R5. Leasing O

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 Räkenskapsår 2019 ändras redovisnings-
princip avseende redovisning av över-/
underskott inom VA verksamhet. Över-/
underskott redovisas som egen rad på 
balansräkningen

R13. Kassaflödesanalyser O 

R14. Drift och investering Tillämpning från och med ÅR 2020.

R15. Förvaltningsberättelse Tillämpning från och med ÅR 2020.

R16. Sammanställda räkenskaper O

R17. Delårsrapport O

R18. Övriga upplysningar O

Avvikelse mot god redovisningssed. Semesterlöneskulden i delårsbokslut motsvarar inte antalet intjänade 
dagar per 0831. Skulden är i delåret 10 miljoner kronor för hög på grund av uttagen förskottssemester. I 
takt med intjänande minskar differensen för varje månad fram till årsskiftet. 
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DRIFTREDOVISNING

Driftredovisningen visar ett överskott på 8,6 miljo-
ner kronor jämfört med periodens budget. Progno-
sen för året är 2,6 miljoner kronor i underskott för 
styelse och nämnder. De nämnder som prognosti-
serar ett negativt resultat i förhållande till budgeten 
är barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Nämndernas nettokostnader har minskat med 
5,3 miljoner kronor (1,3 procent) i förhållande till 
samma period föregående år. Socialnämnden och 
Kommunstyrelsen sänker sina nettokostnader med 
totalt 10 miljoner kronor. Barn- och utbildnings-
nämnden och miljö- och byggnadsnämndens netto-
kostnader ökar med totalt 5,4 miljoner kronor. 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

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

Nämndernas prognos som presenteras för 2020 är 
bättre än resultatet i delåret. Anledning till skill-
naderna finns att läsa om i avsnittet ”Nämndernas 
resultat”. 

Budgetföljsamheten i år ser bättre ut än på flera år. 
De nämnder som prognostiserar ett underskott re-
dovisar kontinuerligt åtgärdsplan till Kommunsty-
relsen.  

I prognosen som upprättades i samband med del-
årsbokslutet förra året aviserades ett underskott på 
15,3 miljoner kronor, utfallet blev ett underskott på 

Driftredovisning per verk-
samhetsområde, tkr

Kostnad Intäkt Utfall 31/8 Utfall 31/8 Budget Diff Prognos

2020 2019 31/8-20 avvikelse
Revision 517 0 517 536 517 0 0 
Kommunstyrelse 109 669 52 440 57 229 61 342 63 551 6 322 0 
Överförmyndarnämnd 787 105 682 624 665 -17 0 
Barn- och utbildn.nämnd 194 834 29 570 165 264 160 510 165 323 59 -2 200 
Socialnämnd 194 999 32 787 162 212 168 778 164 835 2 623 0 
Miljö- och byggn.nämnd 4 900 1 411 3 489 2 878 3 136 -353 -400 
HUL - lönenämnd 3 325 3 325 0 0 0 0 0 

TOTALT NÄMNDER 509 031 119 638 389 393 394 668 398 027 8 634 -2 600 

FINANS -415 591 -383 803 -402 693 12 898 16 658 

ÅRETS RESULTAT 26 198 -10 865 4 667 21 532 14 058 

På nästa sida finns en översiktlig redogörelse för respektive nämnds resultat, i förhållande till budget och 
resultat. 
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10,1 miljoner kronor. Det var många olika faktorer 
som orsakade resultatförbättringen i slutet av året. 
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NÄMNDERNAS RESULTAT

Kommunstyrelsen
 
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt delårsre-
sultat på 6,3 miljoner kronor. Nettokostnaden har 
minskat med 4,1 miljoner kronor, 6,5 procent. Av-
veckling av verksamheten för ensamkommande 
barn och unga, färre mottagna nyanlända, minskat 
antal deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten 
samt omställningsarbetet inom kostverksamheten 
har lett till kraftigt minskade intäkter och kostnader. 
Ansvaret för färdtjänsten är flyttad till socialförvalt-
ningen, vilket medför en kostnadsminskning för 
Kommunstyrelsen med 2,3 miljoner kronor. I övrigt 
är det en allmän återhållsamhet inom samtliga verk-
samheter i kombination med ej genomförda plane-
rade utbildningar, inköp och vikarietillsättningar 
till följd av pandemin, som har lett till minskade 
kostnader. 

Prognosen för helåret är ett nollresultat i förhållande 
till budget, 6,3 miljoner sämre än delårsresultatet. 
Under hösten kommer omfattande renoverings- och 
rivningsarbeten att utföras på ett antal fastigheter. 
Arbeten som pågår inom renhållning, VA samt ga-
tor och vägar förväntas ge ökade kostnader under 
hösten. Tidigare vakanta tjänster har tillsatts och 
utbetalning av flertalet bidrag inom kultur- och fri-
tidsverksamheten genomförs i höst. En osäkerhets-
faktor är utvecklingen av pandemin för resten av 
året. En andra våg kommer säkerligen att innebära 
ökade kostnader för Kommunstyrelsens verksam-
hetsområden. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett delårs-
resultat i linje med periodens budget. Nettokostna-
den har ökat med 4,8 miljoner kronor, tre procent. 
Intäkterna har minskat med 2,7 miljoner kronor, 
8,4 procent. Färre asylsökande och nyanlända barn 
har påverkat intäktsnivån med fyra miljoner kronor. 
Statlig ersättning på 1,5 miljoner kronor har erhållits 
för sjuklönekostnader i samband med pandemin. 

Kostnaderna har ökat med två miljoner kronor, 
1,1 procent. Personalkostnaderna har minskat något 
till följd av den pågående processen med kostnads-
sänkande åtgärder inom nämndens verksamhets-
områden. Kostnaden för köp av platser i extern regi 
ökar då de nationella programmen i egen regi har 
lagts ner. 

Prognosen för året är ett negativt resultat på 
2,2 miljoner kronor. Uppvidinge Lärcenter förväntas 
göra ett minusresultat på totalt 7,2 miljoner kronor. 
Övriga verksamheter har vidtagit åtgärder och fått 
stå tillbaka för att det totala underskottet ska stanna 
vid 2,2 miljoner kronor. Osäkerhetsfaktorer är bland 
annat kommande effekter av pandemin, kostnader 
för köp av platser samt effekter av beslutade ned-
dragningar inom verksamheterna. 

Socialnämnden

Socialnämndens delårsresultat i förhållande till pe-
riodens budget är positivt med 2,6 miljoner kronor. 
Nettokostnaden i förhållande till föregående år har 
minskat med 6,6 miljoner kronor, 3,9 procent. För-
ändringen ses framförallt inom äldreomsorgen, där 
verksamheter har avslutats.

Intäkterna har ökat med fem miljoner kronor, vilket 
motsvarar 18,9 procent. Ökningen består framför 
allt av statlig ersättning i samband med pandemin, 
där förvaltningen har erhållit 1,8 miljoner kronor i 
ersättning för sjuklönekostnader, samt 3,3 miljoner 
kronor som är återsökta från Socialstyrelsen avse-
ende kostnader i samband med covid-19 för årets 
första åtta månader.

Kostnaderna har minskat med 1,4 miljoner kronor, 
0,7 procent. Till följd av pågående omstrukture-
ringsprocess minskar personalkostnaderna, med 
totalt 4,6 miljoner kronor i jämförelse med samma 
period föregående år. Övriga kostnader har ökat 
med 3,2 miljoner kronor, bland annat till följd av 
övertagande av färdtjänst, ökat behov av inhyrd 
personal inom hemsjukvården samt ökade kostna-
der för ekonomiskt bistånd. Med anledning av den 
pågående pandemin har kostnaderna för skyddsma-
terial och anpassning ökat med 1,2 miljoner kronor. 

Prognosen för året är ett nollresultat i förhållande 
till budget, vilket innebär en försämring med 
2,6 miljoner kronor i förhållande till delårsresul-
tatet. Försämringen beror till stora delar på att det 
under hösten finns flera beslutade placeringar som 
påverkar utfallet negativt. I sommar har ekonomiskt 
bistånd ökat markant, prognosen förutsätter att 
tendensen håller i sig. Under årets första åtta må-
nader har bidrag och projektmedel använts i verk-
samheten, dessa finns inte i samma utsträckning 
återstående period. Osäkerhet råder avseende hur 
kostnaderna i samband med covid-19 kommer att 
ersättas i relation till de återsökta medlen samt även 
för kommande kostnader.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett negativt 
delårsresultat på 353 tusen kronor i jämförelse med 
periodens budget. Nettokostnaden har ökat med 
611 tusen kronor i förhållande till samma period 
förra året. Intäkterna har minskat med 287 tusen 
kronor, vilket beror på färre bygglov och externa 
planärenden. Kostnaderna ökar med 324 tusen kro-
nor. Ökningen kan till största del förklaras med öka-
de konsultkostnader i samband med introduktion 
av nyanställd personal samt till följd av pandemin. 

Prognosen för helåret är ett negativt resultat med 
400 tusen kronor i förhållande till budget, vilket till 
stor del beror på de ökade konsultkostnaderna. I 
prognosen finns osäkerhetsfaktorer kring intäkts-
utvecklingen samt för kostnaderna i samband med 
införande av nytt ärendehanteringssystem. 

Lönenämnden HUL

I förhållande till budget redovisar nämnden ett noll-
resultat. Lönenämnden beslutade i samband med 
budgeten för 2020 att inte sänka priset per lönespe-
cifikation som medlemskommunerna betalar, utan 
att det överskott som uppstår kommer att användas 
för utvecklingskostnader. Sedan tidigare år finns det 
ett upparbetat överskott på 561 tusen kronor, vid 
delårsbokslutet uppgår årets överskott till 151 tusen 
kronor vilket ger ett totalt ackumulerat överskott på 
712 tusen kronor. Lönenämnden beslutar om hur 
över- eller underskott ska hanteras.
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INVESTERINGSREDOVISNING

De samlade investeringarna de första åtta måna-
derna uppgår till till 20,4 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 29 procent av det budgeterade. Progno-
sen för året är 45 miljoner kronor, 26 miljoner kro-
nor lägre än budget. Två stora investeringsprojekt 
kommer inte att påbörjas i år, nybyggnationen av 
korttidsboende i Lenhovda har överklagats och 
trafiklösningen på väg 23/37 påbörjas först under 
2021/2022. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är even-
tuella kommande investeringsbeslut under hösten, 
eller att planerade projekt inte hinner genomföras. 
Större investeringsprojekt som har genomförts är 
renovering av dämmet i Klavreström, färdigstäl-
lande av tillbyggnaden av Åsedaskolan och muren 
i Badebodaån. Inför iordningställande av industri-
områden i Lenhovda och Åseda pågår arkeologiska 
undersökningar.

Målsättningen, Vi har en hållbar investeringstakt, 
kommer att uppnås delvis. Att klara en nivå år 2024, 
där investeringarna täcks av avskrivningar och årets 
resultat över en sjuårsperiod, kommer med stor 
sannolikhet inte att uppnås. Investeringsnivåerna 
är höga, både innevarande år och inför planering 
för kommande år. För att kunna uppnå indikatorn, 
behöver investeringsnivåerna sänkas kraftigt samti-
digt som resultatnivåerna behöver ökas. Indikatorn 
som anger målsättningen för soliditeten beräknas 
uppnås. Per sista augusti är soliditeten 50 procent. 

I maj fastställde Kommunfullmäktige ett nytt styr-
dokument för investeringar. Gränsen mellan drift 
och investering ändrades till ett halvt prisbasbelopp. 
Styrdokument för exploateringsverksamheten är 
under utveckling. Avskrivningstiden baseras på 
bedömd nyttjandetid för respektive investering 
och påbörjas när investeringen tas i bruk. Kompo-
nentavskrivning har införts på nybyggnationer, föl-
jande komponenter och avskrivningstider används: 
Stomme, 60 – 70 år, tak 25 – 30 år, fasad 30 – 40 år, 
fönster 25 år, badrum/våturymmen 15 år, VVS 20 – 
30 år, ventilation 20 – 30 år, el 25 – 30 år, storkök 20 
år, övrigt 20 år

Budget Utfall Prognos
Investeringsredovisning, tkr 2020 31/8 2020

Kommunstyrelsen
Inventarier 100 8 100 
Maskinell utrustning 150 150 150 
IT och digitalisering 2 000 0 2 000 
Korttidsboende Lenhovda 14 800 0 0 
Tillbyggnad Åsedaskolan 3 000 5 455 5 500 
Trafiklösning 23/37 24 190 0 0 
Disponibelt Omstrukt. 9 700 0 9 700 
Lokalutredningar 450 65 450 
Disponibelt lokaler 990 194 990 
Disponibelt Ks 3 322 0 3 322 
Industriområde Åseda 724 2 105 2 448 
Industriområde Lenhovda 890 52 890 
Dämmet Klavreström 455 6 029 6 000 
Tillfällig förskola Norrhult 760 58 760 
Mur Badebodaån 0 1 471 1 500 
Upprustning hållplatser 0 212 212 
Kultur och fritid 400 210 400 
Gator och vägar 1 800 110 1 800 
Belysningsanläggning 200 0 200 
Disponibla medel TU 3 000 0 3 000 
Köp av fastighet 0 2 900 2 900 

66 930 19 018 42 322

Barn- och utbildningsnämnden
Inventarier 1 424 607 814 
Elektroniskt låssystem 200 263 263 
Inventarier komvux 164 0 100 
Inventarier kulturskolan 0 11 11 

1 788 881 1 188

Socialnämnden
Inventarier socialkontor 70 0 70 
Inventarier servicehus 330 217 330 
Inventarier, daglig verksam-
het, 35 0 35 
Inv gruppboende LSS 40 0 40 
Tekniska hjälpmedel 150 0 150 
Nytt verksamhetssystem 656 328 656 
Digitala lösningar 400 0 400 
Inventarier korttidsboende 920 0 20 
Inventarier hemsjukvård 100 0 100 

2 701 544 1 801

Total 71 419 20 443 45 311
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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 kommuninvånar-
na. Utifrån de mål och ambitioner som är politiskt 
fastslagna bidrar alla medarbetare till att uppnå en 
kommunal verksamhet med god kvalitet. Kommu-
nal 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 och den omfat-
tar perioden januari till och med juni 2020. Den gör 
att vi kan studera trender och tendenser för att kun-
na arbeta adekvat med personal- 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 delårsrapporten 2018. 

Händelser inom personalområdet

HR-avdelningen arbetar med att ta fram och utveck-
la policyer, riktlinjer och rutiner inom personalom-
rådet i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och 
avtal samt de beslut som fattas i kommunens be-
slutande organ. Syftet är att ge chefer och politiker 
goda förutsättningar för att leda verksamheterna. 
Uppdraget innefattar också att ge stöd och service 
inom HR-området till förvaltningarna och politi-
kerna. 

Under våren har avdelningen, förutom löpande 
stöd till chefer i komplexa organisations- och per-
sonalärenden samt lag- och avtalstolkning, även 
arbetat med ett flertal olika kommunövergripande 
processer. 

Löneöversynen kunde genomföras för några av 
kommunens avtalsområden, men på grund av det 
rådande läget med covid-19-pandemin har centrala 
kollektivavtal inte omförhandlats, vilket innebär att 
några avtalsområden inte har fått ny lön 2020. 

Under våren har arbetet tillsammans med de fack-
liga organisationerna lett fram till ett gemensamt 
överenskommet lokalt kollektivavtal om samverkan. 

Arbetet med att digitalisera kommunens persona-
larkiv pågår. Det digitala personalarkivet leder till 
större tillgänglighet till dokument i arkivet, men 
också ökad säkerhet och effektivare administrativa 
processer.  

På grund av covid-19-pandemin har flertalet pla-
nerade aktiviteter under ställts in eller skjutits på 
framtiden. Det gäller framförallt kompetensutveck-
ling för chefer och introduktionsresan för nyanställ-
da medarbetare. 

En stor utmaning för kommunen är personalför-
sörjning. Flera yrkeskategorier är bristyrken, vilket 
leder till att kommunen behöver utveckla arbetssätt 
för att i högre utsträckning kunna marknadsföra 
kommunen som arbetsgivare och därmed attrahera 
nya medarbetare. Uppvidinge kommun har därför 
som ambition att, i högre utsträckning än tidigare, 
marknadsföra lediga tjänster i olika sociala medier. 

Antal anställda

I följande tabeller redovisas antalet anställda och 
antalet årsarbetare per den 30 juni. I statistiken in-
går även tjänstlediga. Antalet anställda har minskat 
med totalt 32 personer. Inom barn- och utbildnings-
förvaltningen har antalet visstidsanställda minskat 
och det beror på att de nationella programmen på 
gymnasieskolan har lagts ned. 

 Månadsanställda, antal 2020 2019
Tillsvidare- och visstidsanställda 826 858
     varav kvinnor 698 731
     varav män 128 127
     varav tillsvidareanställda 716 724

Årsarbetare, antal 2020 2019
Tillsvidareanställda årsarbetare 648 653
     Barn- och utbildningsförvaltningen 247 235
     Socialförvaltningen 300 315
     Samhällsserviceförvaltningen 69 70
     Kommunledningsförvaltningen 20 20
     Miljö- och byggnadsförvaltningen 7 8
     HUL 5 5
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Mertid och övertid

I följande diagram redovisas övertid och mertid för 
perioden januari till juni 2020. Gäller enbart må-
nadsanställda på Allmänna bestämmelser.

Mertiden uppgår till 2 539 timmar och övertiden till  
1 075 timmar.

Personalkostnader

Lönekostnaderna för första halvåret uppgick till 
219 miljoner kronor, en minskning med 8,7 miljoner 
kronor, 3,8 procent, i jämförelse med samma period 
förra året. Av förändringen kan en stor del hänföras 
till förändringar inom arbetsmarknads- och etable-
ringsverksamheten samt inom äldreomsorgen. Kost-
naderna för löner och arvoden uppgår till 
153,8 miljoner kronor, pensioner 18,6 miljoner kro-
nor och övriga arbetsgivaravgifter på 46 miljoner 
kronor. 

Sjuklönekostnaden för första halvåret uppgick till 
5,3 miljoner kronor, en ökning med 2,9 miljoner 
kronor i förhållande till föregående år. Till följd av 
covid-19-pandemin beslutade staten om kompensa-
tion för ökade sjuklönekostnader. Kommunen har 
för perioden april till juni kompenserats med 
3,1 miljoner kronor. 

Antal tillsvidareanställda årsarbetare har totalt sett 
minskat med fem. Den största förändringen har 
skett på socialförvaltningen, där vi ser en minskning 
med 15, vilket beror på nedläggning av resursenhe-
ten och hemgångsstödjande teamet. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har antalet 
årsarbetare ökat med 12, trots nedläggning av de 
nationella programmen på gymnasieskolan. Man 
har i större utsträckning anställt medarbetare tillsvi-
dare, inom främst grundskolorna och förskolorna. 

Andelen kvinnor i kommunen var förra året 85,2 
procent, vid denna redovisning 84,5 procent. Ande-
len män är 15,5 procent, att jämföras med 14,8 pro-
cent förra året. 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. 

I följande diagram redovisas antal arbetade timmar 
för timavlönade medarbetare per förvaltning. Tim-
marna avser enbart anställda på avtalet Allmänna 
bestämmelser. Totalt utfördes 48 108 timmar 

I följande tabell omvandlas timavlönades utförda 
timmar till antal årsarbetare totalt och per förvalt-
ning under perioden januari till juni.

Antal timavlönade årsarbetare 2020 2019
Totalt antal timavlönade årsarbe-
tare 24 25
     Barn- och utbildningsförvaltningen 5 5
     Socialförvaltningen 18 18
     Samhällsserviceförvaltningen 1 1
     Miljö- och byggnadsförvaltningen 0 0
     Kommunledningsförvaltningen 0 1
     HUL 0 0
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                                  Mår bra
  
                            10 %            67 %
                           (14 %)         (59 %)
           Sjuk                                              Frisk
                              3 %             20 %
                             (7 %)          (20 %)

                                  Mår dåligt

Medarbetarundersökning 2020

Totalt svarade 664 medarbetare, 77,7 procent, i årets 
medarbetarundersökning. I undersökningen ställs 
frågor bland annat utifrån Hållbart Medarbetaren-
gagemang (HME). Resultatet visar på ett högre to-
talindex jämfört med undersökningen 2018. För de-
lindex Motivation och styrning är resultatet högre, 
medan delindex Ledarskap är oförändrat. För frågor 
avseende arbetsgruppen är resultatet högre än 
2018. Undersökningen ger en lägesrapport och ska 
användas som underlag av chefer och medarbetare 
för att arbeta vidare med åtgärder för att utveckla 
arbetsmiljöarbetet och för att förbättra engagemang, 
trivsel och hälsa.

Hälsofrågan är en del av medarbetarundersökning-
en. Syftet är att undersöka hur medarbetarna mår. 
Resultatet av årets hälsofråga ses nedan.

Upplevd hälsa 2020 (2019 års siffror visas inom parentes).

Majoriteten, 67 procent, upplever sig friska och mår 
bra. Gruppen är större än förra året. 20 procent upp-
ger att de är friska men mår dåligt. Samhällsservi-
ceförvaltningen är den förvaltning där minst andel 
upplever sig friska och mår bra (60 procent), medan 
miljö- och byggnadsförvaltningen är den där högst 
andel upplever sig friska och mår bra (83 procent).

Arbetsmiljö

För att bedriva ett framgångsrikt hälsofrämjande 
arbetsmiljöarbete och uppfylla kraven i arbetsmiljö-
lagen så behövs kunskap hos chefer, skyddsombud 
och medarbetare. En grundläggande arbetsmiljöut-
bildning genomförs därför regelbundet för nya che-
fer och skyddsombud. 

Arbetet med att höja kunskaperna och att stötta 
cheferna i att använda de verktyg, i form av bland 
annat medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och ar-
betsmiljöronder, som finns fortlöper. 

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. 

Med en god arbetsmiljö och egna kloka val ökar för-
utsättningar 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, 
personalpolitik etcetera. I detta avsnitt begränsar vi 
oss ändå till att beskriva de mer specifika hälsoinrik-
tade insatser som har pågått och pågår hos arbetsgi-
varen.

Under våren har medarbetarna i kommunen erbju-
dits gratis träningspass på Hälsans Hus i Åseda,  
Lindas Fitness Center i Alstermo, Alstermo IF, Älg-
hults IF samt i Lenhovda IF:s regi. Syftet med pas-
sen är i första hand att göra det enkelt att komma 
igång och därmed nå medarbetare som inte är 
vana vid att motionera. Men det är också en för-
mån för alla anställda, oavsett vana av motion. Det 
har erbjudits ett varierat program med bland an-
nat gruppträningspass på land, varmvattengympa, 
yoga, gymträning och löparskola. Passen har varit 
välbesökta och uppskattade. Samtliga anställda och 
förtroendevalda har även i år erbjudits ett 10-kort 
för simning och gym på Hälsans hus samt rabatt för 
enkelpass. 

Uppvidinge kommun erbjuder alla anställda sub-
ventionerad friskvård, maximalt 500 kronor per år. 
Under det första halvåret använde 98 medarbetare 
friskvårdssubventionen, vilket motsvarar 12 pro-
cent. Det är en liten minskning (8 personer) i jäm-
förelse med förra året. Det är önskvärt att fler ska ta 
del av subventionen.

Frisknärvaro och nya sjukfall

Under första halvåret i år har 345 av 935 personer 
inte haft någon sjukfrånvaro alls. Det motsvarar 
37 procent av de anställda, att jämföras med 43 pro-
cent för samma period förra året. Det kan antas att 
covid-19-pandemin har lett till att fler har varit sjuk-
frånvarande.
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Ohälsotal

Under januari till och med  juni var det 33 nya sjuk-
fall som varade längre än 28 dagar. 116 personer har 
fler än tre sjukfrånvarotillfällen, motsvarande period 
förra året var det 78 personer. I år har 28 personer 
haft fler än sex sjukfrånvarotillfällen vilket är en ök-
ning med 13 personer jämfört med 2019.
 
Efter tre sjuktillfällen på ett halvår ska närmaste 
chef ha ett rehabiliteringssamtal med sin anställde 
och vid behov kopplas företagshälsovården in för 
ett hälsosamtal. Samma rutin gäller för sex sjuktill-
fällen 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 beräknas som antal frånvarotim-
mar på grund av sjukdom i förhållande till ordinarie 
arbetstid. 

Totalt kan man se en ökning av sjukfrånvaron jäm-
fört med samma period föregående år. Frånvaron är 
nästan alltid högst i början av året. 

I jämförelse med förra året kan vi se en ökning av 
sjukfrånvaro i alla åldersgrupperna. 

Långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro första halvåret, procent

Uppdelat på kön

Totalt och per förvaltning

Uppdelat på olika åldersgrupper

Sjukfrånvaro, procent 2020 2019
Totalt 8,00 6,80
     Barn- och utbildningsförvaltningen 7,50 6,21
     Socialförvaltningen 9,30 7,98
     Samhällsserviceförvaltningen 6,95 5,53
     Kommunledningsförvaltningen 3,70 2,44
     Miljö- och byggnadsförvaltningen 2,25 2,62
     HUL 1,06 14,89

uppdelat på kön, % 2020 2019
     Kvinnor 8,50 7,39
     Män 5,86 4,26

i olika åldersgrupper, % Kvinnor Män 2020 2019
   t.o.m. 29 år 7,29 8,23 7,6 6,6
    30 – 49 år 7,8 6,02 7,5 7,3
   50 år och äldre 9,68 3,89 8,8 6,3

29 år och yngre 30-49 år 50 år och äldre
Serie2 1,0 0,2 2,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Förändring av sjukfrånvaro per åldersintervall, januari-
juni 2020.

Långtidssjukfrånvaro 2020 2019
 Totalt 47 39
       Kvinnor 50 40
       Män 31 29

Med långtidssjukfrånvaro menas den andel av den 
totala sjukfrånvaron som har pågått under en sam-
manhängande tid av 60 dagar eller mer. 
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RESULTATRÄKNING

Kommun Kommun Jan-Aug Jan-Aug Bokslut

Not Budget Prognos 2020 2019 2019

Verksamhetens intäkter 1 130 296 130 296 102 856 105 415 163 891 

Verksamhetens kostnader 2 -725 699 -725 334 -485 819 -492 270 -747 124 

Avskrivningar 3 -22 376 -22 376 -14 605 -13 802 -20 444 

Verksamhetens nettokostnader -617 779 -617 414 -397 568 -400 657 -603 677 

Skatteintäkter 4 422 529 418 304 278 180 273 083 409 923 

Generella statsbidrag och utjämning 5 202 500 220 818 146 118 117 534 176 254 

Verksamhetens resultat 7 250 21 708 26 730 -10 040 -17 500 

Finansiella intäkter 6 400 700 764 440 556 

Finansiella kostnader 7 -650 -1 350 -1 296 -1 265 -1 932 

Resultat efter finansiella poster 7 000 21 058 26 198 -10 865 -18 876 

Extraordinära poster

Årets resultat 7 000 21 058 26 198 -10 865 -18 876 



26

KASSAFLÖDESANALYS

Jan-Aug Jan-Aug Bokslut 
Not 2020 2019 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 26 198 -10 865 -18 876 

Justering för avskrivningar 14 605 12 626 20 444 

Justering för avsättningar 5 425 4 292 4 596 

Övrig justering 8 -1 469 0 0 

Justering för realisationsvinst/förlust 9 44 0 -80 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 44 803 6 053 6 084 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -20 091 -13 473 -3 779 

Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder 12 444 -4 271 -569 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 37 156 -11 691 1 736 

Investeringsverksamheten

Försäljning av anläggningstillgångar/investeringsbidrag 10 33 554 1 447 

Investering i materiella anläggningstillgångar -20 443 -19 271 -40 895 

Investering leasingbilar 0 0 -579 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 -5 000 -5 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 410 -23 717 -45 027 

Finansieringsverksamheten

Amortering/nyupptagna lån 40 000 0 0 

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -57 0 -57 

Förändring av långfr skulder -62 45 449 

Minskning av långfristiga fordringar 0 5 000 5 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39 881 5 045 6 

Årets kassaflöde 56 627 -30 363 -37 900 

Likvida medel vid årets början 72 955 110 854 110 854 

Likvida medel vid periodens slut 129 582 80 491 72 955 
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BALANSRÄKNING

Jan-Aug Jan-Aug Bokslut

Not 2020 2019 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 269 263 252 943 259 548 

Pågående ny- och ombyggnationer 12 16 506 12 625 18 745 

Maskiner och inventarier 13 18 716 16 545 18 536 

Bilar och andra transportmedel 14 1 754 2 073 2 179 

Summa materiella anläggningstillgångar 306 239 284 186 299 007 

Finansiella anläggningstillgångar 15 15 560 15 446 15 503 

Summa anläggningstillgångar 321 799 299 632 314 510 

Omsättningstillgångar

Varulager

Fordringar 16 75 975 66 827 55 884 

Kassa och bank 17 129 582 80 491 72 956 

Summa omsättningstillgångar 205 557 147 318 128 840 

SUMMA TILLGÅNGAR (tkr) 527 356 446 950 443 351 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Ingående eget kapital 223 671 238 551 235 548 

Ingående resultatutjämningsreserv, se notupplysning 12 403 19 403 19 403 

Nytt ingående kapital 236 074 257 953 254 950 

Årets resultat 26 198 -10 865 -18 876 

Summa eget kapital 262 272 247 088 236 074 

Avsättningar

Sluttäckning Linneberga 18 14 001 15 402 14 001 

Avsatt till pensioner 19 64 814 57 684 59 389 

Summa avsättningar 78 815 73 086 73 390 

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 20 44 362 1 018 4 424 

Summa långfristiga skulder 44 362 1 018 4 424 

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder 21 141 906 125 758 129 462 

Summa kortfristiga skulder 141 906 125 758 129 462 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 527 356 446 952 443 351 

Ansvars- och borgensförbindelser 2020 2019

Borgensförbindelser, kommunala bolag 220 780 201 753 

Borgensförbindelser, övriga 17 283 17 563 

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 22 195 568 200 758 

Kommunalt förlustansvar 61 92 

Summa 433 692 420 166 
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Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan- Aug

2020 2019 2020 2019

Not 1 Not 6

Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter

Försäljningsmedel 10 232 9 531 Räntor 615 160 

Taxor och avgifter 27 831 27 945 Övriga finansiella intäkter 149 280 

Hyror och arrenden 8 639 8 754 764 440 

Försäljning av verksamhet 5 671 5 361 

Försäljning av anläggningstillg 88 0 Not 7

Bidrag 50 395 53 824 Finansiella kostnader

Övriga ersättningar 0 0 Räntor 97 17 

102 856 105 415 Räntor på pensionsskuld 1 112 1 184 

Övriga finansiella kostnader 87 64 

Not 2 1 296 1 265 

Verksamhetens kostnader

Bidrag 13 132 10 973 Not 8

Entreprenad och köp av verks 80 883 79 842 Övriga justeringar

Lokalhyror 22 887 22 927 Amortering leasingbilar -1 826 0 

Personalkostnader 302 622 310 581 Investering leasingbilar 357 0 

Övriga inköp 18 581 18 494 -1 469 0 

Övriga tjänster 47 714 49 453 

485 819 492 270 Not 9

Realisationsvinst/förlust

Not 3 Reavinst, försäljning av fastighet 44 0 

Avskrivningar Reavinst, försäljning av fin tillg 0 0 

Avskrivning anläggningstillg 12 754 12 626 Reavinst, försäljning av anl tillg 0 0 

Avskrivning leasing 1 851 1 176 Reavinst försäljning inv 0 0 

14 605 13 802 Reaförlust, försäljn av fin tillg 0 0 

44 0 

Not 4

Skatteintäkter Not 10

Egna skatteintäkter 282 593 275 872 Investeringsverksamhet

Slutavräkning tidigare år -2 059 417 Investeringsbidrag 0 0 

Prognosavräkning bokslutsår -2 354 -3 206 Försäljning av anläggningstillg 0 0 

278 180 273 083 Försäljning av fin. anläggningstillg 0 0 

Skatteintäkterna baseras på SKR:s augustiprognos. Försäljning av industrifastigheter 0 0 
Försäljning av exploateringsfast 33 554 

Not 5 33 554 

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 84 184 81 885 

Kostnadsutjämning 28 072 15 258 

LSS utjämning -1 888 -3 863 

Generella statsbidrag 17 601 8 539 

Regleringsbidrag/avgift 6 548 4 476 

Kommunal fastighetsavgift 11 601 11 240 

146 118 117 534 
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Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug

2020 2019 2020 2019

Not 11 Not 15
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar Finansiella anläggningstillgångar

Ack. Anskaffningsvärde 693 231 673 408 Aktier kommunala bolag 5 000 5 050 

Ack avskrivning -424 742 -408 989 Övriga aktier 384 384 

Ack nedskrivning -8 941 -8 941 Andelar och insatskapital 8 576 8 412 

Årets ingående värde 259 548 255 477 Långfristig fordran UppMod 0 0 

Årets investeringar 9 942 17 763 Övrig långfristig fordran 1 600 1 600 

Avyttringar och utrangeringar -33 -554 15 560 15 446 

Årets avskrivning -10 616 -10 478 

Överförda från eller till annat slag 10 422 -9 265 Not 16

Övriga förändringar 0 0 Fordringar

Utgående värde 269 263 252 943 Förutbetalda kostnader 948 21 255 

Upplupna intäkter 44 959 19 526 

Not 12 Kundfordringar 11 748 12 687 

Pågående investeringar Moms och skatter 9 063 921 

Ingående nedlagda kostnader 18 745 3 229 Övriga fordringar 9 257 12 439 

Under året nedlagda kostnader 8 512 9 836 75 975 66 827 

Under året avslutade investeringar -10 750 -440 

16 506 12 625 Not 17

Kassa och bank

Not 13 Kassa  11 12 

Maskiner och inventarier Bank och giro 126 066 77 401 

Ack. Anskaffningsvärde 160 328 155 866 Medlemskonto Södra 3 440 3 013 

Ack avskrivning -141 198 -137 956 Konsum 65 65 

Ack neskrivning -594 -594 129 582 80 491 

Årets ingående värde 18 536 17 316 

Årets investeringar 1 990 1 507 Not 18

Årets nedskrivning 0 Avsättning, sluttäckning Linneberga

Överförda till/från annat slag 328 -131 Ingående värde 15 402 15 402 

Årets försäljning/utrangering 0 Årets avsättning 0 0 

Årets avskrivning -2 139 -2 147 Värdeförändring 0 0 

Övrig justering 0 0 Årets intäkter 0 0 

18 716 16 545 I anspråktagande under året -1 401 0 

Återstående värde 14 001 15 402 

Not 14

Bilar och andra transportmedel Avsättningen avser sluttäckning av deponianläggningen i

Leasingbilar 1 754 2 073 Linneberga. Sluttäckningen beräknas vara genomförd 2021.

1 754 2 073 

Finansiella leasingavtal

Totala minimileaseavgifter 1 754 3 322 

Framtida finansiella kostnader 0 -720 

Nuvärdet av minimileaseavgifter 1 754 2 602 

Nuvärdet förfaller enligt följande

Inom 1 år 2 198 1 584 

Senare än inom 1år men inom 5år 1 164 1 018 
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Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug

2020 2019 2020 2019

Not 19 Not 22

Avsättning, pensionsskuld Pensionsskuld, ansvarsförbindelse

Ingående avsättning 59 389 53 392 Ingående ansvarsförbindelse 197 606 201 945 

Nyintjänad pension 4 644 4 540 Pensionsutbetalningar -7 895 -8 012 

Utbetalningar -1 412 -1 509 Ränte- och basbeloppsuppräkning 6 107 5 723 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 558 1 474 Nyintjänad pension 0 0 

Föräkringstekniska grunder 0 0 Övrig post -250 1 102 

Personalförändringar 0 0 Utgående ansvarsförbindelse 195 568 200 758 

Övrig post 635 -214 Ingen del av förpliktelsen har tryggats genom försäkring.

Återstående avsättning 64 814 57 684 Aktualisering-/utredningsgrad 97 % 97 %

Not 20 A

Långfristiga skulder

Ingående värde 0 0 

Förra årets kortfristiga del 0 0 

Nästa års amortering 0 0 

Nyupptagna lån 40 000 0 

Årets amortering 0 0 

40 000 0 

Not 20 B

Långfristig leasing skuld

Ingående värde 1 226 1 018 

Förra årets kortfristiga del 0 

Nästa års amortering -62 

Nyanskaffning 0 

Årets amortering 0 

1 164 1 018 

Not 20 C

Långfristig VA skuld

Ingående värde 3 003 3 140 

Årets resultat 195 0 

I anspråkstagande under året 0 0 

3 198 3 140 

Not 21

Kortfristiga skulder

Pensionsskuld individuell del 9 335 13 900 

Leverantörsskulder 14 403 12 296 

Skatter och moms 32 262 22 886 

Semesterlöneskuld 28 601 28 592 

Upplupna kostnader 14 897 12 021 

Förutbetalda intäkter 6 168 9 364 

Interimsposter 20 097 12 507 

Schablonersättning MV 12 286 10 986 

Övriga skulder 3 857 3 206 

141 906 125 758 
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Jan-Aug Jan-Aug 

NOTUPPLYSNINGAR 2020 2019

Upplysning om ingående delar i pensionsavsättning

Särskild avtals-/ålderspension 161 167 

Förmånsbestämd/kompl pension 40 670 36 063 

Ålderspension 10 827 9 566 

Pension till efterlevande 502 626 

Summa pensioner 52 160 46 422 

Löneskatt 12 654 11 262 

Summa avsättning 64 814 57 684 

Antal visstidsförordnanden 0 2 

Aktualiserings-/utredningsgrad 97% 97%

Ingen del av förpliktelsen har tryggats genom försäkring

Upplysning om ingående delar i ansvarsförbindelse

Pension till efterlevande 2 060 2 574 

Intjänat före 1997 137 584 139 316 

Livränta 4 115 4 583 

Ålderspension 13 627 15 085 

Visstidspension 0 5 

Sjukpension 0 0 

Summa pensioner 157 386 161 563 

Löneskatt 38 182 39 195 

Summa ansvarsförbindelse 195 568 200 758 

Upplysning Resultatutjämningsreserv

Ingående värde 12 403 19 903 

Reservering  0 0 

Utnyttjande 0 0 

Summa efter fastställande 12 403 19 903 
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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
• AB Uppvidingehus 
• UppCom AB
• Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg 

(RÖK)

Under året har en frivillig likvidation av det kom-
munägda bolaget UppMod AB genomförts. 

Räddningstjänst Östra Kronoberg, RÖK, är ett ge-
mensamt kommunalförbund som drivs tillsammans 
med Lessebo och Tingsryds kommuner. 

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har i re-
kommendation RKR R 16, angett regler för finansiel-
la rapporter och jämförelsetal för den kommunala 
koncernens räkenskaper. 

AB UPPVIDINGEHUS 

Ordförande: 
Fredrik Petersson (M) 

VD:
Richard Gustafsson

AB Uppvidingehus ägs till 100 procent av Upp-
vidinge kommun. Bolaget äger och förvaltar 839 
bostäder och 114 lokaler. Utöver drift och skötsel av 
det egna beståndet utförs förvaltning och lokalvård 
av kommunens fastigheter.

Ur särskilda ägardirektiv för bolaget framgår att 
”AB Uppvidingehus ska utföra sin verksamhet så 
att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar ut-
veckling och tillväxt inom kommunen samt utveck-
la samhällsnyttan inom sin sektor.”

VIKTIGA HÄNDELSER

Förvaltningsuppdrag

Förvaltningsuppdraget har i stort förflutit enligt 
plan. Underhållsbudgeten för året är på en oför-
ändrad nivå, 2,4 miljoner kronor. I förvaltnings-
uppdraget, eller genom uppdrag från kommunen 
har flera projekt slutförts eller pågår. Som exempel 
kan nämnas tillbyggnad vid grundskolan i Åseda, 
renovering av köket på Åsedaskolan, renovering 
av Kvarnen i Klavreström, ett antal förstudier kring 
förskolor i Lenhovda och Norrhult samt ändrad 
användning av särskilda boenden i Älghult och 
Norrhult. Inom lokalvården har både utbildnings-
insatser och rutiner förändrats med anledning av 
covid-19-pandemin.

Bostadsförvaltning 

I bostadsförvaltningen pågår flera projekt och flera 
har slutförts. I Åseda har nyproduktionen av 35 lä-
genheter på järnvägsområdet färdigställts och det 
pågår byggnation av åtta marklägenheter som blir 
inflyttningsklara i februari 2021. I Älghult kommer 
fyra marklägenheter stå klara för inflyttning den 1 
oktober. Planering pågår för fler nya lägenheter i Al-
stermo och Norrhult/Klavreström. För framtida för-
ändringar och nyproduktioner har bolaget inlämnat 

Fredrik Petersson
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ansökan om planbesked om Larmgatan/Storgatan i 
Lenhovda samt del av järnvägsområdet i Åseda.

Under året har det skrivits 144 bostadskontrakt. Ut-
hyrningsgraden är något lägre än tidigare år, vilket 
kan bero på det minskade flyktingmottagandet och 
att ett större utbud har skapats genom nyproduk-
tion och renoveringsåtgärder i de av Migrationsver-
ket tidigare förhyrda lägenheterna. 

Den samlade bedömningen är att samtliga åtta mål 
uppnås.

Uppvidingebon 

Vi är en attraktiv boendekommun
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka på
Prognosen är positiv. Medborgarundersökningen 
för 2018 visade att invånare i Uppvidinge kommun 
inte är nöjda med bostadssituationen, framförallt 
möjlighet att hitta bra boende. Med den färdig-
ställda och planerade nyproduktionen, slutförda 
renoveringsprojekt i samhällena samt pågående och 
planerade förstudier förväntas nöjdheten öka.   

Vi erbjuder attraktivt boende
Prognosen är positiv. Bolaget genomför kontinuer-
ligt undersökningar och resultaten visar att 71 pro-
cent av hyresgästerna är nöjda eller mycket nöjda 
med AB Uppvidingehus som hyresvärd. Därmed 
uppnås inte målet om 81 procent kundnöjdhet. 
Framöver kommer bolaget arbeta mer med boso-
ciala frågor. På grund av den pågående pandemin 
har det arbetet varit vilande, men kommer återupp-
tas så snart det går. Bolaget kommer även se över 
alternativa sätt att bedriva bosocialt arbete. För när-
varande finns tillgängliga lägenheter för omedelbar 
inflyttning, dock är det inte alltid så att sökandes 
önskemål och lediga lägenheter stämmer överens 
vilket gör att kötid till tecknat kontrakt kan uppstå. 
Nyproduktion och planering av fler hyresrätter 
pågår på flera orter. Ett större fokus kommer också 
framöver att läggas på invändig renovering av be-
fintligt bestånd.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Prognosen är positiv. Medborgarundersökningen 
för 2018 visade att invånare i kommunen upplever 
brister i tillgänglighet och bemötande i alla kom-
munens verksamheter. Bolaget genomför en egen 
undersökning med fokus på bemötande riktad mot 
hyresgäster. Den mätningen visar att 81 procent 
av hyresgästerna är nöjda eller mycket nöjda med 

UPPFÖLJNING AV MÅL

bemötandet. Insatser pågår för att stärka måluppfyl-
lelsen, där hela personalstyrkan är delaktig i att ta 
fram lämpliga aktiviteter för att öka andelen nöjda 
hyresgäster.

Samhällsutveckling 

Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö
Vi har en hållbar material- och energianvändning
Prognosen är positiv. Energianvändningen inom bo-
lagets bostadsbestånd uppgick till 125 kilowatttim-
mar per kvadratmeter. Den elektricitet som används 
är ursprungsmärkt vindel. Sedan hösten 2018 arbe-
tar en energigrupp inom bolaget med att kartlägga, 
följa upp och föreslå åtgärder för att minska ener-
gianvändningen. Bolaget har också anslutit sig till 
Sveriges allmännyttas klimatinitiativ vilket innebär 
att vi ska minska energianvändningen med 30 pro-
cent och vara fossilfria senast 2030. I år kommer hela 
bostadsbeståndet värmas upp helt fossilbränslefritt i 
och med att även spetsvärmen från fossila bränslen 
är borta. Inom det kommunala beståndet kommer 
det finnas en backup och reservaggregat som använ-
der diesel eller olja.

Andelen fossilbränslefria bilar och maskiner är sti-
gande och har ökat till 15 procent av innehavet och 
vid nyanskaffning är det fossilbränslefritt som är 
huvudalternativet. En del av hyresgästerna kommer 
inom kort erbjudas möjlighet att se sin egen energi- 
och vattenförbrukning. Detta för att skapa en större 
medvetenhet om resursförbrukning.

Medarbetare och organisation 

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Prognosen är positiv. Medarbetarundersökningen 
har övergått från att mätas vartannat år till löpande 
under hela året med ett par frågor varje vecka via 
Winningtemp. Därmed har både index och jämfö-
relsetal förändrats.  Index inom ledarskap ligger på 
7,3 och inom meningsfullhet ligger index även den 
på 7,3. För att bibehålla och öka motivation, engage-
mang och stolthet skulle ett samarbete inledas med 
extern aktör för att sätta fokus på medarbetaren 
och medarbetarskapet. Detta fick pausas i och med 
pandemin men kommer att återupptas under hösten 
2020.
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Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Våra medarbetare har god hälsa
Prognosen är positiv. Sjukfrånvaron för delåret upp-
går till 3,3 procent.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen är positiv. Inom digitalisering har bo-
laget sedan tidigare utvecklat och implementerat 
e-fakturering för både inkommande och externa 
fakturor. Hyresgäster kan via ”Mina sidor” på hem-
sidan bland annat hantera sina hyresavier och säga 
upp lägenhet, bostadssökande kan anmäla sig till 
lediga lägenheter, eller ställa sig i kö. Bolaget har i 
år infört digitala hyreskontrakt, anställningsavtal 
och även övriga avtal där det är möjligt. Inom bola-
gets fastighetsbestånd pågår installation av system 
för att, bland annat, kunna övervaka och fjärrstyra 
värme och ventilation.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Prognosen är positiv. Exempel på strategiska sam-
arbeten finns inom verksamhetsledning och projekt-
ledning med Högsby Bostad. Samarbete med Nybro 
bostad, EBA och Lessebohus inom Klimatinitiativet. 
Bolaget är medlemmar i Goda hus som ska främja 
utvecklingen av energieffektiva byggnader i sydost. 
Inom Sveriges allmännytta pågår samarbete inom 
digitalisering.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

FRAMTIDEN

Resultatet följer i stort budget. En något större va-
kansgrad vägs upp av minskade personalkostnader, 
lägre reparationskostnader och även lägre upp-
värmningskostnader än budget. Inom underhåll är 
flertal åtgärder upphandlade och genomförs under 
hösten och har således ej slagit igenom i resultaträk-
ningen.

2020 2019
Sammanställning jan-aug jan-aug
Periodens resultat, mnkr 9,0 5,0
Nettoomsättning, mnkr 59,4 59,4
Balansomslutning, mnkr 302,0 273,0
Soliditet, % 22,0 21,0

Nybyggnationen fortsätter i de olika kommunde-
larna. Flera projekt är långt planerade och andra är i 
uppstart. 

Planändringar i både Åseda och Lenhovda möjlig-
gör nybyggnation i nya områden. 

Bolaget har ambitionen att hålla god takt vad gäller 
nybyggnation och arbetar långsiktigt för att hitta 
intressanta områden för ändamålet. 

Under 2020 ska bolaget vara fossilbränslefritt vad 
avser uppvärmning och 2024 ska även maskinpar-
ken vara det. 
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UPPCOM AB  

Ordförande:
Åke Axelsson (S)

VD:
Ted Karlsson

UppCom AB är ett av Uppvidinge kommun helägt 
företag med inriktning på att utveckla och tillhanda-
hålla tjänster inom bredband, IT och telefoni, samt 
därmed förenlig verksamhet.

• Under året har förtätningar i fiberutbyggnaden 
genomförts i de flesta orterna. Fiberutbyggna-
den fortsätter på landsbygden med projektet 
Uppvidinge Landsbygd och Herråkra. 

• Antalet ADSL-kunder fortsätter att minska och 
är nu endast nio. Antalet aktiva fiberkunder 
uppgår till 2 325. 

• Inom IT-verksamheten har upphandling av kli-
entdatorer slutförts under sommaren. Service-
desk vidareutvecklas med en beställningsportal. 

• Fokus har i hög utsträckning varit att förbättra 
möjligheterna för kommunens medarbetare att 
arbeta på distans på grund av pandemin.  

• Upphandling av telefonitjänster avslutades un-
der våren och nytt avtal började gälla 1 juli 2020. 

• Förberedelse inför uppgradering av telefonväxel 
och hänvisningssystem pågår.

Den sammanfattande bedömningen är att samtliga 
sju mål kommer att uppnås.

Uppvidingebon

Vi är en attraktiv boendekommun
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka på
Prognosen är positiv. Bolaget bidrar till att stärka 
Uppvidinge som en attraktiv boendekommun ge-
nom bredbandsutbyggnad på landsbygd och ut-
byggnad av fibernät i tätorterna. 

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Prognosen är positiv. Bolaget erbjuder god tillgäng-
lighet via telefon, e-post och webbplats. 

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet gentemot 
företagen
Prognosen är positiv. För bolaget, som har många 
kunder, både internt inom kommunens verksamhet 
och externt inom kommunens gränser, är bemö-
tande och tillgänglighet en viktig del som bolaget 
kontinuerligt arbetar med.

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 positiv. Medarbetarna upplever stort 
engagemang och motivation i sina uppdrag.

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Våra medarbetare har god hälsa
Prognosen är positiv. Hälsoläget är gott och sjuk-
frånvaron är låg trots pågående pandemi. Under 
rådande omständigheter är personalen uppdelad i 
två arbetslag som turas om att arbeta hemifrån var-
annan vecka. Åtgärden följs upp kontinuerligt av 
ledningsgruppen.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad 
organisation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen är positiv. Bolaget arbetar för att utveckla 
och förbättra de digitala tjänsterna och fokuserar 
på fortsatt utveckling av dessa, såväl för externa 
kunder som för kommunen. Bolagets mål med att 
utveckla it-supporten har fortsatt i år och den nya 
Servicedesken har nu fungerande rutiner som stän-
digt förbättras och utvecklas.

VIKTIGA HÄNDELSER

UPPFÖLJNING AV MÅL

Åke Axelsson
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Vi bedriver utvecklingsarbete i samverkan
Prognosen är positiv. Bolaget fortsätter att utveckla 
samverkan inom it med såväl egna förvaltningar 
som med externa samarbetspartner. Arbetet med 
samverkan med fler kommuner i Kalmar län inom 
digital kommunikation fortgår.

2020 2019
Sammanställning jan-aug jan-aug
Periodens resultat, mnkr 2 4
Nettoomsättning, mnkr 16 17
Balansomslutning, mnkr 77 73
Soliditet, % 34 32

Resultatet efter åtta månader är 1,7 miljoner kronor. 
Prognosen för året är i linje med budget. 

FRAMTIDEN

Fiberutbyggnaden i kommunen fortsätter. Genom 
bidrag från Länsstyrelsen och lån från kommunen 
har utbyggnaden på landsbygden möjliggjorts. Ut-
byggnaden fortsätter nu i områdena kring Åseda, 
Alstermo, Älghult och Herråkra. 

Vi samarbetar med AB Uppvidingehus för att kopp-
la upp deras tekniska utrustning för avläsning och 
övervakning av fastigheter.

Utveckling för sammankoppling av hänvisningssys-
tem för telefoni och mejlkalender pågår. 

EKONOMISK REDOGÖRELSE



KOMMUNALFÖRBUNDET  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)

Ordförande:
Niklas Jonsson (S)
Uppvidinge kommun 

Räddningschef:
Pär Stensson

VIKTIGA HÄNDELSER

Ingår i Kommunstyrelsens redovisning.
Förbundsordningen är det dokument som reglerar 
uppdraget från medlemskommunerna till kom-
munalförbundet. Förbundsordningen fastställs av 
respektive medlemskommuns fullmäktige, senast 
reviderad 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

Arbete med nytt handlingsprogram pågår, förslag 
kommer presenteras för direktionen under oktober 
2020. Därefter ska samrådsförfarande avseende för-
slaget genomföras, där bland annat medlemskom-
munerna förväntas inkomma med yttrande. 

Tre heltidsanställda medarbetare har under året 
avslutat sina anställningar. En mindre organisa-
tionsöversyn är gjord av ny räddningschef och den 
resulterar i att rekrytering av en insatsledare och en 
assistent ändras till rekrytering av två insatsledare. 
Bemanningsproblemen inom deltidsorganisationen 
är betydande.

Antalet tillsyn är förhållandevis lågt med anledning 
av pågående pandemi. Planering finns för att årsvo-
lymen delvis ska kunna återtas under hösten. 

Antalet utryckningar inom förbundsområdet har 
varit 301, en minskning med 80 i förhållande till 
samma period föregående år. Det är framförallt ut-
ryckningar för trafikolyckor, brand i skog och mark 
samt sjukvårds-/hjärtstoppslarm som har minskat. 
Antal larm i Uppvidinge kommun är under perio-
den 120.

EKONOMISK REDOGÖRELSE

Årets resultat i Räddningstjänstförbundet prognos-
tiseras till 900 tusen kronor. Medlemskommunerna 
har gett förbundet direktiv om att det ekonomiska 
underskottet från 2018 på 1,6 miljoner kronor ska 
återställas inom tre år. 

FRAMTIDEN

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

Samarbete kring den operativa ledningsförmågan 
pågår inom Kronobergs län tillsammans med rädd-
ningstjänsterna i Blekinge. Att skapa en lednings-
struktur som uppfyller vad staten sannolikt kommer 
att besluta om förutsätter att flera går samman och 
hjälps åt. 

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2020 2020 jan-aug jan-aug
Uppvidinges kostnad 15 297 15 797 10 198 10 289
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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:
Niklas Jonsson (S)

Niklas Jonsson

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
organ. Den ansvarar för hela kommunens utveck-
ling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens ekonomi och verksamheter. Kopplat 
till Kommunstyrelsen finns fyra beredande utskott; 
arbetsutskottet, personalutskottet, tekniska utskottet 
samt kultur- och föreningsutskottet.

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

• För att effektivt kunna arbeta med samordning 
av krishantering i samband med pandemin har 
personalresurser omfördelats. Effekten har blivit 
att en del insatser inte har kunnat genomföras 
enligt plan eller blivit försenade. 

• Arbetet med strukturella förändringar inom 
kostverksamheten pågår men är fördröjt. 

• Beslut har fattats om att ingå i Kretslopp Sydost 
som är en gemensam avfallsorganisation med 
flera andra kommuner. 

• Löneöversynen inom några av kommunens 
avtalsområden har inte genomförts då centrala 
avtal inte är klara. 

• Ett gemensamt lokalt kollektivavtal om samver-
kan tillsammans med de fackliga organisatio-
nerna gäller från 1 januari 2021.

• Under våren har det varit ett stort fokus på styr-
nings- och ledningsfrågor vilket har resulterat i 
beslut om flera regler och riktlinjer, exempelvis 

regler för verksamhets- och ekonomistyrning, 
regler för investeringsverksamheten, regler för 
intern kontroll och upphandlingspolicy. 

• Utredningen av bolag är slutförd och har be-
handlats av Kommunstyrelsen, men ej av Kom-
munfullmäktige. 

• Utredningen av etablering- och arbetsmarknads-
avdelningens organisation och framtida tillhö-
righet pågår.

• En översyn av kommunens målstyrning och im-
plementering av Agenda 2030 i budgetprocessen 
2021 påbörjas i oktober.

Den samlade bedömningen är att åtta mål kommer 
att uppnås, fem mål kommer inte att nås. 

Uppvidingebon

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet
Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning
Prognosen är negativ. Andelen individer som kom-
mer ut i arbete eller studier har minskat sedan fö-
regående år. Insatser som pågår är bland annat ett 
ökat fokus på kartläggning och individuella planer 
för att stödja individernas möjlighet att nå arbete 
eller studier. Den lokala överenskommelsen med 
Arbetsförmedlingen ska implementeras.

Vi är en attraktiv boendekommun
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva  och verka på 
Prognosen är positiv. Flera åtgärder genomförs för 
att stärka attraktiviteten. Ett exempel är att Singel-
torpsslingan i Lenhovda blir belyst. Förstudier på-
går för att stärka kommunen som en attraktiv boen-
dekommun, exempelvis för ny förskola i Lenhovda, 
demenscenter i Älghult och grundsärskola i Åseda. 
Nedgångna fastigheter kommer att rivas, exempel-
vis pumphuset vid Älghults glasbruk och Smult-
ronstället i Lindshammar. I samarbete med Läns-
styrelsen i Kronoberg har marken runt glasbruket i 
Älghult sanerats. Biblioteken är eftertraktade mötes-
platser och har under pandemin ändrat sitt arbets-
sätt för att ha ge god biblioteksservice till invånarna 
som har efterfrågat service i högre utsträckning. 
Kommunen deltar i projekten Glasriket på tillväxt 
och Hållbara resor i besöksnäringen i syfte att öka 
attraktionskraften för såväl boende som besökare. 

Kommunchef:
Anne Hallberg
Förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen: 
Patrik Ivarsson

VIKTIGA HÄNDELSER

UPPFÖLJNING AV MÅL
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Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Prognosen är positiv. Bemötandet och tillgänglig-
heten via den nya webbplatsen bedöms vara gott. 
Fler och fler invånare följer och kommenterar i kom-
munens sociala media. Tillgängligheten bedöms öka 
genom ökat utbud av e-tjänster och digitala blanket-
ter. Receptionen i kommunhuset är en viktig del i att 
säkerställa gott bemötande då många invånare och 
besökare använder receptionen som en första väg in 
i kommunorganisationen.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet gentemot 
våra företag
Prognosen är negativ. Företagens sammanfattande 
omdöme av företagsklimatet har sjunkit under året. 
Information till företag, dialog mellan beslutsfattare 
och företag, samt service och bemötande i den kom-
munala myndighetsutövningen får ett lägre betyg 
än föregående år. Kommunen har under året tagit 
initiativ till månatliga frukostmöten med företagare 
samt startat ett VD-nätverk där de största företagen 
i kommunen deltar. På grund av pandemin har en 
del av mötena ställts in eller genomförts digitalt.

Samhällsutveckling

Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö
Vi har en hållbar livsmedelshantering
Prognosen är negativ. Det finns utmaningar i att öka 
andelen närproducerade livsmedel samt andelen 
ekologiska livsmedel. Det som försvårar måluppfyl-
lelsen är huvudsakligen ekonomiska förutsättningar 
i kombination med stigande livsmedelspriser. Kost-
verksamheten erbjuder från höstterminsstart två 
rätter i grundskolan, en vegetarisk och ett köttalter-
nativ.

Vi har en hållbar material- och energianvändning
Prognosen är positiv. Andelen förnybar energi inom 
den kommunala organisationen är 100 procent och 
43 procent av hushållsavfallet samlas in för återvin-
ning och biologisk behandling. Energianvändningen 
i verksamhetslokalerna är lägre än den politiska 
ambitionen.  Revidering av miljömål och klimat- 
och energiplan pågår. Styrdokumenten förväntas ge 
vägledning och förutsättningar för en mer hållbar 
verksamhet. I höst kommer en kommunintern mö-
belcirkulation att starta upp. Syftet med den är att i 
högre utsträckning återbruka fullt användbara möb-
ler. För att veta hur kommunens medarbetare reser 
i arbetet genomförs en resvaneundersökning under 
hösten.

Vi har ett gott företagsklimat
Vi har god service gentemot våra företag
Prognosen är negativ. Uppvidinge kommun har 
tappat 36 placeringar i Svenskt Näringslivs rank-
ning 2020, från plats 139 till plats 175. En prioriterad 
insats är att ta fram en strategi för näringslivsut-
veckling och att arbeta aktivt för att för att utveckla 
företagsklimatet. Andra viktiga processer är arbete 
med elförsörjning i kommunen och utvecklingen av 
ny industrimark i Lenhovda och Åseda. 

Vi har ett diversifierat och växande näringsliv
Prognosen är positiv. Andelen företag inom service- 
och tjänstesektorn ökar och andelen företag med 
mer än en anställd ökar också. Sverige står inför 
en vändande konjunktur där kommunen behöver 
verka för att skapa förutsättningar för företagens 
utveckling mot ökad sysselsättning och matchning 
av kompetens. Planerade insatser är fortsatt dialog 
med företagen inom flera områden.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Prognosen är positiv. Insatser på verksamhetsnivå 
har varit att upprätta handlingsplaner med rele-
vanta aktiviteter kopplade till medarbetarunder-
sökningens resultat. Det är viktigt att medarbetaren 
ser sin roll i helheten och känner ett engagemang 
och motivation i det dagliga arbetet. Strategin är att 
aktivt arbeta tillsammans med medarbetarna för att 
stärka motivation, ledarskap och styrning.

Våra medarbetare har god hälsa
Prognosen är negativ. Sjukfrånvaron är vid delåret 
3,7 procent för kommunledningsförvaltningen, en 
ökning med 0,26 procent jämfört med delåret 2019. 
För samhällsserviceförvaltningen är sjukfrånvaron 
6,95 procent, en ökning med 1,42 procent. I Hälso-
frågan framgår att merparten av medarbetarna inom 
kommunledningsförvaltningen upplever sig ”Friska 
och må bra”, medan samhällsserviceförvaltningen 
är den förvaltning där minst andel upplever sig 
”Friska och må bra”. Verksamheterna har under året 
arbetat med åtgärdsplaner för att stärka hälsan.

Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen är positiv. En ny e-tjänsteplattform har 
införts vilket både har sänkt kostnaderna och gett 
mer funktionalitet. Antalet till invånare erbjudna e-
tjänster har ökat successivt under de senaste åren till 
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ett 20-tal, prognosen är att utbudet kommer att öka 
under året. Flera insatser genomförs inom verksam-
heterna, exempelvis digitalt personalarkiv, e-faktu-
ror, hantering av personliga utlägg via självservice, 
internfakturering, lånekiosker och elektroniska kör-
journaler. Pandemin har ställt högre digitala krav på 
organisationen vilket har bidragit till en ökad digital 
mognad.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Prognosen är positiv. Flera strategiska samarbeten 
och projekt genomförs med närliggande kommuner, 
Länsstyrelsen i Kronoberg och Region Kronoberg. 
Några exempel är Hållbar mobilitet i gröna Krono-
berg, Cirkulär ekonomi i Kalmar och Kronoberg, 
Glasriket på tillväxt samt projektet Innovativ sane-
ring.

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll
Vi har god budgetdisciplin
Prognosen är positiv. Kommunstyrelsens prog-
nostiserar ett nollresultat i förhållande till budget. 
Genom aktivt arbete med åtgärder har utfallet 
för Kommunstyrelsen förbättrats i förhållande till 
prognoserna under året. Pandemin har påverkat 

VERKSAMHETENS OMFATTNING

Verksamheten inom arbetsmarknad och etablering 
har minskat kraftigt i förhållande till förra året. An-
talet deltagare i UppJobb, kommunens arbetsmark-
nadsenhet uppgår till ett 30-tal personer. 

Inom kostverksamheten har antalet tillagade por-
tioner minskat till följd av många tomma platser i 
kommunens särskilda boenden och färre portioner 
till gymnasieskolan. 

EKONOMISK REDOGÖRELSE

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2020 2020 jan-aug jan-aug
Politik och kansli 14 521 13 921 9 680 8 177
Ekonomiavdelning 24 721 23 921 16 481 15 217
HR avdelning 7 098 6 798 4 732 3 971
IT och upphandlingsavd. 7 536 8 536 5 024 5 760
Kommunledn.förvaltn 53 876 53 176 35 917 33 126
Förvaltningsledning 4 907 4 507 3 271 1 563
Kostavdelning 0 1 400 0 1 651
Etabl./arbetsmarkn 3 184 3 084 2 123 2 227
Kultur och Fritidsavd 19 643 19 443 13 095 12 066
Teknisk avdelning 15 489 15 489 10 326 7 794
Samhällsserviceförvaltn 43 223 43 923 28 815 25 301

Totalt Kommunstyrelsen 97 098 97 098 64 732 58 427

I förhållande till periodens budget redovisar Kom-
munstyrelsen ett positivt resultat om 6,3 miljoner 
kronor. Nettokostnaden i förhållande till föregående 
år har minskat med 4,1 miljoner kronor, 6,5 procent. 

Intäkterna uppgår till 52,5 miljoner kronor och har 
minskat med 7,3 miljoner kronor, 12,2 procent. Det 
är intäkterna från Migrationsverket och Arbetsför-
medlingen som minskar kraftigt, 7,4 miljoner kro-
nor tillsammans. Avveckling av verksamheten för 
ensamkommande barn och unga, färre mottagna 
nyanlända samt minskat antal deltagare inom ar-
betsmarknadsverksamheten förklarar intäktsminsk-
ningen. 

Kostnaderna uppgår till 111 miljoner kronor och 
har minskat med 11,4 miljoner kronor, 9,3 procent. 
Personalkostnaderna har minskat med 6,4 miljoner 
kronor, 12,3 procent.  Avveckling av verksamheten 
för ensamkommande barn och unga, anpassning 
till färre mottagna nyanlända och färre deltagare 
inom arbetsmarknadsverksamheten har resulterat 
i lägre personalkostnader med 5,9 miljoner kronor. 
Det pågående omstruktureringsarbetet inom kost-
verksamheten påverkar med närmare en halv mil-
jon kronor. Inom den politiska verksamhetens har 
personalkostnaderna sjunkit med 500 tusen kronor 
till följd av sänkta arvoden och färre möten till följd 
av pandemin. Ny tjänst för upphandling ger ökade 
personalkostnader med 500 tusen kronor.

Övriga kostnader har minskat med fem miljoner 
kronor vilket motsvarar 7,1 procent. Ansvaret för 
färdtjänsten är flyttad till socialförvaltningen, vil-
ket medför en kostnadsminskning för Kommun-
styrelsen med 2,3 miljoner kronor. Avveckling av 
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• Pandemin, osäkerhet kring dess effekter på eko-
nomi, verksamhet, samhälle, näringsliv.

• Ekonomi i balans inom Kommunstyrelsens 
verksamhet och i hela kommunen är en viktig 
förutsättning för att kommunen i framtiden ska 
kunna leverera välfärd av god kvalitet till invå-
narna.

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

• Att säkerställa implementering och utveckling 
av målstyrningsmodellen i hela verksamheten är 
ett prioriterat område att vidareutveckla för att 
säkra ledning och styrning av kommunen i öns-
kad riktning.

• Avsaknad av lokal närvaro från Arbetsförmed-
lingen medför att kommunen får ta ett större 
ansvar för arbetssökande.

• Digitalisering och effektivisering av verksamhe-
ten.

• Exploatering av ny mark för bostäder och indu-
stri.

• Kommunens framtida elenergiförsörjning. 

verksamheten för ensamkommande barn och unga 
tillsammans med anpassning inom etablerings- och 
arbetsmarknadsavdelningen medför minskade kost-
nader med 1,4 miljoner kronor. Kostverksamheten 
har till följd av omställningsarbete och färre portio-
ner minskat kostnaderna med 900 tusen kronor. 

En allmän återhållsamhet inom samtliga verksam-
heter i kombination med ej genomförda planerade 
utbildningar, inköp, vikarietillsättningar med mera 
till följd av pandemin, har lett till minskade kostna-
der. 

Prognosen för helåret är ett nollresultat i förhållande 
till budget.

Verksamheterna inom kommunledningsförvaltning-
en prognostiserar ett positivt resultat med 700 tusen. 
Sänkta arvoden och färre möten inom den politiska 
verksamheten, tillfälliga vakanser, och ej genom-
förda utvecklingssatsningar till följd av pandemin 
ger ett positivt resultat med 450 tusen kronor inom 
kansli och politik. Ökade intäkter för borgensavgift 
tillsammans med vakanser och ej utnyttjade kapital-
kostnader för planerade investeringar ger ekonomi-
avdelningen ett överskott på 800 tusen kronor. HR-
avdelningen prognostiserar ett plusresultat på 300 
tusen kronor till följd av vakanser samt ej utnyttjade 
medel för facklig verksamhet. Ökade kostnader för 
licenser i samband med byte av datamiljö påverkar 
it-och upphandlingsavdelningens resultat negativt, 
avdelningen prognostiserar ett minusresultat på en 
miljon kronor. Tjänsten som it- och upphandlings-
chef är sedan 1 september vakant. 

Samhällsserviceförvaltningen förväntas gå med 
ett underskott på 700 tusen kronor i förhållande 
till årets budget. Till följd av färre antal portioner i 
kombination med ett försenat omställningsarbete 
prognostiserar kostverksamheten ett minusresultat 
på 1,4 miljoner kronor. Ökade intäkter för skogs-
verksamheten tillsammans med vakanser genererar 
ett överskott med 400 tusen kronor. Färre medfinan-
sieringsprojekt och erhållna statsbidrag påverkar 
förvaltningens resultat positivt med 300 tusen kro-
nor.

Prognosen för året är 6,3 miljoner sämre än delårs-
resultatet. Under hösten kommer renoveringsarbete 
på fastigheten Hovgård och rivning av fastigheten 
Boskvarn 1:80 (Smultronstället) att utföras. Pågå-
ende arbeten inom renhållning, VA, gator och vägar 
förväntas ge ökade kostnader under hösten. Perso-
nalkostnaderna beräknas öka för resten av året då 
vakanta tjänster tillsatts. Under senare delen av året 

sker utbetalning av flertalet bidrag inom kultur-och 
fritidsverksamheten vilket medför högre kostnader.

FRAMTIDEN
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND  

Ordförande:
Jan Wernström (S)

Förvaltningschef:
Niclas Bjälkenborn

Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och 
specialskola bildar det offentliga skolväsendet. På natio-
nell nivå styrs verksamheten av olika lagar varav skol-
lagen är den viktigaste. I övrigt är det olika förordningar, 
läroplaner, allmänna råd, med flera nationella styrdoku-
ment. Inom barn- och utbildningsnämndens verksam-
hetsområde ingår även förskola, fritidshem, kulturskola, 
vuxenutbildning samt svenska för invandrare.

• Under vårterminen har gymnasieverksamheten 
för de nationella programmen avvecklats.

• Uppvidinge gymnasium har vid halvårsskiftet 
bytt namn till Uppvidinge lärcenter.

• Pandemin har inneburit en hel del planerings- 
och omställningsarbete, exempelvis genomför-
ande av distansundervisning och planering av 
barnomsorg för vårdnadshavare inom samhälls-
viktiga yrken.

• Sjukfrånvaron ökade hos personalen men då 
även barn och elever var sjuka medförde det 
ingen stängning av verksamhet.

• Nämnden har erbjudits möjlighet att delta i pro-
jektet ”Samverkan för bästa skola” som leds av 
Skolverket. 

• Skolinspektionens regelbundna tillsyn av för-
valtningens verksamhet har avslutats och vites-
förelägganden har återkallats. I verksamheten 
finns två uppföljningsärenden som ska besvaras 
i september. 

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
Prognosen är negativ. Den nationella trenden är att 
pojkarna stärker sina resultat i förhållande till flick-
orna, men i Uppvidinge fortsätter pojkarnas resultat 

att sjunka i jämförelse med flickorna. Nationellt sett 
förbättras skolresultaten medan resultaten i Upp-
vidinge är fortsatt låga. Det finns skillnader mellan 
skolenheter i kommunen vilket är en utmaning 
kopplat till kraven om en likvärdig skola. Andel 
behöriga till yrkesprogram har stigit något men är 
fortfarande på en låg nivå när det gäller pojkar. Ge-
nomströmningen vid gymnasiet är fortsatt låg och 
inte i linje med kommunens ambition. 

För att stärka kvaliteten har verksamheten utvecklat 
ett uppföljningssystem. En annan insats som på sikt 
kommer att leda till förbättringar och bygga kapaci-
tet är kommunens medverkan i projektet ”Samver-
kan för bästa skola”.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Prognosen är negativ. Medborgarundersökningen 
visade 2018 att invånare i kommunen upplever bris-
ter i tillgänglighet och bemötande. Det är en fråga 
som nämnden tar på stort allvar och kommer att ar-
beta med. Verksamheten ser dock en vikande trend 
i antal anmälningar till skolinspektionen vilket kan 
tyda på ett förbättrat klimat mellan skola och vård-
nadshavare.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet gentemot 
våra företag
Prognosen är negativ. Ambitionen är att tillsam-
mans med andra nämnder och förvaltningar verka 
för ett gott bemötande och god tillgänglighet gent-
emot företagen. Under våren har många aktiviteter 
fått ställas in men ambitionen är att ha en bra rela-
tion till företagen i kommunen.

Samhällsutveckling

Vi har ett gott företagsklimat
Vi har god service gentemot våra företag
Prognosen är negativ. Ambitionen är att tillsam-
mans med andra nämnder och dess förvaltningar ge 
god service till företagen i kommunen. Svenskt Nä-
ringslivs undersökning för 2020 visar vikande resul-
tat i Uppvidinge när det gäller skolans kontakt med 
det lokala näringslivet. Nämndens bedömning är att 
vuxenutbildningen kommer att spela en större roll 
och att utvecklingen av lärcenter kommer att svara 
mot det lokala näringslivets behov i högre utsträck-
ning än tidigare.

VIKTIGA HÄNDELSER

UPPFÖLJNING AV MÅL

Jan Wernström
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Vi har ett diversifierat och växande näringsliv
Prognosen är positiv. Inom skolan pågår arbete 
med bland annat Ung Företagsamhet Kronoberg 
inom programmering och entreprenörskap samt för 
att stärka den företagsamma förmågan hos unga. 
Nämnden är intresserad av att utveckla samarbets-
projekt med det lokala näringslivet.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Prognosen är positiv. Arbetet i ledningsgruppen har 
förändrats i syfte att öka kapaciteten hos cheferna 
att i högre grad kunna leda och stötta sina medarbe-
tare. Skolledargruppen tar del i en insats om föränd-
ringsledarskap och kvalitetsarbete inom ramen för 
samverkan för bästa skola.  Det pågår ett arbete med 
att stärka gemensamhetskänslan inom hela verk-
samheten. Digitala lärgrupper och nätverk mellan 
olika grupper av pedagoger har startats. Planerade 
insatser för att ytterligare stärka ledarskapet är infö-
rande av kollegiehandledning och utvecklingsdagar 
i chefsgruppen. 

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Våra medarbetare har god hälsa
Prognosen är positiv. Under våren hade verksam-
heten en svår situation till följd av den pågående 
pandemin, en rättvisande jämförelse mot tidigare år 
låter sig inte göras. När det gäller hälsa och psykisk 
arbetsmiljö är resultatet i delar av verksamheten 
sämre än tidigare. Den upplevda och verkliga ar-
betsbelastningen var hög under våren. Strategin för 
bättre resultat är att fortsätta arbetet med ”Vi-käns-
lan” i projekt med lärgrupper samt stärkt kapacitet 
hos chefer.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen är positiv. Det finns idag åtta digitala 
tjänster för kommunikation och information inom 
nämndens verksamhet. Införandet av ett digitalt 
system för anmälan och hantering av kränkningar 
har enligt skolan fungerat bra. Under våren infördes 
även ett nytt system för uppföljning av omdömen 
på skolorna. Ett arbete för att stärka kommunika-
tion med elever och vårdnadshavare har påbörjats. 
Under hösten planerar verksamheten att utveckla 
e-tjänst för förskolan och vårdnadshavarnas om-
sorgsbehov.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Prognosen är positiv. Förvaltningen har flera strate-
giska utvecklingspartner och några nya har tillkom-
mit under året. Nämnden ser positivt på att utveckla 
samarbetsprojekt med det lokala näringslivet. Flera 
medarbetare är engagerade i regionala nätverk och 
projekt som ger kunskap om hur andra gör och 
samtidigt kompetensutvecklar verksamheten.

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll
Vi har god budgetdisciplin
Prognosen är negativ. Utfallet i förhållande till 
budget är negativt med 2,2 miljoner kronor. Under 
året har det ekonomiska läget redovisats på samt-
liga nämndssammanträden.  I april beslutades om 
en åtgärdsplan inför hösten. Planen innebär stora 
förändringar i verksamheterna i form av större elev-
grupper och färre lärare. Nämnden har också av-
brutit investeringar, satsningar på Kulturskolan och 
kompetensutveckling. De utvecklingsinsatser som 
genomförs är finansierade med medel från Skolver-
ket genom projektet ”samverkan för bästa skola”. 

Förvaltningen har påbörjat utveckling av nyckeltal 
och kvalitetssystem. Utveckling pågår också av sta-
tistik kopplad till demografi för att göra prognoser 
om verksamhetens omfattning i framtiden. 

Elevantalet vid de kommunala skolorna fortsätter 
att minska, från 1 086 i juni 2018, till 1 078 i juni 2019 
och 1 045 i juni 2020. Gymnasiet hade vid läsårets 
slut 116 elever. Då Uppvidinge Gymnasium blev 
Uppvidinge lärcenter vid halvårsskiftet har antalet 
ungdomselever minskat kraftigt, till ett 30-tal elever 
på introduktionsprogrammet.

Barnantalet vid förskolorna ökar, förra året hade 
verksamheten 426 barn inskrivna, efter halvårsskif-
tet 2020 är det 487 barn. Prognosen är att barnantalet 
fortsätter öka även nästa år. 

Kulturskolans elevantal inom den avgiftsbelagda 
verksamheten uppgår nu till 200 elever mot tidigare 
175 elever. 

VERKSAMHETENS OMFATTNING



46

EKONOMISK REDOGÖRELSE

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett delårs-
resultat som förhåller sig till periodens budget med 
ett överskott på 60 tusen kronor. Nettokostnaden i 
förhållande till föregående år har ökat med 4,8 mil-
joner kronor, tre procent. 

Intäkterna uppgår till närmare 29,6 miljoner kronor 
och har minskat med 2,7 miljoner kronor, 8,4 pro-
cent. Ersättningar från Migrationsverket har till följd 
av färre asylsökande och nyanlända barn minskat 
med fyra miljoner kronor. Statlig ersättning på 1,5 
miljoner kronor har erhållits för sjuklönekostnader i 
samband med pandemin.

Kostnaderna uppgår till 194,8 miljoner kronor och 
har ökat med 2 miljoner kronor, 1,1 procent.  Perso-
nalkostnaderna inklusive inhyrd personal har mins-
kat med 400 tusen kronor, 0,4 procent. Kostnaden 
för personal på Uppvidinge lärcenter har minskat 
med 1,4 miljoner kronor till följd av personalned-
dragningar på SFI och gymnasiets avveckling av de 
nationella programmen. Inom förskolan har per-
sonalkostnaderna ökat med 1,7 miljoner kronor till 
följd av fler barn i verksamheten. Kostnaden för in-
hyrd personal har minskat då alla rektorstjänsterna 
är tillsatta. Kostnader på 2,4 miljoner kronor kan 
härröras till årets lönerevision.

Kostnaden för köp av platser i extern regi har ökat 
med 2,8 miljoner kronor, 8,5 procent. Antalet platser 
för gymnasieelever har ökat efter att de nationella 
programmen i egen regi lades ner. Övriga kostnader 
har minskat med 500 tusen kronor, 1,2 procent, till 
stora delar beroende på en allmän återhållsamhet 
inom verksamheterna. 

Prognosen för året är ett negativt resultat på 
2,2 miljoner kronor. Uppvidinge lärcenter förväntas 
göra ett minusresultat på totalt 7,2 miljoner kronor. 
Övriga verksamheter inom förvaltningen har vid-
tagit åtgärder och fått stå tillbaka för att det totala 
underskottet ska stanna vid 2,2 miljoner kronor. 
Kompetensutveckling hålls tillbaka vilket bidrar 
med ett överskott på 500 tusen kronor. Nyanländas 
lärande förväntas göra ett minusresultat på 1,1 mil-
joner kronor till följd av lägre ersättning från Migra-
tionsverket.

Förskoleverksamheten förväntas generera ett plus-
resultat på totalt 2,4 miljoner kronor. Färre barn i 
förskolor i extern regi, inkomna statsbidrag, samt 
lägre personalkostnader till följd av att många tjäns-
ter är tillsatta med obehörig personal förklarar av-
vikelsen.  

Grundskoleverksamheten ger ett överskott på totalt 
2 miljoner kronor. Vidtagna åtgärder för ekonomi i 
balans, såsom minskade investeringar, återhållsam-
het i inköp och vid tillsättning av vakanser, större 
undervisningsgrupper samt färre utbildningsinsat-
ser gör att verksamheterna tillsammans prognostise-
rar ett överskott. Även erhållna statsbidrag påverkar 
utfallet positivt. 

Uppvidinge lärcenter förväntas göra ett minusresul-
tat på totalt 7,2 miljoner kronor. Gymnasieskolans 
underskott uppgår till 6,4 miljoner kronor, till stora 
delar beroende på att det inte blir helårseffekt på av-
vecklingen av de nationella programmen. På grund 
av den utdragna avvecklingsprocessen kommer det 
även finnas en del kostnader kvar under hela höst-
terminen. En extra kostnad gällande ett vite på 300 
tusen kronor är inkluderad i prognosen. Köp av 
platser i extern regi ger ett underskott på en miljon 
kronor då intäkterna från Migrationsverket blir 
lägre än förväntat. Vuxenutbildningens prognos är 
ett överskott på 1,3 miljoner kronor, främst till följd 
av ökade statsbidrag. SFI-verksamheten ger ett un-
derskott på 1,1 miljoner kronor på helår vilket i stort 
beror på minskade statsbidrag.

Prognosen för året är 2,2 miljoner kronor sämre än 
delårsresultatet. Försämringen beror till stora delar 
på att kostnaden för köp av platser för gymnasieele-
ver blir betydligt högre under hösten då vår egen 
kommun inte erbjuder några nationella program 
längre. 

Prognosen förutsätter att intäkter från statsbidrag 
är lika stora som förväntat och att personalkostna-
derna håller sig inom den prognostiserade nivån. 

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2020 2020 jan-aug jan-aug
Politisk verksamhet 779 779 519 285
Kulturskola 3 679 2 879 2 453 1 812
Förvaltningsgem. verks 20 433 20 833 13 622 13 498
Förskola 53 277 50 877 35 518 33 265
F-klass och fritidshem 12 109 12 109 8 073 7 717
Grundskola 105 639 103 639 70 426 69 298
Gymnasium 43 425 50 624 28 950 34 157
   Därav: IK i frist gymn 32 850 33 850 21 900 21 262

Vuxenutbildning 6 349 5 049 4 232 2 787
Svenska för invandrare 2 296 3 396 1 530 2 445

Totalt 247 984 250 184 165 323 165 264
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Verksamhetens största utmaning är att vända ut-
vecklingen med kunskapsresultaten och att öka lik-
värdigheten mellan de olika enheterna.

På förvaltningsnivå handlar utvecklingsarbetet om 
att bygga upp en bas med fakta för att kunna fatta 
beslut om strategiska satsningar. Förvaltningens ar-
bete med att stötta enheterna behöver också utveck-
las i såväl metoder som form. 

Demografin är en stor utmaning. Kommunen kom-
mer under ett par år framåt att ha vikande elevtal i 
grundskolan men ökande barnantal i förskolan. Det 
ställer stora krav på omställningsförmåga i verk-
samheten.

Lokalfrågan är på många håll alarmerande. Plane-
ring och prioritering för investeringar är viktiga 
processer under de nästkommande åren. Merparten 
av verksamhetslokalerna inom nämndens ansvars-
områden är i stort behov av renovering och uppda-
tering. 

För utveckling av verksamheten och för att möta ett 
ökat krav på information från vårdnadshavare är di-
gitaliseringen en oerhört viktig fråga att arbeta med. 

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är bland annat anta-
let asylsökande barn och elever där Migrationsver-
ket ersätter kommunerna samt antalet elever som 
kommunen betalar andra kommuner för. En annan 
osäkerhetsfaktor är erhållna statsbidrag från Skol-
verket.

FRAMTIDEN
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SOCIALNÄMND
Ordförande:
Lars-Erik 
Hammarström (S)

Förvaltningschef:
Anne-Lie Jarhult

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 eller 
delavslag.  Socialnämndens delegeringsordning reg-
lerar beslutsfattande enligt gällande lagstiftning. 

• Socialnämnden har enhälligt fattat beslut om 
genomförande av strukturella förändringar.

• Pandemin har krävt ett aktivt förebyggande ar-
bete och ett intensivt samarbete mellan många 
olika organisationer. Exempelvis:

         - Omfattande arbete med beställning och ut-    
           bildning kring skyddsutrustning. 
         - Uppstart av förråd för förvaring av skyddsut-           
           rustning.
         - Skapa säkra mötesplatser utomhus vid sär-     
           skilda boenden.
         - Förbereda och ha beredskap att starta upp en  
           covid-19-avdelning.
         - Hantering av ett skyddsstopp.
• Införandet av det nya verksamhetssystemet Life 

Care är slutfört. 
• Den nya arbetsmetoden IBIC har införts för bi-

ståndshandläggarna. 
• Ett nytt planeringsverktyg för hemtjänsten star-

tades upp under våren. 
• Socialförvaltningen genomgår stor sorg och för-

lust då en av avdelningscheferna hastigt avled i 
juli.

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 är negativ. Andel personer som återkom-
mer i försörjningsstöd har ökat sedan föregående år, 
merparten beror på arbetslöshet eller andra försörj-
ningsproblem. Ambitionen är att uppnå målet, sam-
tidigt påverkas utfallet av samhällsutvecklingen, 
konjunkturen och effekterna av pandemin. Det finns 
potential att utveckla och stärka kontakten med per-
soner som kommer i kontakt med socialtjänsten så 
de upplever att deras situation har förbättrats.

Vi har god kvalitet inom äldreomsorgen
Prognosen är positiv. Nämndens sammanfattande 
bedömning är att den enskilde, utifrån socialförvalt-
ningens uppdrag, får en god omsorg. Verksamheten 
har en hög servicenivå och bedriver kvalitetssäkrad 
vård. För att säkerställa god kvalitet även fortsätt-
ningsvis är det viktigt att verksamheterna kan säkra 
kompetensförsörjningen.

Vi är en attraktiv boendekommun
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka på
Prognosen är negativ. Medborgarundersökningen 
visade att invånarna har en låg uppfattning om 
äldreomsorgen samt om stöd och hjälp till utsatta 
personer. Medborgarnas bild skiljer sig därmed från 
de genomförda brukarundersökningarna inom äld-
reomsorgen som ger verksamheten ett gott betyg.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Prognosen är negativ. Medborgarundersökningen 
visade 2018 att invånare i kommunen upplever bris-
ter i tillgänglighet och bemötande. Detta tas på stort 
allvar och ett aktivt arbete planeras framöver. Under  
året har säkra mötesplatser skapats för att minska 
isolering inom äldreomsorgen, digitalisering har 
fortskridit enligt plan och flera tekniska lösningar 
har bidragit till ökad tillgänglighet för den enskilde. 

VIKTIGA HÄNDELSER

UPPFÖLJNING AV MÅL

Lars-Erik Hammarström
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Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Prognosen är positiv. Verksamhetens fokus är ut-
veckling och förbättring i sin helhet där ledarskap 
är en viktig och prioriterad fråga. Fortsatt utveck-
ling av förvaltningens chefsdagar och den interna 
ledarutvecklingen mellan chefer inom förvalt-
ningen pågår. Arbete med att stärka delaktigheten 
och inflytandet i processarbetet, framförallt kring 
målstyrnings- och budgetprocessen fortskrider. En 
utmaning har varit det förebyggande arbetet för att 
förhindra smittspridning bland boende och personal 
i verksamheterna, vilket fram till dags dato har lyck-
ats mycket väl.

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Våra medarbetare har god hälsa
Prognosen är negativ. Nämndens samlade verk-
samhet har en högre sjukfrånvaro än Kommun-
fullmäktiges ambition. Andelen medarbetare som 
uppskattar att de är friska och mår bra ligger också 
på en lägre nivå. Sjukfrånvaron är cirka 9 procent, 
vilket är en ökning med en procentenhet jämfört 
med delåret 2019. Det kan antas att pandemin är 
förklaringen till att fler har varit sjukfrånvarande. 
För nämnden är det viktigt att arbeta för att minska 
såväl den korta som långa sjukfrånvaron.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen är positiv. Nämndens ambition är att 
fortsätta bygga upp digitala lösningar, säkra pro-
cesser samt tydliggöra ledning och styrning för att 
skapa en grund för framtiden. En verksamhet där 
medarbetarna får möjlighet att utvecklas genom 
nytänkande, utveckling och tvärsektoriellt arbete 
skapar också nyfikenhet och stärker förutsättningar 
för rekrytering. Socialnämnden verkar också i sam-
arbetet kring Barnens Bästa gäller – i Kronobergs 
län, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 
där Uppvidinge kommun ligger i framkant. Social-
nämnden har god representation i samarbetet kring 
vård- och omsorgscollege genom att flera medar-
betare är involverade, både i länsstyrgruppen och i 
lokala styrgruppen.

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll
Vi har god budgetdisciplin
Prognosen är att målet kommer uppnås då progno-
sen för året är ett nollresultat i förhållande till bud-
get.

Hälso- och sjukvård
Utifrån den demografiska utvecklingen som har rått 
de senaste åren görs prognosen att det inom verk-
samheten i medeltal kommer att finnas 300 patienter 
per år. I nuläget har antalet patienter som vårdas 
inom slutenvården minskat något. Antalet är svårt 
att beräkna då variationerna är stora från år till år.

Individ- och familjeomsorg

Placeringar vid externa familjehem och institutions-
placeringar har minskat. Medelvärdet per månad 
vid delåret 2020 är 7,6 pågående placeringar.

Antalet inkomna anmälningar rörande barn har 
ökat med 28 procent i förhållande till samma tid fö-
regående år och uppgår till 285. Antal inkomna an-
mälningar rörande vuxna är 64 och de har ökat med 
64 procent sedan samma period föregående år. 

Inom ekonomiskt bistånd har verksamheten 203 ak-
tuella ärenden. Totalt antal ansökningar uppgår till 
794. Antalet överklaganden är 11. 

Vård och omsorg 

Totalt antal ansökningar inom vård och omsorg 
(SoL och LSS) uppgår till 632, i jämförelse med 953 
för 2019. Antal personer med beslut om hemtjänst-
insatser uppgår till 232. Under året har det löpande 
funnits elva tomma platser på särskilt boende. Beho-
vet inom äldreomsorgen mäts i personalbehov. Be-
hovet vid delåret 2018 var 112,3 årsarbetare, samma 
period 2019 104,4 årsarbetare, och i år 97,7 årsar-
betare vilket är en förändring med 6,4 procent. En 
betydligt lägre efterfrågan på plats i särskilt boende 
samt att hemtjänsten har gått över till att mäta ut-
förd tid istället för beslutad tid har påverkat behovet 
av årsarbetare.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
omfattar fyra gruppbostäder med 21 platser varav 
en används som korttidsplats. En plats är tom.

VERKSAMHETENS OMFATTNING
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EKONOMISK REDOGÖRELSE

Socialnämnden redovisar ett överskott på 2,6 miljo-
ner kronor i förhållande till periodens budget. 

Förvaltningens gemensamma kostnader redovisar 
ett överskott på 400 tusen kronor i förhållande till 
budget eftersom it-driften har haft lägre kostnader. 
Hälso- och sjukvården gör ett positivt resultat med 
500 tusen kronor, budgeten för bostadsanpassning 
är inte fullt nyttjad. Inom individ- och familjeomsor-
gen överstiger kostnaden för ekonomiskt bistånd 
budgeten med 700 tusen kronor. Placeringar av barn 
och vuxna överstiger budget med 2,1 miljoner kro-
nor. På grund av sjukskrivningar och frånvaro gene-
rerar personalbudgeten ett överskott inom individ- 
och familjeomsorgen, där budgetunderskottet totalt 
är 2,2 miljoner kronor. Äldreomsorgen har 1,7 mil-
joner kronor i underskott i förhållande till budget, 
perioden har präglats av tomma platser. Gruppbo-
städerna inom omsorgen om funktionsnedsatta, ser-
vicebostäder och korttidsboende för barn och unga 
redovisar 2,9 miljoner kronor i överskott, delvis 
beroende på lägre efterfrågan till följd av pandemin, 
samt att servicebostäderna först efter sommaren var 
fullt uthyrda. Personlig assistans har färre ärenden 
och gör ett positivt resultat med 1,6 miljoner kronor 
i förhållande till budget. 

Nettokostnaden i förhållande till föregående år har 
minskat med 6,6 miljoner kronor, 3,9 procent. För-
ändringen ses framförallt inom äldreomsorgen, där 
verksamheter har avslutats.

Intäkterna uppgår till närmare 33 miljoner kronor 
och har ökat med 5 miljoner kronor i jämförelse med 
samma period förra året, vilket motsvarar 18,9 pro-
cent. Ökningen består framförallt av statlig ersätt-
ning i samband med pandemin, där socialförvalt-
ningen har erhållit 1,8 miljoner kronor i ersättning 

för sjuklönekostnader, samt att 3,3 miljoner kronor 
är återsökta från Socialstyrelsen avseende kostnader 
i samband med covid-19 för årets första åtta måna-
der.

Kostnaderna uppgår till 194,9 miljoner kronor och 
har minskat med 1,4 miljoner kronor, 0,7 procent.  
Personalkostnaderna har minskat med 4,6 miljoner 
kronor, 3,5 procent. Sedan föregående period har 
organisationsförändringar genomförts och verksam-
heterna Resursen, Hemgångsstödjande teamet och 
Dagverksamheten avslutats.

Övriga kostnader har ökat med 3,2 miljoner kronor, 
motsvararande fem procent. Under perioden har 
kostnaderna för inhyrd personal inom hemsjukvår-
den ökat med 1,4 miljoner kronor till följd av föräld-
raledigheter i personalstyrkan. Förvaltningen har 
sedan årsskiftet tagit över färdtjänsten till en kost-
nad för perioden av 1,6 miljoner kronor. Utbetalat 
ekonomiskt bistånd har ökat med 1,3 miljon kronor, 
köp av boende med särskild service inom LSS har 
ökat med 2,3 miljoner kronor jämfört med samma 
period föregående år. Med anledning av den pågå-
ende pandemin har kostnaden av skyddsmaterial 
och anpassning ökat med 1,2 miljoner kronor. Kost-
naden för placeringar av ensamkommande barn har 
minskat med 3,4 miljoner kronor. 

Prognosen för året är ett nollresultat i förhållande 
till budget. 

Prognosen för året är 2,6 miljoner kronor sämre än 
delårsresultatet. Försämringen beror till stora delar 
på att det under hösten finns flera kända placeringar 
som påverkar utfallet negativt. I juli och augusti har 
ekonomiskt bistånd ökat markant, om tendensen 
håller i sig ökar underskottet för ekonomiskt bistånd 
med 800 tusen kronor. Under årets första åtta måna-
der har bidrag och projektmedel använts i verksam-
heten, dessa finns inte i samma utsträckning åter-
stående period. Samtidigt förväntas omsorgen om 
funktionsnedsatta att fortsätta förbättra sitt resultat. 

Det finns osäkerhet i prognosen beroende av hur 
efterfrågan på platser i särskilt boende förändras, 
både i egen och privat regi. Det är svårt att göra en 
bedömning av placeringar och ekonomiskt bistånd 
under hösten då det finns signaler om ökningar. 
Det finns också osäkerhet kring hur kostnader i 
samband med covid-19 kommer att ersättas i rela-
tion till de återsökta medlen samt även för kom-
mande kostnader.

Budget Prognos Budget Utfall

Driftredovisning, tkr 2020 2020 jan-aug jan-aug

Politisk verksamhet 1 164 914 776 453

Gemens. soc.förvaltn. 16 176 15 626 10 784 10 369

Hälso- och sjukvård 25 678 26 028 17 119 16 599

Omsorg, gemensamt 12 358 11 458 8 239 7 442

Omsorg, ÄO 103 308 105 838 68 872 70 549

Omsorg, OF 45 104 40 574 30 069 25 619

Individ- och fam.omsorg 43 465 46 815 28 977 31 182

Totalt 247 253 247 253 164 835 162 213
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• Långsiktiga strategier och strukturella föränd-
ringar.

• Att ytterligare utveckla den interna och externa 
samverkan samt tillvarata och tillgodogöra verk-
samheten aktuell forskning, evidensbaserade 
metoder och lagstiftning. 

• Målstyrning och vision för att förbättra förutsätt-
ningarna utifrån invånarnas behov.

• Öka digitaliseringstakten.
• Organisationsöversyn för hela socialförvaltning-

en, eventuellt namnbyte och organisera utifrån 
invånarnas behov.

• Förbättrad arbetsmiljö i syfte att ha medarbetare 
med god hälsa och lägre sjukfrånvaro. 

• God och nära vård – vad innebär det för Uppvi-
dinge kommun?

• Öka antalet demensplatser för att bättre kunna 
möta invånarnas behov.

FRAMTIDSFRÅGOR • Förbättringsarbete kring lokaler som är i stort 
behov av renovering för att förbättra medarbe-
tarnas arbetsmiljö. Frågan behöver prioriteras 
för att möta framtida behov och utmaningar.

• Behov av att starta boende och skola för barn 
och unga med komplex problematik tillsam-
mans med barn- och utbildningsförvaltningen.  

• Utöka antalet servicebostäder, i framtid minska 
antalet platser i gruppbostad samt starta ett för-
bättringsarbete kring Daglig verksamhet.

• Ta ett omtag när det gäller påbörjad process 
kring nya lokaler för korttidsboendet Videbo och 
vaktmästargruppen ”Smedjan” som har avstan-
nat. 

• Det finns ett behov av att se över processer i 
verksamheten med utgångspunkt i digital trans-
formation, framförallt i förhållande till hand-
läggningsprocesser. 
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MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND  

Ordförande:
Marie Hammarström-
Linnér (S)

Förvaltningschef:
Karin Holst

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens upp-
gifter inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, 
bygglovshandläggning och detaljplanering. Beslut fattas 
i huvudsak i enlighet med miljöbalken, plan- och byggla-
gen och livsmedelsförordningarna.

• Coronapandemin har påverkat nämndens verk-
samhet på olika sätt.                                                    
 -På uppdrag av statlig myndighet genom-
förs kontinuerliga kontroller av efterlevnad av 
Folkhälsomyndighetens restriktioner.                                                                   
 - Endast absolut nödvändig tillsyn av livs-
medelslokalers kök och miljöfarlig verksamhet 
har genomförts.                                                                             
 - Färre bygglovsansökningar, ännu inte 
uppe i vanlig omfattning.                                          
   - Medarbetare har i större utsträckning arbetat 
på distans för att minska risken för smittsprid-
ning.

• Nytt ärendehanteringssystem har upphandlats.
• Två medarbetare har avslutat sin anställning. 

Tre har påbörjat anställning, varav en är ett vi-
kariat under medarbetares föräldraledighet.

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

Uppvidingebon

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet.
Vi har gott bemötande och god tillgänglighet.
Prognosen är negativ. För nämnden är detta en vik-
tig fråga och i verksamheten upprättas rutiner som 
ska säkerställa att de som är i kontakt med verksam-
heten i högre utsträckning ska uppleva att förvalt-
ningen är tillgänglig och ger relevanta svar på deras 
frågor.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet gentemot 
våra företag
Prognosen är negativ. Det är nämndens ambition att 
tillsammans med andra nämnder och dess förvalt-
ningar ge god service till företagen i kommunen.

Vi har god planberedskap.
Prognosen är positiv. Vid delåret är resultatet för 
detaljplaner negativt i förhållande till Kommunfull-
mäktiges ambitionsnivå, men prognosen är att målet 
kommer att uppnås vid årets slut

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Prognosen är positiv. Det som avviker negativt är 
styrning inom verksamheten. Pågående insatser 
inom verksamheten är en stärkt integrering av kom-
munövergripande mål och utökad måldiskussion, 
vilket också är en del i nämndens internkontroll-
plan. Även introduktion av nyanställda är en viktig 
del i planerade insatser. Effekterna av insatserna är 
svåra att förutsäga vid delårsbokslut, men progno-
sen 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 3,4 procent och hälsokorset visar 
att 83 procent av medarbetarna upplever att de är 
”Friska och Mår bra”.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen är positiv. Sedan mars är all extern mö-
tesverksamhet digitaliserad. Den liknar därmed 
övriga delen av den kommunala verksamheten. Pla-
nering av e- tjänster pågår tillsammans med övriga 
förvaltningar men kräver för verksamheten att det 
nya ärendehanteringsprogrammet installeras, vilket 
kommer att ske under hösten 2020.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Prognosen är positiv. Verksamheten driver utveck-
lingsarbete i Bygg och Miljösamverkan Kronoberg 
och Blekinge. Hela nämndens verksamhet bidrar 
i hög grad till miljöbalkens miljömål samt till att 
Agenda 2030-målen blir uppfyllda.

VIKTIGA HÄNDELSER

UPPFÖLJNING AV MÅL
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FRAMTIDSFRÅGOR 

I vår verksamhet ingår i princip endast myndighets-
utövning genom ansökningar eller tillsyn/kontroll 
av objekt. De objekt som har årlig tillsyn är ett åttio-
tal livsmedelsföretag och cirka 50 objekt som bedri-
ver miljöfarlig verksamhet. Därutöver tillkommer 
hälsoskyddobjekt såsom förskolor och skolor. 

På plan-och byggsidan hanteras mellan 100 och 200 
ärenden per år och cirka fem detaljplaner genomförs 
per år.

Inom samtliga verksamheter är en stor del av ar-
betet service till allmänheten i form av besvarande 
frågor av mer allmän karaktär.

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll
Vi har god budgetdisciplin
Prognosen är att målet inte uppnås då en negativ 
budgetavvikelse på 400 tusen kronor prognostiseras 
för året. För att stärka ekonomistyrning och budget-
disciplin har nämnden fått månadsvisa redovisning-
ar av det ekonomiska läget.

VERKSAMHETENS OMFATTNING

EKONOMISKT UTFALL

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2020 2020 jan-aug jan-aug
Politisk verksamhet 519 419 346 211
Bygglov 872 872 581 749
Planer 596 796 397 596
Kart-mätning-GIS 789 789 526 540
Miljö- och hälsoskydd 1 846 2 146 1 230 1 392
Agenda 21 32 32 21 0
Miljöundersök. Analyser 51 51 34 2

Totalt 4 704 5 104 3 136 3 489

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett negativt 
delårsresultat i förhållande till periodens budget 
med 353 tusen kronor. Nettokostnaden i förhållande 
till föregående år har ökat med 611 tusen kronor, 
vilket motsvarar 21,2 procent. 

Intäkterna har minskat med 287 tusen kronor i jäm-
förelse med samma period förra året, 16,9 procent. 
Det beror främst på färre bygglov samt att intäkter 
för externa planärenden uteblir då de antas först un-
der nästa år.

Kostnaderna uppgår till 4,9 miljoner kronor vilket 
är en ökning med 7,1 procent, 324 tusen kronor. 
Ökningen kan till största del förklaras med ökade 
konsultkostnader i samband med introduktion av 
nyanställd personal samt till följd av pandemin. Per-
sonalkostnaderna är i stort sett oförändrade i förhål-
lande till föregående år. Övriga kostnader har ökat 
med 335 tusen kronor, 59,6 procent, vilket främst 
avser de ökade konsultkostnaderna.

Prognosen för helåret är ett negativt resultat med 
400 tusen kronor i förhållande till budget, vilket till 
stor del beror på de ökade konsultkostnaderna. I 
prognosen finns osäkerhetsfaktorer kring intäkts-
utvecklingen samt för kostnaderna i samband med 
införande av nytt ärendehanteringssystem. 

Viktigaste framtidsfrågan är att ha en uthållig orga-
nisation under coronapandemin.

Upphandlingen av nytt ärendehanteringsprogram 
har slutförts och programmet ska sättas på plats i 
oktober.

Tillsammans med samhällsserviceförvaltningen ar-
betar vi med åtgärder angånde förfallna farliga hus, 
där förfallet har gjort dem farliga för allmänheten. 
Förhoppningsvis kan vi jobba även med bevarandet 
av förfallna byggnader på samma sätt i de fall där 
de nuvarande fastighetsägarna inte har förmåga.

Vi kommer kunna fortsätta vår rensning avseende 
prickmark. I år kommer vi slutföra två sådana pro-
jekt. Vi har också kö på övriga planer trots att sam-
hället var ganska nedstängt under våren.

Ett arbetsområde som fortsätter att bli större är 
dumpning av olika sorters avfall på öde industri-
fastigheter i kommunen. Denna form av miljöbrotts-
lighet är ny för oss och kanske för samhället i stort.
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Den kommunala revisionen är en viktig del av 
Kommunfullmäktiges och allmänhetens insyn i de 
kommunala verksamheterna.

REVISION

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 antingen 

skriftväxling eller genom kontakt med berörd 
nämnd. 

Enligt Kommunallagen ska de förtroendevalda revi-
sorerna biträdas av sakkunniga som de själva väljer 
och anlitar i den omfattning som behövs. De sak-
kunniga ska ha den insikt och erfarenhet av kom-
munal verksamhet som fordras för att kunna full-
göra uppdraget. Uppvidinge kommuns revisorers 
sakkunniga biträde är PwC. 

Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser 
efter en bedömning av väsentlighet och risk. 

Ordförande: 
Per Ragnarson (C)

Ledamöter:  
Benny Jarhall (S), vice ordförande
Matti Carlsson  (S)
Bengt Wranå (SD) 
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Lennart Lundahl (LBO)

VERKSAMHETEN

EKONOMISK REDOGÖRELSE

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2020 2020 jan-aug jan-aug
Arvode 305 305 203 201
Övriga kostnader 470 470 313 316

Totalt 775 775 517 517

Ingår i Kommunstyrelsens driftredovisning
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ordförande :  
Kenneth Peterson (C) 
  

Uppvidinge kommuns ledamot:                                        
Ernst Wiksten (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. 

Inom hela nämndens område är 450 ställföreträdare 
engagerade som hjälper 646 huvudmän, att jämföras 
med 675 förra året. I Uppvidinge kommun finns 76 
ställföreträdare som hjälper 105 huvudmän. De gör 
en viktig samhällsinsats och i lagstiftningen värnas 
det ideella engagemanget. Som ersättning ska man 
få ett visst skäligt arvode.

Länsstyrelsen i Östergötland har flera år i rad, nu 
senast den 26 mars 2020 i sin inspektion konstaterat 
att det finns en hållbar och väl fungerande organisa-
tion för den gemensamma nämnden och för verk-
samheten i de fyra kommunerna. Handläggningen 
sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet 
med de regelverk som styr nämndens verksam-
het. Enligt Länsstyrelsen bör nämnden förstärka 
resursen kring information, utveckling och hållbar-
het. Det tar något för lång tid att granska års- och 

sluträkningarna som inkommer varje år för de fyra 
kommunerna. 

EKONOMISK REDOGÖRELSE

FRAMTIDEN

VIKTIGA HÄNDELSER

Utfallet per 31 augusti är något över riktvärdet för 
perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på 
25 tusen kronor i förhållande till budget. I förhål-
lande till samma period förra året har inga större 
förändringar skett i kostnadsnivån. 

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2020 2020 jan-aug jan-aug
Bidrag Migrationsverket 0 -105 0 -105
Köp av verksamhet 990 1 120 660 785
Övriga kostnader 7 7 5 2

Totalt 997 1 022 665 682

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 ställföreträ-
dare 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 över lagstiftning och kontroll 
i syfte att modernisera regelverket.

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. Samtidigt, vad krävs i framtiden, 
krävs en ännu större samverkan för att klara framti-
dens utmaningar? 

Kenneth Peterson
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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.

Ordförande:
Niklas Jonsson (S)

Vice ordförande:
Anders Käll (M) 

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 
året.

Medel budgeterade på kansliet

Budgeten återfinns under Kommunstyrelsens 
driftbudget.

Niklas Jonsson

VIKTIGA HÄNDELSER
VIKTIGA HÄNDELSER

EKONOMISK REDOGÖRELSE

EKONOMISK REDOGÖRELSE

Inga händelser under perioden.
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LÖNESAMVERKAN - HUL 

Ordförande:
Peter Danielsson (S)

Verksamhetsledare: 
Carl Cipranic

Sedan 2007 har Högsby, Uppvidinge och Lessebo 
kommuner en gemensam Lönenämnd. Peter Da-
nielsson (S), Uppvidinge kommun är ordförande 
och övriga ledamöter är Michael Jonnerby (C), 
Högsby kommun samt Lars Altgård (S), Lessebo 
kommun. 

Uppvidinge kommun är värdkommun. Lönesam-
verkan HUL ska ansvara för lön-, pensions- och för-
säkringsadministration.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare.

Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag.
Prognosen är positiv. Medarbetarundersökningen 
visar ett gott resultat för verksamheten. För samtliga 
mätområden, såväl ledning, styrning som motiva-
tion har HUL mycket goda resultat. Verksamheten 
kommer att arbeta med utveckling av organisatio-
nen. Det kommer att göras i samband med ersätt-
ningsrekrytering av lönekonsult, men även i syfte 
att bredda kunskapen inom gruppen och på så sätt 
minska sårbarheten.

Våra medarbetare har god hälsa.
Prognosen är positiv. Sjukfrånvaron under perioden 
är cirka en procent. Sjukfrånvaron på förvaltningen 
har sjunkit vid jämförelse med samma period före-
gående år, vilket främst beror på att en längre sjuk-
frånvaro i verksamheten har upphört. Ambitionen 
är att fortsätta arbetet med friskvård där verksam-
heten har hälsokorset som utgångspunkt. Genom ett 
aktivt arbete förväntas fortsatt goda utfall i sjuksta-
tistiken. 

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi driver utvecklingsarbete i samverkan.
Prognosen är positiv. Det strategiska samarbetet 
mellan medlemskommunerna genomförs i HUL:s 
ledningsgrupp, som består av kommunernas per-
sonalchefer, lönechefen och systemförvaltaren hos 
HUL. Medarbetarna i HUL deltar i flera nätverk i 
Kronobergs län för att utbyta erfarenheter och vida-
reutveckla processhanteringen i de olika systemen.

Arbetet med att effektivisera lönehanteringen för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) och 
Räddningstjänsten Högsby kommun med hjälp av 
systemet Dedalos pågår och beräknas vara färdigt 
under hösten. Det kommer att innebära minskad 
manuell hantering för HUL, RÖK och Räddnings-
tjänsten i Högsby kommun.

Verksamheten har tillsammans med socialförvalt-
ningen och barn- och utbildningsförvaltningen i 
Uppvidinge kommun genomfört en insats där ett 
nytt arbetssätt för ärendehantering har testats. In-
satsen ska utvärderas under hösten 2020. Förhopp-
ningen är att detta ska göra supportprocessen ännu 
tydligare och enklare att följa upp.

UPPFÖLJNING AV MÅL

VIKTIGA HÄNDELSER

• Ny lönechef för förvaltningen har tillträtt. En av 
lönekonsulterna kommer att gå i pension i höst. 
Förvaltningen behöver fokusera på insatser för 
att ersättningsrekrytera, att få upp kompetensen 
och arbeta med gruppdynamiken.

• Uppvidinge kommuns förtroendevalda har nu 
börjat använda självservicefunktionen i Visma 
Personec P.
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HUL redovisar ett delårsresultat som förhåller sig 
till periodens budget med ett nollresultat. Netto-
kostnaden i förhållande till föregående år har ökat 
med 77 tusen kronor, 2 procent. 

Intäkterna uppgår till drygt 3 miljoner kronor och 
även de har ökat med 77 tusen kronor.  Sedan tidi-
gare år finns det ett upparbetat överskott på 
561 tusen kronor, vid delårsbokslutet i år uppgår 
årets överskott till 151 tusen kronor vilket ger ett 
totalt ackumulerat överskott på 712 tusen kronor. 
Lönenämnden beslutar hur över- eller underskott 
ska hanteras. 

• Påbörja arbetet med en plattform för digitala 
utbildningar till chefer, administratörer och 
medarbetare i Visma Personec P. 

• Fortsätta arbetet med att införa självservice för 
förtroendevalda i Lessebo och Högsby kommu-
ner.

• Fortsätta utredningen kring medlemskap för 
Högsby Bostad AB och Uppvidingehus AB i 
Lönesamverkan HUL.

• Arbeta för ett gemensamt ärendehanteringssys-
tem för samarbetskommunerna.

• Fortsätta arbetet med att utveckla de interna 
löneprocesserna för att kunna erbjuda bästa 
möjliga stöd för användarna i samarbetskom-
munerna. 

EKONOMISK REDOGÖRELSE FRAMTIDEN

Budget Prognos Budget Utfall
Driftredovisning, tkr 2020 2020 jan-aug jan-aug
Intäkter -4 985 -4 985 -3 323 -3 325
Personalkostnader 2 720 2 720 1 813 1 832
Lokalkostnader 94 94 63 64
Kapitalkostnader 200 200 133 131
Övriga kostnader 1 971 1 971 1 314 1 298

Totalt 0 0 0 -0
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt 
lagens krav och god 
redovisningssed? 

Uppfyllt 

Grundat på vår översiktliga 
granskning har det inte 
kommit fram några 
omständigheter som ger 
oss anledning att anse att 
delårsbokslutet för 
Uppvidinge kommun inte, i 
allt väsentligt är upprättad i 
enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i 
övrigt, men att det finns 
avvikelser kring 
semesterlöneskuld och 
periodisering av 
schablonersättningen 

Bedömningen i 
delårsrapporten är att 
balanskravsresultatet 
kommer att uppfyllas för år 
2020. 
 

 

Är resultaten i 
delårsrapporten 
förenliga med de av 
fullmäktige 
fastställda målen för 
god ekonomisk 
hushållning, d.v.s. 
finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det 
prognostiserade resultatet 
delvis är förenligt med de 
finansiella målen och 
verksamhetsmålen som 
fullmäktige fastställt i 
budget.   
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

 

Avgränsning och Metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 

väsentliga iakttagelser och bedömningar. 
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Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-21 och 

fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-11-03. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.   
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till 26,2 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 21,1 mkr, vilket innebär 

att i slutet av året är det 11,2 mkr kvar att återställa i balanskravet fram till år 2022.  

Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.  

Kommunen avviker mot god sed avseende semesterlöneskulden och periodisering av 

schablonersättningen från Migrationsverket. 

• För semesterlöneskulden inklusive skulden för ferielöner och okompenserad övertid 
redovisas endast periodiserad del av förändring i resultaträkningen. Det avviker mot god 
redovisningssed eftersom skulden inte motsvarar antal intjänade utestående dagar per 31 
augusti. Avvikelsen beskrivs öppet i avsnittet redovisningsprinciper. 

• Kommunen gör bedömningen att schablonersättningen (2010:1122) för introduktion och 
etablering av nyanlända ska gälla under en period på 3 år. Enligt rekommendation 2 samt 
information om redovisning av statsbidrag från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) ska 
schablonersättningen redovisas som intäkt samma år som utbetalning sker. Posten uppgår 
per 2020-08-31 till 12,3 mkr i balansräkningen.  

  

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för 2020-08-31 inte, i allt väsentligt, 

är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt, men att det 

finns avvikelser kring semesterlöneskulden och periodisering av schablonersättningen 

från Migrationsverket. 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.  

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål för god ekonomisk hushållning i 

budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022. De kommunövergripande målen 

innehåller finansiella mål och verksamhetsmål. Målen utgår från fyra målområden: 

“Uppvidingebon”, “Samhällsutveckling”, “Medarbetare och organisation” och “Ekonomi”. 

De kommunövergripande målen adresseras nämnder och bolag i hela organisationen. 

Varje övergripande mål innehåller ett eller flera delmål.   

 

Iakttagelser 

Mål 
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I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020. 

Av redovisningen framgår att det finansiella målet, vi har en tydlig ekonomistyrning och 

god kontroll, prognostiseras att delvis uppfyllas. 

Av redovisningen framgår att ett av nio av verksamhetsmålen prognostiseras att 

uppfyllas. Målet som kommer att uppfyllas är vi är en attraktiv arbetsgivare med 

engagerade medarbetare. Resterande åtta verksamhetsmål prognostiseras att delvis 

uppfyllas.  

 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som 

fullmäktige fastställt i budget 2020.  

 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att skyndsamt åtgärda avvikelserna mot god 

redovisningssed. Om åtgärd ej sker är det av vikt att upplysning sker i årsredovisningen 

gällande de uppskattade felen. Enligt lagen om kommunal redovisning (LKBR) 9 kap. § 

3 ska det lämnas en upplysning om skälen till avvikelsen och en bedömning av effekten 

på kommunens resultat och ekonomiska ställning.   
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Uppdragsledare 

  
Granskningsansvarig 

              

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Uppvidinge kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-
09-07. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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§ 228 Dnr 2020-000261  

Skattesats 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa den kommunala 

skattesatsen 2021 till 22,00 kronor.       

Information om deltagande 

Centerpartiet och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska Kommunfullmäktige årligen fastställa 

skattesatsen för kommunalskatt för det kommande året.  

Om budgetförslag upprättas av kommunstyrelsen i november månad, ska 

styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen.  

Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november 

månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. 

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. 

Fullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som har bestämts 

tidigare. 

Föreslagen skattesats innebär oförändrad skattesats.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidies förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-06 § 82 

Presidieskrivelse 2020-10-08      
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§ 237 Dnr 2020-000188  

Kommunalt partistöd 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande 

utbetalning av partistöd år 2021 (SEK): 

 Socialdemokraterna 145 286     

 Centerpartiet 87 429     

 Sverigedemokraterna 87 429 

 Moderaterna 52 714     

 Vänsterpartiet 29 571     

 Landsbygdspartiet Oberoende 29 571     

 Kristdemokraterna 18 000     

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om utbetalning 

av retroaktivt partistöd år 2020 till Sverigedemokraterna med 

motsvarande 87 429 SEK.          

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen (2017:900) kan kommunfullmäktige ge ekonomiskt 

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

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

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

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

(2005:837).  

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

kommunalt partistöd i Uppvidinge kommun. Enligt reglementet ska varje 

mottagare av partistödet lämna skriftlig redovisning samt 

granskningsintyg. Samtliga partier har inkommit med handlingarna. 

Sverigedemokraterna har kommit in med en retroaktiv ansökan för 

partistöd 2020.  

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

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

mandat. 

Följande partier är representerade i kommunfullmäktige och är berättigade 

till partistöd år 2021:   
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Parti Mandat Budget Grundstöd  Partistöd Totalt (SEK) 

Socialdemokraterna 12 - 6 429 138 857 145 286 

Centerpartiet 7 - 6 429 81 000 87 429 

Sverigedemokraterna 7 - 6 429 81 000 87 429 

Moderaterna 4 - 6 429 46 286 52 714 

Vänsterpartiet 2 - 6 429 23 143 29 571 

Landsbygdspartiet 

Oberoende 
2 - 6 429 23 143 29 571 

Kristdemokraterna 1 - 6 429 11 571 18 000 

  35 450 000 45 000 405 000 450 000 

 

Konsekvenser 

Förslag till beslut för partistöd år 2021 är enligt budgetramen på 450 tkr. 

Budgeten för partistöd år 2020 uppgår till 450 tkr, varav 362,5 tkr är 

utbetalade enligt fullmäktiges beslut 2019-11-26 § 183. Kvarvarande medel 

uppgår till 87,4 tkr.                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kansliavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-22  

Beräkningsunderlag partistöd 2020-2021 

Redovisning av kommunalt partistöd KD, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd S, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd SD, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd SD, år 2018 

Redovisning av kommunalt partistöd C, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd M, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd V, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd LPO, år 2019    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

          



Uppvidinge kommun 

 ÅR 2021     Grundstöd Partistöd    

 
Parti Mandat Budget 10% Per mandat Totalt (SEK)  

 Socialdemokraterna 12 - 6 429 138 857 145 286  

 Centerpartiet 7 - 6 429 81 000 87 429  

 Sverigedemokraterna 7 - 6 429 81 000 87 429  

 Moderaterna 4 - 6 429 46 286 52 714  

 Vänsterpartiet 2 - 6 429 23 143 29 571  

 
Landsbygdspartiet Oberoende 2 - 6 429 23 143 29 571 

 

 Kristdemokraterna 1 - 6 429 11 571 18 000  

   35 450 000 45 000 405 000 450 000  

         

 ÅR 2020     Grundstöd Partistöd    

 
Parti Mandat Budget 10% Per mandat Totalt (SEK)  

 Socialdemokraterna 12 - 6 429 138 857 145 286  

 Centerpartiet 7 - 6 429 81 000 87 429  

 Sverigedemokraterna 7 - 6 429 81 000 87 429  

 Moderaterna 4 - 6 429 46 286 52 714  

 Vänsterpartiet 2 - 6 429 23 143 29 571  

 
Landsbygdspartiet Oberoende 2 - 6 429 23 143 29 571 

 

 Kristdemokraterna 1 - 6 429 11 571 18 000  

   35 450 000 45 000 405 000 450 000  
        

Handling upprättad av: Alexander Arbman, kansliavdelningen 

Datum: 2020-10-06 

















































































































































































































































































































































 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 234 Dnr 2020-000381  

Vattenkällan Företagshotell Älghult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige köpa aktier för 700 000 

kronor, motsvarande 28 procent av det totala aktiekapitalet i samband med 

bildande av aktiebolag för etablering av företagshotell i Älghult. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att aktieinnehavet ska 

avvecklas efter senast 5 år. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig positiv till att 

genom tidsbegränsat lån på maximalt fem miljoner kronor säkra del av 

bolagets kapitalbehov för byggnation av företagshotell.                  

Sammanfattning av ärendet 

Ett antal företagare i kommunen planerar för etablering av ett företagshotell 

i Älghult. Företagarna planerar att starta ett aktiebolag som i sin tur bygger 

ett företagshotell i Älghult, på en fastighet som idag ägs av Uppvidinge 

kommun.  

Nu har frågan kommit till Uppvidinge kommun, om kommunen kan ställa 

sig bakom ett sådant initiativ och bli delägare i det nya bolaget. Förslaget 

från arbetsgruppen är att Uppvidinge kommuns delägande ska uppgå till 

28 procent. Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 2,4 miljoner kronor, 

därmed blir kommunens andel 700 tusen kronor. Tanken är också att 

kommunens aktieinnehav ska vara tillfälligt, när etableringen är 

självgående kan kommunen sälja aktierna till samma värde.  

Byggnationen av företagshotellet kostnadsberäknas till cirka 15 miljoner 

kronor. Finansiering av byggnationen planeras ske genom banklån, 8 

miljoner kronor, kapitaltillskott genom utlåning från kommunen, 5 miljoner 

kronor samt kapitaltillskott genom utlåning via andra aktieägare, 2 miljoner 

kronor.  

Ekonomiska konsekvenser 

Köp av aktier med motsvarande 700 000 kronor.  

Lån motsvarande 5 miljoner kronor.            
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokoll Vattenkällan företagshotell Älghult 

Informationsfolder Utveckling Östra Uppvidinge 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 88     

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 
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§ 235 Dnr 2020-000204  

Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och 
samhällsskyddsråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad.        

Sammanfattning av ärendet 

Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och samhällsskyddsråd inkom den 

25 mars 2020 och behandlades av kommunstyrelsen den 20 maj 2020, § 136. 

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma med svar till 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020. Motionen yrkar på att 

inrätta ett politiskt miljö- och samhällsskyddsråd med målet att kommunen 

uppnår Sveriges miljökvalitetsmål och kan tillfredsställa medborgares 

basbehov i en krissituation.  

Miljökvalitetsmålen påvisar Sveriges inriktning på miljöpolitiken. För att 

uppnå miljömålen har regeringen inrättat det nationella Miljömålsrådet och 

riksdagen har utsett länsstyrelserna som ansvariga för samordningen av det 

regionala arbetet. Kommunens roll är att arbeta proaktivt genom sin 

myndighetsutövning på området för miljö- och hållbarhetsarbetet. 

Uppvidinge kommun har ett pågående arbete med Agenda 2030, med 

minskat transportberoende, samt revidering av miljöprogram och 

energiplan, där tanken om ett lokalt politiskt miljöråd skulle kunna 

diskuteras vidare.  

Motionen föreslår även att rådet ska arbeta med samhällsskyddsåtgärder 

för att förse medborgarnas basala behov i en kris. Den svenska 

krisberedskapen grundar sig bland annat på ansvarsprincipen, vilken 

innebär att ansvaret för en verksamhet är densamma under en kris som i 

normala fall. För att kunna säkerställa sin verksamhets funktionalitet 

genomför kommuner lagreglerad risk- och sårbarhetsanalys, samt 

samverkar med andra myndigheter. I normalsituation finns en kontinuerlig 

Riskhanteringsgrupp bestående av tjänstemän och i en kris aktiveras en 

krisledningsstab och krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden består av 

ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilka har det politiska 

ansvaret under en extraordinär händelse. Kommunen ansvarar för att 

samhällsviktig verksamhet upprätthålls och att bygga förmåga inom civilt 
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försvar. Livsmedelsberedskap är ingen kommunal angelägenhet förutom i 

anslutning till kommunalt bedriven verksamhet där det förekommer i 

normalsituation. Några statliga myndigheter har nyligen genomfört en 

utredning om dricksvatten- och livsmedelsförsörjningen som ämnar ge 

förslag på en nationell inriktning. Ansvaret för elförsörjning till invånare 

som inte befinner sig i myndighetsägda anläggningar tillfaller 

elnätsföretagen. Även den enskilda individen har ett ansvar i Sveriges 

krisberedskap, vilket MSB informerade om i broschyren Om krisen eller 

kriget kommer som skickades ut under 2018. Sedan 2017 har Uppvidinge 

kommun även deltagit i MSB:s årliga informationskampanj 

Krisberedskapsveckan med flera arrangemang för att öka invånarnas 

beredskap inför samhällsstörningar. Mer information om hur medborgare 

kan förbereda sig för en samhällsstörning finns bland annat på kommunens 

hemsida.  

Kommunledningsförvaltningen rekommenderar därmed att avslå 

inrättandet av ett råd som arbetar med samhällsskydd, samt att idén om 

inrättandet av ett miljöråd överlåts till den pågående revideringen av 

miljöprogrammet.   

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet yrkar på att motionen överlämnas till den parlamentariska 

gruppen.   

Peter Danielsson (S) yrkar avslag på Centerpartiets yrkande.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå 

yrkandet. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           
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Beslutsunderlag 

Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och samhällsskyddsråd, från 

förtroendevald 2020-03-25  

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-05-05 § 49  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-20 § 136  

Tjänsteskrivelse, 2020-09-21    

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 239 Dnr 2020-000410  

Sammanträdesplan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen, 

arbetsutskottet, personalutskottet, kultur- och föreningsutskottet samt 

tekniska utskottet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta sammanträdesplan 

2021 för kommunfullmäktige.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska besluta om 

sammanträdestider för år 2021.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar på att kommunstyrelsen ska börja vid 

klockan 13:00.   

Ingrid Hugosson (C), Peter Danielsson (S), Anders Ljungqvist (-) och Tony 

Johansson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till 

beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.         

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan 2021 

Tjänsteskrivelse 2020-10-02       

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

    



                      Sammanträdesplan år 2021    
         

          

 

 

 

  Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

  Beredning  

Måndagar 

Kl. 08:30 

Sammanträde 

Tisdagar  

Kl. 08:30 

 Beredning  

Måndagar 

Kl. 8:30 

Sammanträde  

Tisdagar 

Kl. 08:30 

 

 

 

Beredning 

Måndagar 

10:00 

Sammanträde 

Tisdagar 

Kl. 18:30 

Januari 18 januari  11 januari 19 januari 25 januari  

Februari 22 februari 2 februari 8 februari 16 februari 22 februari 2 februari 

Mars 22 mars 9 mars 15 mars 23 mars 29 mars 2 Mars 

April 19 april 6 april 12 april 20 april 26 april 6 april 

Maj 17 maj 4 maj 10 maj 18 maj 21 juni 4 maj 

Juni  1 juni 7 juni 15 juni  29 juni 

Juli       

Augusti 24 augusti  16 augusti 24 augusti 30 augusti  

September 21 september 7 september 13 september 21 september  7 september 

Oktober 19 oktober 5 oktober 4 oktober 14 oktober 

(Torsdag) 

18 oktober 26 oktober 

November 2 november, 

30 november 

2 november, 

15 november 

(Måndag) 

8 november,  

22 november 

16 november 22 november 30 november 

December  14 december  1 december 

(Onsdag) 

6 december 14 december 
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  Personalutskottet Kultur- och föreningsutskottet Tekniska utskottet 

  Beredning  

 

Sammanträde 

Kl. 14:00 

 Beredning  

 

Sammanträde  

Kl. 14:00 

 

 

 

Beredning 

 

Sammanträde 

Kl. 14:00 

Januari  14 januari     

Februari    4 februari  24 februari 

Mars  18 mars     

April      28 april 

Maj  27 maj  6 maj   

Juni    10 juni   

Juli       

Augusti    19 augusti   

September      15 september 

Oktober  7 oktober     

November    4 november  24 november 

December  2 december     
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§ 8 Dnr 2020-000382  

Val av huvudmän för Högsby Sparbank 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige välja 

Bodil Fager Bergqvist (S) som huvudmän för Högsby Sparbank.               

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja 3 huvudmän till Högsby Sparbank.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bjarne Svensson (S) föreslår Bodil Fager Bergqvist (S).  

Sadiq Sahal (C) meddelar att Centerpartiet återkommer med förslag på 

fullmäktige. 

Anders Ljungqvist (-) meddelar att Sverigedemokraterna återkommer med 

förslag på fullmäktige.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå 

kommunfullmäktige välja Bodil Fager Bergqvist (S) som huvudmän för 

Högsby Sparbank och ordförande finner att valberedningen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Presentation inför val av huvudmän för Högsby Sparbank        

  

 



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



Vad är en sparbank? 
• Egen bolagsform 

• Inga ägare 

• Huvudmännen fungerar som bolagsstämma (30 st) 

• Vinsten återinvesteras – ingen utdelning 

• Lokal styrelse – korta beslutsvägar – nära kund 

• Samhällsengagerade 

• 59 sparbanker i landet 

• Samma regelkrav som storbankerna 

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

• Sparbankerna tillsammans är den enskilt största ägaren av 
Swedbank 



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

1903 bildades Fagerhults Sparbank. 

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

• 1998 förvärvade Högsby Sparbank Föreningsbankens kontorsrörelse i 
Högsby 

• 2020 firar banken 125 års jubileum! 

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

• Stark balansräkning  

• Ca 9 500 aktiva kunder 

• 18 anställda 

• Eftersträvar långsiktiga kundnära relationer där vi kan skapa mervärde 
tillsammans, både för den enskilde men även för bygden där banken 
verkar. 
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§ 9 Dnr 2020-000392  

Val av två ledamöter och två ersättare till 
kommunalförbundet Kretslopp Sydost 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige välja 

Peter Ekman (S) som ledamot och Ernst Viksten (S) som ersättare till 

kommunalförbundet Kretslopp Sydost.             

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun kommer från och med 1 januari år 2021 anslutas till 

kommunalförbundet ”Kretslopp sydost”. Två ledamöter och två ersättare 

ska utses till kommunalförbundets direktion under inneliggande 

mandatperiod.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bjarne Svensson (S) föreslår Peter Ekman (S) som ledamot och Ernst Viksten 

(S) som ersättare. 

Sadiq Sahal (C) meddelar att Centerpartiet återkommer med förslag på 

ledamot och ersättare på fullmäktige.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå 

kommunfullmäktige välja Peter Ekman (S) som ledamot och Ernst Viksten 

(S) som ersättare till kommunalförbundet Kretslopp Sydost. Ordförande 

finner att valberedningen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2020-06-23 § 72     
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§ 72 Dnr 2018-000269  

Interkommunal samverkan inom avfallsområdet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

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

verksamt inom kommunal avfallshantering enligt miljöbalken 15 

kapitlet enligt beslutsunderlaget. 

 att godkänna förbundsordning enligt bilaga 1. 

 att uppdra till kommunalförbundet att i samverkan med 

delägarkommunerna utarbeta och förankra gemensamma 

renhållningsföreskrifter och avfallsplan för medlemskommunerna. 

 att utse två ledamöter och två ersättare till kommunalförbundets 

direktion under inneliggande mandatperiod. 

 att uppdra åt samhällsserviceförvaltningen, Uppvidinge kommun, att 

förbereda och ta fram erforderliga avtal och handlingar i övrigt. 

 att utse Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar (sammankallande), 

Vetlanda och Oskarshamn till en arbetsgrupp med uppdraget att inför 

nästa mandatperiod utvärdera och vid behov komma med förslag på 

förändringar i förbundsordningen med anledning av förbundets 

utvidgning. 

 att detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas 

av kommunfullmäktige i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, 

Torsås, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.          

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala ansvaret för hantering av hushållsavfall ställs ständigt 

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

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

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

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

effektiv organisation.  

De framtida utmaningarna förväntas i första hand beröra följande områden: 

• Tillsammans med företrädare för producenter av förpackningar och 

tidningar utveckla ett system för bostadsnära insamling av förpackningar 

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

uppkomsten av avfall. 

• Utveckla cirkulära affärsmodeller för ökat återbruk och återvinning. 

• Arbeta aktivt för att minska verksamhetens påverkan på klimatet. 

• Vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera kompetenta medarbetare. 

• Ständigt utveckla servicen efter medborgarnas behov 

• Tillvarata storskalighetsfördelar och synergier för bästa möjliga 

kostnadseffektivitet 

• Möjliggöra större satsningar och investeringar 

Genom att bilda ett kommunalförbund bedöms de inblandade 

kommunerna ges möjlighet att tillsammans anta dessa framtida utmaningar 

med effektivitet och ett starkt fokus på frågorna. 

Bakgrund till bildande av kommunalförbund 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner har utrett bildande av en 

gemensam organisation inom kommunal avfallshantering. Förslaget är att 

bilda ett nytt utvidgat kommunalförbund där kommunerna Kalmar, 

Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås för närvarande ingår.  

Det nya kommunalförbundet föreslås ändra namn till Kretslopp Sydost. Det 

nya förbundet blir ett av Sveriges största med medlemskommuner från 3 

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

modernt uttryck (kretslopp) frikopplat från kommunmedlemmar samtidigt 

som det öppnar för fler medlemskommuner i framtiden.  

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

transportera och omhänderta hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken. Till 

grund för ansvaret ligger den av respektive medlemskommuns av 

fullmäktige beslutade förbundsordning, som tillsammans med av 

kommunfullmäktige beslutade renhållningsordning bestående av lokala 

föreskrifter och avfallsplan, sätter ramarna för förbundets verksamhet.  

Förbundsordning har granskats av jurist med särskild kompetens inom 

området.  

Framgång med samverkan bygger till stor del på att förtroende skapas 

mellan parterna. Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga 

miljömässiga motiv och är därför lämpligt som samverkansområde.  

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

miljölagstiftning och nationella miljömål. Miljöbalken anger att kommunen 

ansvarar för att hushållsavfall omhändertas för att tillgodose skyddet för 

människors hälsa och miljön. Vidare ska kommunen besluta om en 

renhållningsordning innehållande avfallsplan och föreskrifter. I 

renhållningsordningen ska anges hur avfallets mängd och farlighet 

minskas. Avfallsplanen ska också ange kommunens mål med 

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

och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. 

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

självkostnadsprincipen på sådant sätt att återanvändning, återvinning eller 

annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

I kommunalförbundet ska gemensam ekonomi och taxa (konstruktion och 

nivå) tillämpas vilket är praxis för kommunalförbund i Sverige. 

Renhållningsordningen avses vara gemensam för förbundets 

medlemskommuner.  

Innebörd av nytt kommunalförbund 

Samverkan med gemensam organisation skapar förutsättningar för en 

miljöriktig och effektiv avfallshantering genom bättre förutsättningar till 

kompetensförsörjning och synergier inom administration, insamling och 

omhändertagande av hushållsavfall utifrån förbundets 

verksamhetsområde. En regional organisation ger också bättre möjligheter 

att rekrytera och bibehålla strategisk personal.  

Avfallsområdet är under stark utveckling där miljö- och klimataspekter 

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

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

återanvändning och återvinning är viktiga bidrag till ett bättre klimat och 

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

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

utsträckning samverkar med stöd av gemensamma organisationer för att 

kunna kraftsamla resurser och kapacitet.  

Utöver ovanstående ska förbundet även äga, driva och svara för 

investeringar i anläggningar som ingår i medlemskommunernas ansvar för 

hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 

Övrig samverkan 
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Kommunalförbundet ska också vara en drivande part i regional samverkan 

i regionen i syfte att optimera kompetensutbyte, kommunikation, 

upphandlingar, logistik/transport och behandling.  

Insamlingssystem och teknik 

Samtliga kommuner inom kommunalförbundet har optisk sortering för 

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

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

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

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

dessa kommuner kommer genomföras. 

Med anledning av den nya förordningen om fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper pågår samråd om hur ett optiskt system ska 

kunna tillämpas i förbundets medlemskommuner. Enligt förordningen ska 

producenterna fullt ut betala för den fastighetsnära insamlingen av 

förpackningar och returpapper. I det fall medlemskommunerna väljer att bli 

uppdragstagare åt tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) ska full 

kompensation därmed utgå till kommunerna.   

I Kalmar Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås finns 8 bemannade 

återvinningscentraler och 3 obemannade. I Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge finns vardera bemannad återvinningscentral. Nöjdheten hos 

invånare med obemannade centraler är positiv.  

Nedlagda deponier från Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge flyttas inte till 

kommunalförbundet då ansvaret är varje kommuns enskilda angelägenhet. 

Däremot kan förbundet sköta uppgifter kopplat till deponier på uppdrag av 

samverkande kommun. 

Fortsatta åtgärder 

I beslutsunderlaget redovisas en översikt av fortsatta åtgärder för att kunna 

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

annat ska ett över övertagandeavtal tas fram och för kommunerna 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge ska detta beslutas i kommunfullmäktige. 

Avtalet avser att redovisa hur anläggningar, maskiner, utrustning, 

markåtkomst, avtal, tillstånd och ekonomiska delar ska hanteras. 

Andra viktiga delar är inrangering av personal och förberedelser kring 

administration och verksamhet.  
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Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna är i nuläget oklara och behöver utredas 

ytterligare.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) 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 

Förslag till förbundsordning (Bilaga 1) 

Beslutsordning (Bilaga 2) 

Lokala konsekvenser i kvarvarande verksamhet (Bilaga 3) 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-10 § 150 

Protokollsutdrag KSAU 2020-05-26 § 70       

Beslutet skickas till 

Chef för samhällsserviceförvaltningen 

Kommunchef 

    








