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Uppvidinge kommuns delårsredovisning avlämnas av Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige.
Den vänder sig även till externa intressenter såsom
kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter.
Avsnitt 1
Förvaltningsberättelse
Det första avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen
som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisning / delårsrapport.
Förvaltningsberättelsen är en sammanfattning av i årsredovisning / delårsrapport, där väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras

Avsnitt 2
Sammanställd redovisning
Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för
sammanställd redovisning.
I avsnittet sker en redovisning av verksamheten och ekonomin i de kommunägda bolagen.

Avsnitt 3
Det avslutande avsnittet presenterar delar av den
verksamhet som bedrivits under året. Redovisningen
sker för respektive styrelse/nämnd.
Inom varje styrelse/nämnd beskrivs viktiga händelser
och trender utifrån olika perspektiv samt en kort framtidsbedömning.
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2014 ...

Uppvidingeskogen - möjligheternas skog
Uppvidinge kommun har sökt och blivit beviljade pengar ur landsbygdsprogrammet via
Skogsstyrelsen för genomförandet av kompetensutvecklingsprojektet ”UppvidingeskogenMöjligheternas skog i ett föränderligt klimat”.
Matmässa 2014
En lördag i mars samlades lokala matproducenter på Olof Hotell i Åseda för att bjuda på
utställning och marknad. Temat var lokala råvaror och lokalproducerad mat. Utställningen.
som invigdes av landsbygdsminister Eskil
Erlandsson, var mycket välbesökt. Arrangörer var, förutom kommunen, LRF Sydost och
Olof Hotell.

Projektet ska genom ett antal seminarier och
exkursioner ge skogägare och skogliga aktörer
verksamma i Uppvidinge, insikt i hur en kommande klimatförändring påverkar en långsiktigt
hög och hållbar skogsproduktion.

Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa
skolkommuner. Årets rankning visar att
Uppvidinge har klättrat från 188:e plats till
56:e av Sveriges 290 kommuner, vilket gör
Uppvidinge till den näst bästa skolkommunen i Kronoberg. I länet är det bara
Ljungby kommun som lyckas bättre i skolrankningen, 55:e plats. Rankningen bygger
på 14 olika kriterier och genomförs av Lärarförbundet för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän.

Publikrekord i Fröseke
En kväll i september uppträdde stepdansaren och singer-songwritern April Verch
tillsammans med sitt band i Fröseke Folkets Hus. Den fantastiskt vackra sensommarkvällen inleddes med uppvisning av
Uppvidinge Folkdansgille, vilket var ett
mycket uppskattat inslag. Kvällen fortsatte
i folkmusikens anda med bandet "April
Verch Band" från Kanada. I publiken var
det 90 personer som under sista numret
ställde sig upp och applåderade när April
Verch spelade fiol och stepdansade på
samma gång. Därmed slogs nytt publikrekord för Musikriket i Uppvidinge.
Konserten ingår i konsertserien "Musikriket" med fyra konserter per år.
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Nämndernas ekonomi oroar …
Kommunens ekonomi har de senaste åren visat ett positivt resultat. För
2014 är prognosen negativt med 3,2 mnkr. Nämndernas tillsammans
aviserar ett budgetunderskott på 7,9 mnkr. Även förra året redovisade
nämnderna ett underskott, då på totalt 12 mnkr.
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Kommunen använder sig av tre övergripande finansiella mål. Resultatmålet ska gälla långsiktigt över en konjunkturcykel (7 år).
Resultat efter finansnetto 6 mnkr i positivt resultat årligen
Finansieringsgrad
100 % självfinansiering av investeringar
Soliditet
Minst 50 %
Målet om årets resultat uppnås inte, övriga målen uppnås 2014.
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Kommunstyrelsens ledamöter

UPPVIDINGE KOMMUN
Avstånd mellan husen,
närhet mellan människor

Åke Carlson (C)

Ingrid
Hugosson (C)

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.

Peter Skog
Lindman (S)

Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks
och Älghults landskommuner. Den nya kommunens område sammanfaller i stort med det gamla häradet Uppvidinge.
Namnet Uppvidinge betyder övre skogsbygden och kommunen är belägen på den skogrika delen av Sydsvenska
höglandet där de tre Smålands-länen möts.

Camilla Ymer (S)

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 vattensystemen Emån, Mörrumsån och Alsterån.

Jan-Olof
Fransson (M)

Martina
Gustafsson (S)

Margareta Schlee (M)

Åke Axelsson (S)

Christina
Lindqvist KD)

Kent Helgesson
(MP)

Sören Fröjd (SD)
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KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE

verket och den verkliga kostnaden för kommunen.
Inte heller detta är något vi styr över.
Konjunkturläget
Vi har en konjunktur som inte lyfter. Arbetslösheten ligger kvar på en för oss ovant hög nivå. Vi har
startat Uppjobb, en organisation som ska hjälpa
dem som står längst från arbetslivet. Det är svårt att
utforma ett system som ger utsatta individer jobb
utan att konkurrera med något befintligt företag, vi
försöker men kommer säkert att göra missar och få
kritik. Vårt mål är att ge ett tidsbegränsat jobb, lön
och erfarenhet till de som annars skulle tvingas till
försörjningsstöd från socialen.

Hårt arbete!
Omvärlden
Konjunkturuppgången dröjer. Sverige och Tyskland, för övrigt de länder som har störst öppenhet
för flyktingar i Europa, har klarat den ekonomiska
krisen mycket bra. Storbritannien har stark tillväxt
medan södra Europa fortfarande har svårt att få fart.
Nya orosmoln seglar upp vid horisonten. Vi vet inte
hur ebolaepidemin kommer att påverka men Putins
aggressiva utrikespolitik påverkar oss redan. För
den som känner till bakgrunden till andra världskriget är det obehagligt stora likheter. Olympiaden
i Berlin och anslutningen av Österrike, Olympiaden
i Sotji och annekteringen av Krim, förföljelse av homosexuella och oliktänkande är några påminnelser.
Så även Putins uppenbara lögner inför FN. Det kalla
kriget är tillbaka. Flera svenska företag påverkas
direkt av handelssanktioner och våra stora handelspartners Finland och Tyskland påverkas med lägre
tillväxt. Dessutom kommer Sverige att behöva satsa
mer på försvaret. Det är inte bara Ryssland som är
aggressivt. Konflikterna i Syrien, Afghanistan, Irak,
Somalia gör att väldigt många människor flyr för
sina liv och många söker säkerhet i Sverige.

Näringslivet i kommunen är optimistiskt och satsar
hårt för framtiden men uppgången får inte dröja för
länge. Man kan inte stå på helspänn i startblocken
och vänta och vänta på att startskottet ska gå.
Vi har efterfrågan på industrimark och industrilokaler och måste vara beredda att tillgodose behoven.
Asyl och migration
Uppvidinge är den kommun som har störst asylmottagning i förhållande till befolkningen i Sverige.
Slitaget på bostäder och samhällen blir hårt och vi
får bostadsbrist då staten hyr alla tomma lägenheter. Därför vill vi minska statens asylförläggning i
Uppvidinge. Migrationsverket har börjat tömma
kommunens hus på Ågatan i Åseda men fyllt på fler
i privata boenden.

Valresultaten runt om i Sverige ger svagare och
osäkrare politisk ledning samtidigt som vi behöver
alltmer stadga och trygghet. Statens ekonomi kommer att bli ansträngd av lägre tillväxt, stora flyktingströmmar och mer pengar till försvaret. Detta kommer att påverka även kommunerna. Vi tvingas till
nya prioriteringar om vi vill eller inte.

Framtiden
Osäkerheten är stor men vi känner oss trygga i
vårt arbetssätt. Vi agerar långsiktigt, långt bortom
mandatperioderna. Vi gör Uppvidinge till en bättre
plats att bo på för fler. Bra kvalitet i skola och omsorg, trevliga samhällen, bra bostäder och aktiva
föreningar. Vi måste göra ett bra jobb varje dag och
dessutom tala om det för dem som kan tänka sig att
flytta hit. Uppvidinge ska vara en välskött kommun
där invånarna trivs, är stolta och bjuder fler att flytta
hit!

Underskott i verksamheterna
Vi har inte kommit tillrätta med budgetunderskotten inom skolan och socialen. Vi har ett starkt ökat
tryck i en del verksamheter. Belastningen på individ
och familjeomsorgen är hög men organisationen är
trygg. I äldreomsorgen har vi inte lyckats med att
matcha bemanningen med de äldres behov. Eftersom behovet kan skifta snabbt är det svårt att lika
snabbt anpassa bemanningen. Vi kan dock glädjas
över att vår äldreomsorg är bland de bästa i landet.
IFO har stort underskott främst på grund av institutionsplaceringar av barn som far illa. Kostnader som
vi har svårt att påverka men vi stärker arbetslaget.
Våra IFO-medarbetare måste ha en stabil arbetsmiljö
för att kunna göra ett svårt jobb bra.
Skolans underskott kan till del förklaras av fler elever och skillnad mellan ersättning från Migrations-

Åke Carlson
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Enligt fjärde kapitlet i den kommunala redovisningslagen
ska kommunen göra en förvaltningsberättelse i
årsredovisningen/delårsrapport. Den ska vara en
sammanfattning av årsredovisning/delårsrapport där
väsentliga delar av kommunens ekonomi lyfts fram.
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UPPVIDINGES FÖRUTSÄTTNINGAR

OMVÄRLDSANALYS

Befolkningsutvecklingen fortsätter att oroa
Invånarantalet har de senaste tio åren minskat med
ca 300 personer. Under förra året ökade antalet invånare med 12 personer och hittills i år är ökningen 12
personer. En förklaring till den ökade befolkningen
är antalet nyanlända personer med uppehållstillstånd, ca 70 under årets första sju månader samt att
antalet personer på Migrationsverkets anläggning,
som har fått uppehållstillstånd men inte fått sin
kommunplacering, har varit stabil under året.

GLOBALT
Tillväxten i omvärlden bedöms i år bli väsentligt
starkare än 2012 och 2013. Framförallt ser läget i euroområdet bättre ut. Tillväxten i omvärlden förväntas emellertid inte nå några högre tal. Sammantaget
beräknas BNP på Sveriges viktigaste exportmarknader växa 1,9 procent i år. Det kan jämföras med en
genomsnittlig årlig tillväxt på 2,5 procent under de
två senaste decennierna. Nästa år förväntas den internationella konjunkturen stärkas något.
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Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag
under början av året och de låga talen gör att SKL
har skruvat ner sin tidigare bedömning för i år. Den
svenska exporten förväntas öka 2,8 procent mellan
2013 och 2014. Den lägre exporttillväxten har i sin
tur fört med sig en nedjusterad BNP-prognos. BNP
2014 beräknas öka med 2,1 procent jämfört med 3,0
procent i föregående bedömning.
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I budgetförutsättningarna för 2015 har vi beräknat
med en befolkningsminskning på 100 invånare, sannolikheten är stor att minskningen inte blir så kraftig. Eftersom en stor del av våra skatte- och statsbidragsintäkter beräknas utifrån befolkningstalet per
den 1 november varje år, kan årets befolkningsförändring påverka ekonomin för 2015 i positiv riktning. Samtidigt har våra planeringsförutsättningar
blivit mycket svårare, eftersom vi inte kan förutse
om och i så fall när Migrationsverket på ett snabbare
sätt kan hantera kommunplaceringarna, med snabbt
minskande befolkningstal som följd.

Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret
kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som
investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. För
helåret 2014 beräknas inhemsk efterfrågan växa
med 3 procent, vilket är dubbelt så snabbt som under 2013.
I år och nästa år tilltar den reala skatteunderlagstillväxten. Delvis är det en effekt av att sysselsättningen har utvecklats starkt i början av 2014 och
fortsätter att återhämtas ett par år till när konjunkturåterhämtningen tar fart.

Det är viktigt att kontinuerligt anpassa verksamheterna till förändringar i befolkningstalen. Från och
med 2011 finns befolkningsförändringarna med som
en del i en modell för att fördela budgetmedel till
nämnderna och styrelsen.

SKL:s bedömning är att många kommuner får trots
stark skatteunderlagsutveckling svårt att få tillräckligt bra resultat de närmaste åren. Det hänger ihop
med starkt tryck från den demografiska utvecklingen och urholkning av de generella statsbidragen.

Fortsatt hög inpendling
Uppvidinges särprägel är en tydlig inpendlingskommun, dock har skillnaden mellan in- och utpendlare minskat de senaste åren. Under 2012 har
antalet personer som pendlar in till kommunen
minskat med 67, och antalet personer som pendlar
ut från kommunen har ökat med 27.
Antal personer

2010

2011

2012

Inpendling

1 412

1 353

1 286

Utpendling

1026

1060

1 087

386

293

199

Nettopendling

Källa: Sveriges kommuner och Landsting
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MÅLAVSTÄMNING

I delårsrapporten redovisas en samlad bedömning
om huruvida målen för god ekonomisk hushållning
kommer att kunna uppnås. Respektive nämnd har
fått en mer detaljerad redovisning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

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

Kommunfullmäktige beslutade under förra året om
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och om
Uppvidinge kommuns gemensamma värdegrund.
I budgetarbetet inför 2015 påbörjade nämnderna ett
arbete med att ta fram nya mål som överensstämmer
med värdegrunden och styrdokumenten.

Målen som kommunfullmäktige har fattat beslut om
återfinns i tre kategorier:
• Finansiella mål
• Kommungemensamma personalmål
• Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål
Vi använder oss av tre övergripande mål för att styra den ekonomiska utvecklingen och definiera vad god
ekonomisk hushållning står för i kommunen. Resultatmålet ska gälla långsiktigt över en konjunkturcykel.
Målformulering

Målet är
uppnått

Målet är
inte uppnått

Resultat, 6 mnkr, långsiktigt över
en konjunkturcykel (sju år).

Kommentar

4,9 mnkr i resultat. Målet är uppnått i delåret
och långsiktigt, dock beräknas att målet inte
uppnås på helåret.
17,2 mnkr i nettoinvestering, ingen nyupplåning. Målet beräknas uppnås även på helår.
61,5 % i soliditet. Målet beräknas uppnås
även på helår.

Finansieringsgrad, 100 % självfinansiering av investeringar.
Soliditet, minst 50 %.
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Kommungemensamma personalmål

Vi använder oss av tre kommungemensamma personalmål.

Målformulering/prognos

Målet
uppnås

Målet
uppnås
inte

Sjukfrånvaron ska minska till 5 % av arbetad tid
Andelen medarbetare som är friska och mår bra ska
uppgå till 70 %.
30 % av de anställda ska under året erhålla friskvårdssubvention

Prognosen är att två av tre mål inte kommer att uppnås. Åtgärder har vidtagits både när det gäller att få
ner sjukfrånvaron och för att fler anställda ska erhålla friskvårdssubventionen.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Nämnderna och kommunstyrelsen har gjort en uppföljning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning samt en bedömning om huruvida målen kommer att uppnås på helår. En utvärdering som redovisar måluppfyllelsen för respektive mål redovisas i årsredovisningen
Nämnd/Prognos

Målet uppnås

Målet uppnås
inte
3

Kommunstyrelsen

10

Barn- och utbildningsnämnd

3

2

Socialnämnden

5

1

Miljö- och byggnadsnämnden

7

2

Summa

28

17

Tio av målen kan inte utvärderas vid delårsbokslutstillfället. Uppgifterna som utvärderingen baseras på
har inte redovisats ännu.
Prognosen avseende måluppfyllelsen är inte tillfredsställande. Av totalt 45 mål som har redovisats bedöms
17 stycken (40 %) inte kunna uppnås. Eftersom tio mål inte har kunnat utvärderas kan den procentuella
andelen av uppnådda mål förbättras avsevärt till nästa redovisningstillfälle som är i samband med årsbokslutet.
Inför 2015 har nämnderna arbetat med att ta fram en ny målstruktur som överensstämmer med värdegrunden och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.
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Förvaltningarna gör sammantaget ett positivt budgetutfall på 3,9 mnkr, minus 7,9 mnkr i prognosen.
Nettokostnaden på förvaltningarna har minskat
med 2,7 mnkr (+ 21 mnkr fg år), vilket motsvarar
-0,8 % i jämförelse med samma period föregående
år.
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Prognosen för finansförvaltningen är ett positivt
utfall på 4,7 mnkr. Positiva avvikelser återfinns på
skatter och utjämningsbidrag (3,3 mnkr), lägre arbetsgivaravgifter för unga (4,9 mnkr), central pott
för löneökningsmedel (1,0 mnkr) samt att alla medel
i fonderna för kvalitetsutveckling och omstrukturering inte beräknas gå åt (+0,8 mnkr). Pensionsskuldens ökning ger ett underskott på ca 3,5 mnkr till
följd av att vi från och med i år har fått en beräkning
av pensionsskulden för aktiva politiker. Kostnaderna för eftersatt underhåll genererar ett underskott
på ca 1,2 mnkr.

Prognos

Nettokostnad per invånare
57 000

Axelrubrik

52 000
47 000
Uppvidinge

42 000

Jämförelsekommuner

37 000

Riket

32 000

2013

2000

27 000

Omställningen till kärvare ekonomi fortgår

Skatteintäkt/nettokostnad, förändring %
7,5
6,0
4,5
3,0
Nettokostnad

1,5

Skatteintäkt

0,0
-1,5
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Vi har haft ett antal demografiskt besvärliga år där
vi årligen har minskat antal invånare, främst på
grund av en negativ nettoinflyttning. I år har befolkningen ökat med 12 invånare fram till 31 juli, sedan
förra delårsrapporten har befolkningen ökat med 26
personer. En förklaring till den ökade befolkningen
är att antalet personer på Migrationsverkets anläggning, som har fått uppehållstillstånd men inte fått
sin kommunplacering, har fortsatt att öka något
sedan augusti fg. år samt att vi under året har tagit
emot ca 70 personer med uppehållstillstånd. Sam-

18,6
14,5
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Per 31 augusti redovisar vi ett positivt resultat om
4,9 mnkr, prognosen för hela året är minus 3,2 mnkr.
I förhållande till årets budget, -1,8 mnkr, är prognosen ca 1,4 mnkr sämre.

2010

Kommunen använder sig av tre övergripande finansiella mål för att styra den ekonomiska utvecklingen. Samtliga tre finansiella målen är uppfyllda i
delårsbokslutet 2014, resultatmålet om 6 mnkr uppnås inte i helårsprognosen.

2005

Oroande ekonomisk utveckling för kommunen

De ekonomiska förutsättningarna inför kommande
år känns osäkra eftersom konjunkturläget är svårt
att bedöma, samtidigt gör befolkningsförändringarna att en anpassning av verksamheter och ekonomi
måste ske kontinuerligt. En översyn av strukturen
på ett antal områden är nödvändigt att genomföra
framöver. Det är även nödvändigt att få resurser
till att öka kommunens attraktionskraft. Genom att
i budgetarbetet fördela resurserna med hänsyn till
bland annat demografin och kostnadsläget i förhållande till andra kommuner, har det under de senaste
åren omfördelats medel från nämndernas ramar till
olika typer av utvecklingssatsningar. Samtidigt visar
årets budgetunderskott på nämnderna att det inför
kommande år kanske inte är så lätt att hitta medel
att omfördela.

2000

Årsredovisningen och den finansiella analysen syftar till att identifiera hur kommunen lever upp till
”god ekonomisk hushållning”. Kravet på ”ekonomi
i balans” ska ses som ett instrument för att säkerställa att varje generation bär kostnaderna för den
service som generationen själv beslutar om och själv
konsumerar.

manfattningsvis kan vi konstatera att befolkningsutvecklingen är oroande, utan inflyttning från utlandet skulle befolkningen har minskat ännu mer.

2005

EKONOMI I FOKUS

Resultat

6

Finansnetto, mnkr

4

Skatte- och bidragsintäkternas ökning är låg, ca 3,8
mnkr (1,2 %) de första åtta månaderna, att jämföras
med 5,0 mnkr (1,6 %) föregående år. Det är en relativt låg ökningstakt. Den nya kostnadsutjämningen
gav ökade intäkter på ca 2,1 mnkr (13 %) i förhållande till förra året. LSS utjämningen har gett ökade
kostnader på 1,5 (92 %) mnkr.
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I resultatprognosen finns en del osäkerhetsfaktorer, bland annat utvecklingen av skatteintäkter,
nämndernas kostnadsnivå för resten av året samt
eventuell återbetalning av sjukförsäkringsersättning
avseende år 2004.
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2014

Kostnads- och skatte-/bidragsutveckling, mnkr

Resultatmålet på 6 mnkr uppnås inte för året, men
uppnås långsiktigt över en sjuårsperiod.
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Finansnettot, d v s skillnaden mellan ränteintäkter
och räntekostnader, uppgår till 170 tkr. Ränteintäkterna från likvida medel uppgår till 1,3 mnkr och
räntekostnaden på lån till 384 tkr. Räntan på pensionsskulden uppgår till ca 400 tkr. Christina Grips
stiftelse har efter domstolsbeslut begärt överlåtelse
av Marskogs tillgodohavanden, ca 750 tkr, i Södras
medlemskonto, överlåtelsen genomförs under året.

Skatte- och bidragsintäkter

Nettokostnad exkl avskrivningar

Långfristid låneskuld, mnkr
140
120

Nettokostnadsandel

100
80

Kommunens nettokostnader har ökat med 2,7 procent mellan januari och augusti 2013 till 2014, förra
året var ökningstakten mycket högre, 8,7 procent.
Skatte- och statsbidragsintäkter ökade med 1,2 procent under samma period.
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Nettokostnadsandelen av skatter och statsbidragsintäkter är 98,4 % (98,8 %). Exklusive avskrivningar
är nettokostnadsandelen 94,8 % (95,1 % fg år). Förra
årets tal är exklusive jämförelsestörande poster.
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Soliditet, %
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Låneskuld
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Kommunens låneskuld har under de senaste åren
minskat från ca 120 mnkr till 39 mnkr. Under året
har ingen nyupplåning eller amortering skett. Årets
genomsnittliga upplåningsränta har uppgått till ca
1,39 %. Räntan är fast under lånets löptid, som är
till och med april 2015. I dagsläget planeras inte för
amortering av låneskulden. De planerade om- och
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nybyggnationerna kommer att påverka likviditetsnivån, men någon ytterligare upplåning beräknas
inte behövas.
Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som
har finansierats med eget kapital. Det finns ett fastställt mål om en soliditet på minst 50 procent. Soliditeten per 31 augusti 2014 är 61,5 procent (61,8 %
fg år). Sättet att redovisa pensionsskulden påverkar
soliditeten. Om hänsyn tas till pensionsskulden i ansvarsförbindelsen, är soliditeten 9,0 % (4,7 % fg år).
Förbättringen i förhållande till förra året beror på att
pensionsskulden i ansvarsförbindelsen har minskat.
Soliditetsmålet på minst 50 procent är uppnått.
De kommunala bolagen
UppMod AB bildades under förra året och ägs av
kommunen till 100 procent. Bolaget förvärvade
samtliga aktier i Uppvidinge Hus AB och UppCom
AB under förra året. Bolaget har till föremål för sin
verksamhet att samordna de ägda bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktieinnehav
samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Under
året har ägardirektiv och bolagsordning fastställts.
Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet som genererat intäkter eller kostnader.
Uppvidingehus AB redovisar ett positivt delårsresultat på ca 1 mnkr för perioden och beräknas ge ett
positivt resultat på ca 500 tkr för året. Under 2010
beslutade kommunfullmäktige att tillskjuta 10 mnkr
för eftersatt underhåll av kommunens fastigheter.
Arbetet har slutförts under 2014, årets kostnad för
kommunen har varit ca 1 mnkr.
Årets stora projekt har varit nybyggnation av lokaler för folktandvården samt sex lägenheter i Lenhovda. För kommunens räkning har en nybyggnation av ett LSS boende genomförts. Ombyggnation
av äldreboendet Olofsgården har påbörjats och beräknas pågå de närmaste två åren. Projektering avseende ny förskola i Åseda pågår. Totalrenovering
av fastigheten på Ågatan 8 i Åseda projekteras nu
och kommer förhoppningsvis att starta under 2015.
I bostadsförvaltningen har vanligt lägenhetsunderhåll genomförts, exempelvis byte av golvmattor,
tapeter med mera. Underhållskostnaderna har ökat
markant under året, till följd av stor hyresgästomflyttning samt oförutsedda händelser såsom brand,

vattenläckor och översvämningar. Vid delårsbokslutstillfället hade bolaget 35 vakanta lägenheter,
vilket motsvarar 4,3 % av beståndet. Förra året vid
samma period var antalet vakanta lägenheter 39.
UppCom AB redovisar ett överskott på 1,5 mnkr
efter åtta månader, prognosen för helår är ett nollresultat i förhållande till budgeten, det vill säga ca 1,2
mnkr.
Inom bredbandsverksamheten märks ett ökat intresse för fiber. En projektering för utbyggnad har
tagits fram för alla större orter i kommunen. Inom
IT verksamheten har olika projekt genomförts,
bland annat implementering av IPv6 som är nya
ipad-adresser då de gamla IPv4 adresserna börjar ta
slut.
Kommunens borgensåtagande gentemot de kommunala bolagen är 67,7 mnkr i Uppvidinge Hus AB
och 15,2 mnkr i UppCom AB. Den samlade bedömningen av bolagens ekonomiska ställning är att de
har en stabil ekonomisk utveckling. Uppvidingehus
har en relativt hög uthyrningsgrad på bostadsinnehavet. Migrationsverket hyr ett stort antal lägenheter av bolaget och en snabb avveckling av det
engagemanget skulle påverka bolagets ekonomi i
negativ riktning. UppCom AB har kommunen som
största kund. Så länge bolaget fortsätter med det
kommunala uppdraget med samma omfattning och
prisnivå är risken liten att bolagets ekonomi försämras nämnvärt.
Borgensåtaganden
Uppvidinge kommun har ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest
i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 279
kommuner som 2014-06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett
regressavtal som reglerar hur ansvaret ska fördelas
på varje medlemskommun vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. Kommunens
andel av de totala förpliktelserna uppgick per 30
juni 2014 till 87,2 mnkr kronor och andelen av de
totala tillgångarna till 87,6 mnkr.
Övriga borgensåtagande är på en oförändrad nivå,
11,2 mnkr.
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Pensionsskuld

Balanskravet

Värdering av pensionsskulden sker enligt ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS 07”. Beräkningarna är gjorda av Skandia.

Avstämning mot balanskrav, mnkr

Återlåningen i verksamheten har sedan delårsbokslutet 2014 minskat med 5,9 mnkr. Ansvarsförbindelsen minskar med 12,8 mnkr, utbetalningarna
är på en mycket högre nivå än basbelopps- och
ränteuppräkningen. Avsättningen däremot ökar
kraftigt, med 6,7 mnkr i förhållande till föregående
år. De beror till stora delar på att Skandia från och
med i år har kunnat beräkna pensionsskulden för
aktiva politiker, vilket har gett en engångsökning av
skulden med 4,8 mnkr.
2014

2013

31 augusti

31 augusti

Avsättning till pensioner

28 001

22 548

Löneskatt på avsättning

6 793

5 470

34 794

28 018

194 105

204 327

Pensionsmedelsförvaltning

Summa

Prognos

Bokslut

2014

2013

Årets resultat

-3,2

11,1

Realisationsförlust

0,8

0,0

Reavinst

0,0

3,2

Justerat resultat

-2,4

7,9

Medel till RUR*

0,0

3,0

Medel från RUR

0,0

0,0

tat

0,0

0,0

Balanskravsresultat

-2,4

7,9

Kvarstående negativt resul-

*RUR = Resultatutjämningsreserv
Pensionsskuld intjänad före 1998
Löneskatt

Totala förpliktelser

47 090

49 570 Uppvidinge kommun har inga underskott att åter-

241 195

253 897 ställa.

275 989

281 915 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och han-

Kommunfullmäktige beslutade under förra året om

Finansiell placering (bokfört värde)

0

0

Finansiell placering (marknadsvärde)

0

0

Finansiell placering (markn.värde-bokf. värde)

0

0

275 989

281 915

Återlåning i verksamheten

tering av resultatutjämningsreserv (RUR). En reservering av tidigare års resultat gjordes i samband
med införandet. Resultatet 2013 gav möjlighet för
ytterligare reservering på 3 mnkr och reserveringen
är nu 24,1 mnkr. Av reglerna som kommunfullmäktige fastställde framgår att reserven får högst uppgå
till 25 mnkr. Resultatprognosen för året innebär att
någon utökning av reserven inte kan göras i år. En
analys av utfallet i samband med årsredovisningen
får visa om medel ur reserven kommer att tas i anspråk samt om det finns synnerliga skäl att inte återställa det prognostiserade underskottet.
Intern kontroll
Under förra året fastställde kommunfullmäktige
Regler för intern kontroll. Samtliga nämnder och
bolag har under året arbetat med intern kontroll
inom sina ansvarsområden och de flesta har även
beslutat om en internkontrollplan för året. I årsredovisningen kommer en redogörelse av årets internkontrollarbete att presenteras.

14

REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunen strävar efter att följa den kommunala redovisningslagen, de rekommendationer som har lämnats av Rådet för kommunal redovisning samt vad som i övrigt kan anses som god redovisningssed.
RKR-rekomendation
2.1 Särskild avtals- och visstidspension
3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål
4.2 Redovisning av skatteintäkter

Rek. är
uppfylld

Rek. är delvis uppfylld

O
Som jämförelsestörande poster
betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 mkr.

O
O

6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar

Inte aktuellt

7.1 Upplysningar om pensionsmedel
och pensionsförpliktelser

O

8.2 Sammanställd redovisning

O

9. Klassificering av finansiella tillgångar

O

10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser

O

11.2 Materiella anläggningstillgångar

O

12.1 Redovisn. av immateriella tillgångar
13.1Redovisning av hyres-/ leasingavtal

Rek. är inte Kommentar
uppfylld

Inte aktuellt
O

14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i upskattningar och bedömningar
samt rättelser av fel

Inte aktuellt

15.1 Redovisning av lånekostnader

O

16.2 Redovisning av kassaflöden

O

17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

O

18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

O

19 Nedskrivningar

O

Lånekostnader belastar resultatet
för den period som de hänför sig
till.

Investeringsbidrag periodiseras
linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång.

20 Redovisning av finansiella tillgångar
och skulder
21 redovisning av derivat och säkringsredovisning

O

22 Delårsrapprt

O

Inte aktuellt
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DRIFTREDOVISNING

Det finns stora avvikelser inom både social- och
barn- och utbildningsnämnden. Inom socialnämnden är det ökade behov inom individ- och
familjeomsorgen samt inom äldreomsorgen som
genererar de stora avvikelserna. Inom barn- och
utbildningsnämnden finns det större avvikelserna
inom gymnasieskolan för ersättningar till interkommunala och fristående skolor, insatser för barn i
behov av särskilt stöd, grundskolan samt asylverksamheten. Nämndernas nettokostnader har minskat
med 2,7 mnkr i förhållande till samma period föregående år.

Driftredovisningen visar ett överskott de första åtta
månaderna på 3,9 mnkr jämfört med budget.
Prognosen för året är 7,9 mnkr i underskott för
nämnder och styrelse. Orsakerna till utfallet kan
framförallt sammanfattas i att;

Driftbudget, utfall
10
5

5,9
3,0 2,5

2,5

5,0

3,5

0
-5

-2,9

-10
-15

-3,4
-6,7

-2,0

-1,3

-6,4

-20

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

-7,9

-9,8 -9,3
-11,0

-12
-16,4

Driftredovisning per verksamhetsområde
Tkr

Kostnad

Intäkt Utfall 31/8 Utfall 31/8

Budget

Diff

Prognos

Revision
Kommunstyrelse
Överförmyndarnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
HUL - gemensam lönenämnd

456
119 376
538
154 099
157 200
3 701

0
65 960
0
19 707
25 362
1 709

2014
456
53 416
538
134 392
131 838
1 992

2013
423
59 893
654
129 738
132 120
2 564

31/8-14
457
60 224
515
131 929
131 323
1 977

-0
6 800
0
-2 400
-500
-0

helår
0
2 400
0
-6 300
-4 000
0

2 990

2 985

5

-111

0

0

0

TOTALT

438 359

115 722

322 637

325 281

326 425

3 900

-7 900

Kommunstyrelsens arbetsutskott har kontinuerligt
fört samtal med de nämnder som redovisat underskott i sina prognoser och har i budgeten 2015 förstärkt nämndernas ramar med 4,2 mnkr i jämförelse
med ursprunglig budgetram.

Budgetföljsamhet
Prognossäkerhet och budgetföljsamhet är två indikatorer på kontroll av ekonomin.
Nämndernas prognos som presenteras för 2014 är
11,8 mnkr sämre än delårsutfallet. Förra året var
prognosen vid delårsbokslutet för nämnderna -9,7
mnkr, utfallet i bokslutet – 12,0 mnkr.

Nettokostnadsutveckling jan-aug
140 000
130 000

Budgetföljsamheten i år är bättre än förra året, två
av nämnderna prognostiserar ett underskott, trots
att båda nämnderna fick tillskott i sin budget inför
året. Fram till förra året hade vi sex år då de flesta
nämnderna redovisade positiva resultat. Det är viktigt att kontinuerligt följa nämndernas ekonomiska
utveckling, så att 2013 och 2014 årets resultat inte
blir ett trendbrott, utan är en enskild avvikelse.

120 000
110 000

BUN

100 000
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NÄMNDERNAS RESULTAT
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt delårsresultat på 6,8 mnkr i förhållande till budget. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har minskat
med 6,5 mnkr , vilket motsvarar 10,7 procent. Av
minskningen avser ca 3,0 mnkr förändringar i kostnadsansvar mellan nämnderna för IT kostnader.
Även budgeten avseende IT kostnader har omfördelats mellan nämnderna. Nettokostnadsminskningen
efter att hänsyn har tagits till ändrat kostnadsansvar
är 3,8 mnkr.
Nettokostnadsminskningen utöver ändrat kostnadsansvar beror bland annat på lägre kostnader för
snöröjning och elkostnader till följd av den milda
vintern, lägre kostnader för service och reparationer
inom VA verksamheten samt ökade intäkter inom
bland annat VA och renhållningsverksamheten samt
kostverksamheten.
Prognosen för helåret är positivt med 2 400 tkr. Det
positiva resultatet beror bland annat på vakanta
tjänster inom tekniska avdelningen, prognostiserat
lägre kostnader för snöröjning och ökade intäkter
inom den taxefinansierade verksamheten. Försämringen i förhållande till delårsresultatet beror
på planerade arbeten och projekt som kommer att
genomföras under hösten, investeringsbidrag och
beslutade medel från politikens förfogandemedel
som inte betalats ut ännu, samt att kostnaderna för
vinterväghållningen för resten av året kommer att
belasta resultatet först senare under året.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt delårsresultat på ca 2,4 mnkr i förhållande till
budget.
Nettokostnadsökningen i förhållande till föregående år är 4,6 mnkr, av dem avser ca 2,5 mnkr nytt
kostnadsansvar för IT som övertagits från kommunstyrelsen. Efter att hänsyn tagits till förändrat kostnadsansvar är ökningen 2,1 mnkr vilket motsvarar
1,6 %. Personalkostnaderna har ökat med 4,4 mnkr
(5,3 %) varav ca 2 mnkr avser löneökningar, i övrigt
är det främst personalkostnaderna inom asylverksamheten som har ökat. En del av ökningen kan
motiveras av ett ökat mottagande och därigenom
ökade intäkter. Intäkterna har ökat med 2,6 mnkr

och beror till stor del på ökade intäkter från Migrationsverket.
Prognosen för helåret är ett negativt resultat på 6,3
mnkr, en försämring med 3,9 mnkr i förhållande
till delårsresultatet. Försämringen beror på lägre
kostnadsnivå under sommaren. Större osäkerheter i
prognosen är kostnaden för interkommunala ersättningar och skolskjutsar samt semesterlöneskuldens
utveckling. Större negativa avvikelser i förhållande
till budgeten återfinns inom gymnasieskolan för
ersättningar till interkommunala och fristående
skolor, kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd
inom grundskolan samt asylverksamheten där ersättningar.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett negativt delårsresultat
på 0,5 mnkr i förhållande till budget.
Nettokostnaden i förhållande till föregående år har
minskat med 282 tkr. Personalkostnaderna har ökat
med 2,7 mnkr, vilket i stort motsvarar löneökningsmedlen på 3 %. Intäkterna har ökat med 3,5 mnkr,
dels beroende på fler asylärenden med ersättning
från Migrationsverket och Landstinget samt ökat
antal ärenden inom personlig assistans.
Prognosen för helåret är ett underskott på ca 4
mnkr, en försämring med 3,5 mnkr i förhållande
till delårsresultatet, vilket beror på högre kostnader under resten av året, dels beroende på start av
den nya gruppbostaden Sunagård i december, samt
kostnader för konsulter och överanställningar för
att hantera personalomsättning inom individ- och
familjeomsorgen och det stora antalet ensamkommande barn. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är de
2,5 mnkr i återsökningsmedel från Migrationsverket
då handläggningstiden tar omkring ett år innan beslut ges, placeringar, försörjningsstöd samt förändrad vårdtyngd.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett resultat
som är i linje med budgeten och prognosen för helåret är ett nollresultat. I förhållande till samma period förra året har nettokostnaden minskat med 580
tkr och förklaras till stora delar av högre intäkter
och lägre kostnader för konsulter.
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Lönenämnden HUL
Lönenämnden redovisar ett resultat som är något
bättre än det budgeterade resultatet, beroende bland
annat på högre intäkter och lägre kostnader för personalsystemet i början av året. Från och med mars
gäller ett nytt avtal med nya, högre priser.
Tidigare års överskott på 630 tkr har reserverats
i samband med bokslut 2013 för att användas för
kostnader i samband med byte från äldre till nya
moduler i Heroma. Av dessa medel har under året
använts 150 tkr till inköp av databaslicens samt för
införande av papperslösa lönespecifikationer. Det
är lönenämnden som beslutar hur över- eller underskott hanteras. Olika alternativ är bland annat återbetalning till medlemskommuner eller inköp samt
införandekostnader för nya moduler. Under 2012
återbetalades tidigare års överskott på totalt 676 tkr
till medlemskommunerna/företagen.
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INVESTERINGSREDOVISNING

Budget

De samlade investeringarna de första 8 månaderna
uppgick till 17,2 mnkr, vilket motsvarar ca 33 procent av det budgeterade. Prognosen för året är 28,5
mnkr, vilket innebär en avvikelse på 22,5 mnkr i förhållande till årets budget på 51 mnkr. Anledningen
till avvikelsen är att ombyggnation av Olofsgården
inte kommer att färdigställas under året. Större investeringsprojekt som har genomförts är bland annat ombyggnation av Åsedaskolan, nybyggnation
av LSS boende, åtgärder vid reningsverken i Lenhovda och Alstermo samt köp av en industrifastighet i Alstermo. Resterande investeringar avser till
stor del utbyte/nyanskaffning av inventarier samt
projekteringskostnader inför planerade om- och nybyggnationer.
LSS boendet i Lenhovda, som började byggas under förra året, är färdig för inflyttning, totalkostnaden beräknas till ca 9,7 mnkr. Ombyggnation av
Olofsgården i Åseda har påbörjats och beräknas
pågå de närmaste två åren, totalkostnaden är beräknad till 36 mnkr. Projektering pågår för nya förskolelokaler i Åseda.
Målet om egenfinansiering är uppnått.
Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningar, vilket inte
uppnås i år.

Utfall Prognos

2014

31/8

2014

Kommunstyrelsen
Inventarier
100
Maskinell utrustning
150
IT, tele och bredband
500
Nybyggnad förskola Åseda
5 000
Fastighets- och markköp
0
Ombyggnations Olofsgården 26 500
LSS boende Lenhovda
5 000
Ombyggnad Åsedaskolan
0
Disponibla investeringsmedel
4 030
Gator och vägar
1 800
Arbetsmaskiner
0
Upprustning parker, lekplatser
0
Belysningsanläggning
200
Vatten- och avloppsledning
0
Kompl arbeten reningsverk
0
Disponibla medel TU
4 000
Kultur och fritid
400

9
0
80
220
2 566
951
5 757
4 533
63
44
184
118
0
72
1 860
0
0

100
100
300
500
2 566
4 800
6 000
5 500
2 000
400
184
300
100
100
2 500
0
200

47 680

16 457

25 650

Barn- och utbildningsnämnden
Inventarier
1 200
Inventarier gymnasiet
700
Inventarier komvux
15
Inventarier kulturskolan
60

464
0
0
0

1 200
700
15
60

1 975

464

1 975

70
330

24
181

70
330

195
500
150
100

81
0
0
0

195
0
150
100

1 345

286

845

51 000

17 207

28 471

50
45
40
35
30
25

Bruttoinvesteringar
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Avskrivningar

15
10
5
2014

2010

2005

2000

0

Under senare delen av 2000-talet har investeringarna varit lägre än avskrivningarna. Det har gjort det
möjligt att minska låneskulden, eftersom resultaten
dessa år har varit starka.

Socialnämnden
Inventarier socialkontor
Inventarier äldreomsorg
Inventarier, daglig verksamhet,
gruppboende, LSS
Inv, ombyggnad Olofsgården
Tekniska hjälpmedel
Inventarier hemsjukvård

Total

Gränsen mellan drift och investering är 5 000 kronor. Ett arbete pågår med framtagande av nytt styrdokument för investeringar.
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PERSONAL- OCH HÄLSOREDOVISNING

Anställningstyp
(Antal och åa)

I kommunens årsredovisning återfinns en personal- och hälsoredovisning. I delårsrapporten följs
delar av den upp. Dock endast på halvårsbasis, det
vill säga för perioden 1 januari 2014 – 30 juni 2014.
Redovisningen gör att vi kan studera trender och
tendenser för att kunna jobba adekvat med personal- och hälsofrågor.
Redovisningen innehåller uppgifter som tagits fram
ur personalsystemet och ekonomisystemet. I rapporten har kommunen delats upp i tre områden;
Barn- och utbildningsförvaltningen (Buf), Socialförvaltningen (Sof) och Övriga förvaltningar (Övr). I de
senare ingår Kommunledningsförvaltningen, Miljöoch byggnadsförvaltningen, Lönesamverkan HUL,
Kommunkansliet samt Personalkontoret. Statistiken
bygger, om inget annat anges, på tillsvidareanställd
personal samt visstidsanställd personal med månadslön.
Händelser inom personalområdet
Vi arbetar fortlöpande med att utveckla och uppdatera de policyer och rutiner inom personalområdet
som krävs för att på ett bra sätt stötta chefer och
politiker. Ledarskap och medarbetarskap är två viktiga frågor att hantera för att vi ska vara attraktiva
som arbetsgivare. Arbetet med att kartlägga viktiga
egenskaper för ett gott ledarskap och medarbetarskap har slutförts. Resultatet kommer att användas
i arbetet med ett personalpolitiskt program under
hösten.
En lönekartläggning har genomförts under våren.
Kartläggningen visar att det inte finns några osakliga löneskillnader på grund av kön. En mångfaldsplan håller på att ta form, syftet med planen är att
vara ett stöd för chefer och medarbetare i att hantera
mångfaldsfrågorna.
Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud
har genomförts under våren med bra uppslutning.
Ytterligare ett tillfälle är planerat till hösten. Vi har
även genomfört en utbildning i Lagen om anställningsskydd (LAS) för samtliga chefer.
Antal anställda och utförda timmar
I följande tabell redovisas antalet anställningar den
30 juni 2014. Tjänstlediga medarbetare ingår, men
inte timavlönade.

2014
Kv

Tillsvidareanställda antal

M

2013 2012
Tot

Tot

Tot

649

92

741

729

745

64

22

86

101

73

Totalt

713

114

827

830

818

Tillsvidareanställda åa

564

88

652

608

619

52

20

72

116

90

616

108

724

724

709

Visstidsanställda antal

Visstidsanställda åa
Totalt åa

Såväl antalet anställningar som antalet årsarbetare
ligger i stort sett på samma nivå som förra året. De
visstidsanställda har minskat medan antalet tillsvidareanställda har ökat. Andelen tillsvidareanställda
som är kvinnor är 88 %, samma nivå som i delåret
2013.
Antal årsarb/förvaltning
Barn- och utbildningsför-

2014 2013 2012
292

289

281

Socialförvaltningen

304

314

316

Övriga förvaltningar

128

121

112

Totalt

724

724

709

valtningen

På socialförvaltningen har det skett en minskning
med hela 10 årsarbetare. Minskningen härrör från
äldreomsorgen, där det börjar bli svårt att rekrytera
både undersköterskor och sjuksköterskor. Som en
konsekvens av minskningen av tillsvidare- och tidsbegränsat anställda har arbetsinsatsen av timavlönad personal samtidigt ökat, se kommande tabell.
På barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter
asylverksamheten att kräva resurser, vilket har resulterat i några fler årsarbetare, men däremot en
viss minskning av timavlönad personal. Under året
har en översyn av bemanningen gjorts, och vissa
neddragningar görs under hösten medan man fortsätter med bemanningsöversynen.
Hos övriga förvaltningar har kommunledningsförvaltningen utökats med en arbetsmarknadsenhet,
vilket har genererat mer än tio nya anställningar.
Samtidigt har en viss nedgång i antal anställningar
skett inom kostverksamheten och etableringsverksamheten, där enstaka pensionsavgång inte återtillsatts och bemanning har omfördelats. Därmed blir
nettoökningen sju anställningar.

20

Utförda timmar, timavlönade
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Övriga förvaltningar
Totalt

2014
9 059

2013
9 543

2012
6 953

36 531 25 725 21 273
3 556

5 918

2 943

49 146 41 187 31 169

Under första halvåret 2014 var 282 (fg år 272) personer timavlönade. Det har skett en ökning av såväl
antal timmar som antal personer. Antalet utförda
timmar av timavlönade motsvarar ca 20 årsarbetare.
I följande tabell redovisas uttaget av mertid, det vill
säga fyllnadstid och övertid.
Timmar
Barn- och utbildningsför-

2014

2013

2012

2 048

2 810

2 579

84

192

33

-          Fyllnadstid

1 964

2 618

2 546

Socialförvaltningen

7 524

7 597

6 420

862

432

319

6 662

7 165

6 101

Övriga förvaltningar

850

1 046

750

-          Övertid

587

707

366

-          Fyllnadstid

263

339

384

10 422

11 453

9 749

-          Övertid

1 533

1 331

718

-          Fyllnadstid

8 889

10 122

9 031

valtningen
-          Övertid

-          Övertid
-          Fyllnadstid

Totalt

Kostnadsökningen återfinns hos de flesta nämnder
och beror på många olika faktorer, bland annat
tillsättning av tidigare vakanta tjänster, start av ny
verksamhet (arbetsmarknadsenhet) under hösten
2013 samt ökade bemanningsbehov inom barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden. Kostnaderna för pensionerna har minskat med ca 100 tkr i
förhållande till samma period förra året vilket överensstämmer med tidigare prognoser från Skandia.
Sjuklönekostnaden för första halvåret uppgick till
1,6 mnkr, vilket är en minskning med 430 tkr från
föregående år.
Medarbetarenkät – Upplevd hälsa
I mars månad har alla medarbetare med månadslön haft möjlighet att besvara en medarbetarenkät.
Enkäten består av 12 frågor inom områdena motivation, ledarskap, styrning och arbetsgrupp. Medarbetarundersökningen är en del av arbetsmiljöarbetet
och syftet är att undersöka hur medarbetarna mår
och upplever arbetet och arbetssituationen. Resultatet ger en lägesrapport som används för att diskutera vad vi ska jobba med framöver för att förbättra
engagemang, trivsel och hälsa hos våra medarbetare.
Svaren på påståendena har kunnat ges på en femgradig skala – från 1 ”stämmer mycket dåligt” till 5
”stämmer mycket bra”. 666 medarbetare svarade på
medarbetarenkäten 2014. Det motsvarar en svarsfrekvens på ca 79 %. Detta är liten ökning mot förra
året då 640 medarbetare svarade, vilket motsvarar
en svarsfrekvens på ca 77 %.

En viss minskning av mertiden har skett, och det är
i stort sett barn- och utbildningsförvaltningen som
står för minskningen.
Om vi lägger ihop mertiden med utförda timmar av
timavlönade hamnar vi på ca 59 500 timmar. Motsvarande siffra första halvåret 2013 var ca 52 600
timmar.
Behovet av extratid, som inte har kunnat lösas inom
befintliga ramar och anställningar, har ökat i verksamheterna. Det skedde en ökning även från 2012
till 2013.
Personalkostnader
Lönekostnaderna för första halvåret uppgick till
177,8 mnkr. I detta ingår kostnader för löner och
arvoden på 125,3 mnkr, pensioner 11,6 mnkr och
övriga arbetsgivaravgifter på 40,8 mnkr. Kostnaderna för löner och arvoden har ökat med 7,7 mnkr,
vilket motsvarar 6,5 %. Ökningstakten är högre än
utfallet av årets löneöversyn som gäller från och
med den 1 april.

Kom-

Barn-

Social-

munen och ut2014

totalt

Övriga

förvaltn förvaltn

bildning

Motivation

4,2

4,3

4,1

4,2

Ledarskap

4,1

4,3

3,9

4,2

4

4,1

3,9

3,8

Arbetsgrupp

4,3

4,3

4,3

4,3

Totalt

4,1

4,2

4,0

4,1

Styrning

Resultaten 2013 och 2014 är ganska likartade. Det är
glädjande att medarbetarna känner en så pass stor
motivation inför sitt arbete och att man upplever
trivsel, stöd och trygghet i arbetsgruppen. Ifråga om
styrning anser många att de är insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av dem, men
betygen ligger relativt lågt ifråga om uppföljning
och utvärdering av arbetsplatsens mål (3,6 år 2014
och 3,5 år 2013). Där finns alltså en möjlig utvecklingspotential.
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Hälsokorset
Kommunen har sedan år 2004 undersökt medarbetarnas upplevda hälsa med hjälp av Hälsokorset i
mars varje år. Hälsokorset distribueras i samband
med medarbetarenkäten, så svarsfrekvensen är
densamma som för enkäten. Resultatet redovisas
nedan, siffrorna inom parentes visar föregående års
resultat.
Mår bra

Sjuk

12 %
(12 %)

74 %
(73 %)

2%
(2 %)

13 %
(13 %)

Frisk

Mår dåligt
Majoriteten av medarbetarna, 74 %, upplever sig
Friska och Mår bra. Gruppen har ökat något sedan
förra året. Cirka var sjunde av de svarande medarbetarna uppger att de är Friska men Mår dåligt.
Hälsokorset ger inte utrymme att uppge om det måendet är relaterat till jobbet eller privatlivet. Oavsett
vilket är det viktigt att vi som arbetsgivare fortsätter
att arbeta med friskfaktorer och att främja hälsa hos
våra medarbetare.
Följande diagram visar hur många procent av de
svarande som kategoriserat sig som Friska och Mår
bra respektive Friska och Mår dåligt.
Upplevd hälsa över tid 2004 - 2014
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Arbetsmiljö
För att bedriva ett framgångsrikt hälsofrämjande
arbetsmiljöarbete och uppfylla kraven i arbetsmiljölagen på en arbetsmiljö där ohälsa och olycksfall
förebyggs och en i övrigt god arbetsmiljö uppnås
behövs kunskaper hos chefer och medarbetare. En
grundläggande arbetsmiljöutbildning har därför
tagits fram och genomförts under våren i samarbete
med Previa. Utbildningen kommer att vara återkommande och ges minst en gång per år. För de chefer
som har arbetsmiljöansvar är utbildningen obligatorisk. För att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete i arbetsmiljöfrågor mellan chef,
skyddsombud och hälsoinspiratörer på arbetsplatsen erbjuds skyddsombud och hälsoinspiratörer att
delta på utbildningen tillsammans med sin chef.

En viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet
är att riskbedöma verksamheten. Två större riskbedömningar har genomförts, en gällande ensamarbete på tekniska avdelningen och en gällande kostverksamheten i Älghult. Båda riskbedömningarna
har genomförts enligt en ny rutin och har lett till
åtgärder som har förbättrat arbetsmiljön.
Hälsa och friskvård
Det är viktigt ur många perspektiv att arbetsgivaren
arbetar på ett ändamålsenligt sätt för att nå effektiva
verksamheter och möjligheter för våra medarbetare
att arbeta inom kommunen med bibehållen arbetsglädje, hälsa och motivation.
En del (men långt ifrån den enda!) i att skapa dessa
förutsättningar är att arbeta strukturerat
för att främja hälsa och frisknärvaro i organisationen
och i förlängningen sänka sjukfrånvarotalen.
Våra hälsoinspiratörer är en viktig länk som förmedlar information, planerar för hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen, inspirerar och motiverar sina
arbetskamrater. Det finns ca 55 hälsoinspiratörer ute
på kommunens olika arbetsplatser. Personalkontoret
har en samordnande funktion för hälsoinspiratörerna och håller i gemensamma hälsoinspiratörsträffar.
Under våren har ett pilotprojekt avseende arbetsmiljö och hälsa påbörjats inom Vård & Omsorg, närmare bestämt på Lingården i Lenhovda. Med hjälp av
ett utomstående företag har medarbetarna arbetat
utifrån begreppet hälsofrämjande medarbetarskap
och bland annat fördjupat sig i grupputveckling,
kost och stresshantering. Syftet med projektet är
att förbättra förutsättningarna att arbeta inom Vård
och Omsorg med bibehållen arbetsglädje, hälsa och
motivation. Projektet avslutas till hösten, och på
arbetsplatsen kvarstår utmaningen att ”hålla i” de
lärdomar och verktyg man fått med sig i det dagliga
arbetet framöver.
Alla medarbetare har under året erbjudits 10-kort
för simning på Hälsans Hus. Man kan också få friskvårdsaktiviteter subventionerade av arbetsgivaren.
Friskvårdssubventionen uppgår till 50 % av aktivitetens kostnad, max 500 kr per person och kalenderår.
Hittills i år har 86 personer tagit del av friskvårdssubventionen. I snitt har varje person fått 400 kronor. Målet för kommunen på helårsbasis är att 30 %,
d.v.s. ca 240 personer, ska utnyttja friskvårdssubventionen.
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Frisknärvaro
Hittills i år är det 384 personer som inte har haft någon sjukdag. Det motsvarar 50 % av medarbetarna.
Motsvarande siffra första halvåret 2013 var 46 %.

lägre sjukfrånvaro än vad kvinnorna har. Det är ett
mönster som kan ses i alla kommuner och hänger
ihop med att den övervägande delen av arbetskraften består av kvinnor. Det finns endast ett fåtal
arbetsplatser som har en jämn könsfördelning och
där är inte kvinnorna överrepresenterade i sjukfrånvaron på samma sätt. I Uppvidinge kommun består
ca 88 % av arbetskraften av kvinnor.

Ohälsotal
Avsnittet innehåller den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro, totalt för kommunen och
uppdelat på respektive förvaltning. Den beräknas i
förhållande till ordinarie arbetstid.

Om man tittar på sjukfrånvaron i förhållande till
ålder så har sjukfrånvaron ökat markant bland de
yngre medarbetarna, de som är 29 år och yngre,
medan den minskat något i övriga åldersgrupper.
Borträknat timavlönade så finns det cirka 95 medarbetare i åldern 29 år och yngre. De är relativt få
i förhållande till samtliga anställda, och enstaka
sjukfall kan därför påverka siffrorna ganska mycket
både uppåt och nedåt. Men det är en signal att ta på
allvar, om våra yngsta medarbetare ökar sin sjukfrånvaro.

Total sjukfrånvaro (%)
1:a halvåret

2014

2013 2012

5,61

5,00

5,57

Socialförvaltningen

9,21

8,86

9,01

Övriga förvaltningar

5,27

8,23

4,71

Totalt

7,06

7,26

6,98

Barn- och utbildningsförvaltningen

Total sjukfrånvaro uppdelat på kön (%)
1:a halvåret

2014

2013 2012

Kvinnor

7,72

7,82

7,48

Män

3,66

3,85

3,68

Långtidssjukfrånvaron ligger högre för kvinnor än
för män, ca 59 % för kvinnor jämfört med ca 26 %
för män. Precis som för åldersgruppen 29 år och
yngre så är antalet anställda män ganska få i förhållande till totala antalet anställda, så ett enstaka långt
sjukfall som avslutas ger stora effekter på procentsatsen när det gäller långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i olika åldersgrupper (%)
2014

2013 2012

Kv

M

Tot

Tot

Tot

29 år och yngre

6,86

1,51

5,73

4,37 4,26

30-49 år

7,3

6,37

7,15

7,37

50 år och äldre

8,26

1,97

Nya sjukfall
Under första halvåret påbörjades 51 nya sjukfall
7,27 7,75 6,89 som varade längre än 28 dagar, samma nivå som
både 2013 och 2012.
7,5

Långtidssjukfrånvaro (%)
1:a halvåret

2014

2013 2012

Kvinnor

59

51

55

Män

26

45

48

Totalt

56

51

55

Långtidssjukfrånvaron, det vill säga den andel av
sjukfrånvaron som pågått under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, ligger för första halvåret på ca 56 %. 2013 var motsvarande siffra ca 51 %
och 2012 var den ca 55 %. I personer räknat handlar
det om ca 25 personer. Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro har minskat med någon tiondels
procent jämfört med 2013. Männen har en avsevärt

Upprepade sjukfrånvarotillfällen
Under första halvåret 2014 har 46 medarbetare kommit upp i fler än tre sjukfrånvarotillfällen (jämfört
med 40 st första halvåret 2013). 11 medarbetare har
fler än sex sjukfrånvarotillfällen under det första
halvåret (motsvarande siffra första halvåret 2013 var
6 st). Ser man på hur många som kommit upp i fler
än sex sjukfrånvarotillfällen räknat från den 1 juli
2013 (alltså under ett års tid), så är det 32 stycken.
(Motsvarande siffra perioden 1 juli 2012 – 30 juni
2013 var 29 stycken)
Kommunen har som rutin att efter tre sjuktillfällen
på ett halvår ska närmaste chef ha ett rehabiliteringssamtal med sin anställde och om behov finns
kopplas företagshälsovården in för ett hälsosamtal.
Motsvarande rutin görs vid fem sjuktillfällen på nio
månader. Vid sex sjuktillfällen på tolv månader är
det obligatoriskt att koppla in företagshälsovården
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för ett hälsosamtal. Dessa insatser görs för att tidigt
uppmärksamma tecken på ohälsa och kunna förebygga längre sjukskrivningar samt fullgöra det rehabiliteringsansvar som arbetsgivare enligt lag har.
Under årets första månader visade kommunen
ganska bra sjukfrånvarosiffror, något lägre än året
innan. Detta såg vi som bra speciellt eftersom det så
kallade sjukpenningtalet (Försäkringskassans mätetal gällande sjukfrånvaro) samtidigt ökade både
i vårt län och i landet i stort. Framåt sommaren har
dock även Uppvidinges siffror blivit kritiska.
Det har varit en tung vår i många verksamheter och
vi har många yrken där det börjar bli riktigt svårt att
rekrytera och behålla personal. Som arbetsgivare behöver vi därför oförtrutet arbeta med vår organisation, personalpolitik och arbetsmiljö samt stå för ett
hälsoinriktat synsätt, utan att ta bort den enskildes
ansvar för sitt liv och sin hälsa.
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RESULTATRÄKNING

Uppvidinge kommun, tkr

Verksamhetens intäkter

Not 1

varav jämförelsestörande poster

Not 2

Verksamhetens kostnader

Not 3

Budget

Prognos

Jan-aug

Jan-aug

Bokslut

Bokslut

2014

2014

2014

2013

2013

2012

98 366

126 700

84 447

81 593

128 410

130 860

0

5 870

8 817

8 633

-571 423

-602 317

-396 364

-384 872

-585 273

-567 446

Avskrivningar

-19 000

-19 000

-11 877

-11 968

-17 972

-18 523

Nedskrivning

0

0

0

0

-4 761

Verksamhetens nettokostnader

-492 057

-494 617

-323 794

-315 247

-474 835

-459 870

Skatteintäkter

Not 4

357 521

350 468

233 646

231 542

346 737

340 484

Generella statsbidrag

Not 5

132 564

140 749

95 261

93 544

140 547

137 050

Finansiella intäkter

Not 6

1 500

1 200

704

1 764

2 164

2 270

Finansiella kostnader

Not 7

-1 300

-1 000

-873

-3328

-3 548

-1 339

-1 772

-3 200

4 944

8 275

11 065

18 595

Resultat efter finansnetto
Extraordinära intäkter

0

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

0

0

4 944

8 275

11 065

18 595

Årets resultat

-1 772

-3 200
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KASSAFLÖDESANALYS

Uppvidinge kommun, tkr
Jan-aug

Jan-aug

Bokslut

2014

2013

2013

4 944

8 275

11 065

11 877

11 968

17 972

6 483

3 856

2 054

820

0

-3 170

24 124

24 099

27 921

1 523

-19 172

-4 941

Ökning/minskning av kortsiktiga rörelseskulder

-4 702

-1 716

5 289

Kassaflöde från den löpande verksamheten

20 945

3 211

28 269

5 123

0

5 698

Investeringar

-17 207

-3 847

-17 013

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-12 084

-3 847

-11 315

Nyupptagna lån

0

0

0

Amortering

0

0

0

Förändring av finansiella anläggningstillgångar

0

109

102

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

-5 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

109

-4 898

8 861

-527

12 056

Likvida medel vid årets början

143 223

131 167

131 167

Likvida medel vid årets slut, tkr

152 084

130 640

143 223

0

0

-3 170

820

0

0

820

0

-3 170

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för avskrivningar
Justering för avsättningar
Justering för rörelsepåverkande poster, not 18
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamheten
Försäljning av anläggningstillgångar/bidrag

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Not 18. Rörelsepåverkande poster
Realisationsvinst
Realisationsförlust
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BALANSRÄKNING

Uppvidinge kommun, tkr

Jan-aug
2014

Jan-aug
2013

Bokslut
2013

230 863
18 334
12 061
242 924

224 505
12 096
236 602

229 565
10 488
13 971
243 536

Not 10

8 282
251 206

5 575
242 177

8 282
251 818

Not 11
Not 12

56 001
152 084
208 085

71 755
130 640
202 395

57 524
143 223
200 747

459 291

444 572

452 565

253 483
4 944

266 552
8 275

24 135
282 562

274 827

245 437
11 065
3 020
21 115
277 617

Not 13
Not 14

34 794
10 125
44 919

28 018
12 220
40 238

28 311
10 125
38 436

Not 15

39 000

39 000

39 000

Not 16

92 810

90 507

97 512

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER, tkr

459 291

444 572

452 565

Ansvars- och borgensförbindelser
Borgensförbindelser kommunala bolag
Borgensförbindelse övriga
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt
Kommunalt förlustansvar**
Summa ansvars- och borgensförbindelser

82 980
11 250
241 195
237
335 662

85 200
11 250
253 897
299
350 646

84 850
11 251
248 037
237
344 375

Inom 1 år
1 414
7 289
8 703

1-5 år
4240
15 819
20 059

Över 5 år

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
- varav pågående ny- och ombyggnationer
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not 8
Not 9

SUMMA TILLGÅNGAR, tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
- varav till resultatutjämningsreserv
Resultatutjämningsreserv
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsatt till pensioner
Sluttäckning Linneberga
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Anläggingslån
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Not 17

**Uppgift för delår 2014 avser 2013-12-31

Värde av leasingavtal, 2013-12-31
Bilar
Fastigheter
Summa av leasingavtal

2013
5 654
33 186
38 840
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10 078
10 078

Jan-aug
2014

Jan-aug
2013

Not 1.

Jan-aug
2014
Not 8.

Verksamhetens intäkter*

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Taxor, försäljningsintäkter

42 482

43 030

Anskaffningsvärde IB

Bidrag

37 378

30 118

Avskrivning IB

4 587

8 446

Hyresintäkter

84 447

81 594

0

5 870

Not 2.
Jämförelsestörande poster

Årets ingående värde
Årets investering
Årets inkomster

Not 3.

Årets justering

Verksamhetens kostnader*

Försäljning bokfört värde

Personalkostnader

246 936

233 085

87 749

81 086

565 316

562 104

-336 162

-331 322

229 154

230 782

16 513

2 988

-248

-77

-9 024

-9 188

Årets nedskrivning
Årets avskrivning

Köp av tjänster

Jan-aug
2013

Årets utgående värde

0
411

0

-5 943

0

230 863

224 505

Materialkostnader

15 882

20 904

Not 8.1

Övrigt

45 797

49 797

Pågående investeringar

396 364

384 872

Ombyggnad Åsedaskolan

4 533

0

Ombyggnad Olofsgården

1 663

602

Ny Gruppbostad

9 659

3 902

Not 4.
Skatteintäkter
Egna skatteintäkter
Slutavräkning tidigare år
Prognosavräkning innevarande år

235 172

232 251

-2 499

679

973

-1 658

233 646

231 272

Nybyggnad Förskola Åseda
Hohult 7:78
Övriga

Skatteavräkning enligt SKL:s prognos 2014-08-18

Not 9.

2013 års avräkning är - 282 kronor per invånare

Maskiner och inventarier

2014 års avräkning är 158 kronor per invånare

Anskaffningsvärde IB
Avskrivning IB

328

110

0

5 874

2 151

0

18 334

10 488

134 742

130 121

-120 360

-116 180

14 382

13 941

Not 5.

Årets ingående värde

Generella statsbidrag och utjämning

Årets investering

943

936

Årets avskrivning

-2 853

-2 781

Statlig inkomstutjämning

67 325

64 886

Statlig kostnadsutjämning

17 532

16 290

947

0

-3 217

-1 675

Struktur- och införande bidrag
LSS utjämning
Regleringsbidrag/avgift
Kommunal fastighetsavgift

1 429

2 819

11 245

11 224

95 261

93 543

Årets justering
Årets utgående värde

-411

0

12 061

12 096

Not 10.
Finansiella anläggningstillgångar
Uppvidingehus AB

0

1 500

Not 6.

UppCom AB

0

850

Finansiella intäkter

UppMod AB

50

0

454

454

Räntor på likvida medel
Övriga räntor
Förlorade intäkter Södra

1 312

1 619

142

145

-750

0

704

1 764

Not 7.
Finansiella kostnader

Glasriket

384

475

Ränta på pensionsskuld

401

2 765

88

88

873

3 328

*Byte av kontoplan försvårar jämförelse mellan åren
av intäkter och kostnader.
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2

2

32

32

Andelar och insatskapital

822

815

KGF Kronoberg

100

100

Teknikcentrum

Räntor på lån
Övriga räntor

Kommunassurans Syd AB
Kommun AB

14

14

Långfristig fordran

1 600

1 600

Långfristig fordran koncerftg

5 000

0

208

208

8 282

5 575

Hälsans hus

Jan-aug
2014

Jan-aug
2013

Not 11.

Jan-aug
2014
Not 16.

Övriga kortfristiga fordringar

Kortfristiga skulder

Kundfordringar

3 895

9 159

Upplupen pension, ind del

Moms

3 708

6 034

Leverantörsskulder

Interimsbokningar
Skatteavräkning fg år

Jan-aug
2013

16 715

9 888

Utgående moms

973

4 818

Källskatt

7 682

6 941

11 570

10 614

643

1 765

5 533

5 157

Upplupna intäkter

11 943

22 255

Arbetsgivaravgifter

6 397

6 043

Övriga fordringar

18 767

19 601

Löneskatt

3 395

3 330

56 001

71 755

Depositionsavgift

Not 12.

Gåvofonder

Kassa och bank

Upplupna räntekostnader

Handkassor
Plusgiro och bankkonto
Medlemskonto Södra
Konsum

47

10

149 078

127 815

2 897

2 754

Upplupen semesterlön

29

30

374

348

71

95

25 087

24 674

Skogsfond

2 337

2 804

Skatteavräkning

2 499

1 658

62

61

Upplupna kostnader

10 682

13 400

152 084

130 640

Förutbetalda intäkter

9 851

9 336

Not 13.

Övriga kortfristiga skulder

3 005

2 963

Avsatt till pensioner

Interimskonto

3 655

1 349

92 810

90 507

248 097

235 345

-6 550

-6 611

Ingånde avsättning

28 311

24 162

Nyintjänad pension

5 824

1 228

-825

-965

Utbetalningar
Ränte- och basbeloppsför.
Försäkringstekniska grunder
Övriga poster

101

520

0

2 382

1 383

690

34 794

28 017

Minskad genom försäkring

0

0

Överskottsmedel i försäkring

0

0

95

93

Utredningsgrad
Not 14.

10 125

12 220

Årets avsättning

0

0

Värdeförändring

0

0

I anspråkstagande under året

0

0

10 125

12 220

Avser sluttäckning av deponianläggningen i Linneberga och
beräknas genomföras under perioden 2010-2020.
Not 15.
Långfristiga skulder
Ingående skuld

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse
Ingående ansvarsförbindelse
Pensionsutbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Försäkringstekniska grunder
Övriga poster

39 000

39 000

Förra årets kortfristiga del

0

0

Nästa års amortering

0

0

Nyupptagna lån

0

0

Årets amortering

0

0

39 000

39 000

29

656

6 432

0

18 396

-1 008

334

241 195

253 896

Minskad genom försäkring

0

0

Överskottsmedel i försäkring

0

0

95

93

Utredningsgrad

Sluttäckning Linneberga
Ingående värde

Not 17.

BOLAGENS REDOVISNING

I avsnittet sker en redovisning av verksamheten och
ekonomin i de kommunägda bolagen.
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BOLAGENS REDOVISNING
I bolagens deslårssammanställning ingår följande
enheter.
• Uppvidinge kommun
• UppMod AB
• Uppvidingehus AB
• UppCom AB
• Räddningstjänstförbundet östra kronoberg
(RÖK)
Under året har det kommunala bolaget UppMod
AB bildats. Bolaget har förvärvat samtliga aktier i
Uppvidingehus AB och UppCom AB. Därmed har
ägandestrukturen förändrats så att UppMod AB ägs
till 100 procent av kommunen och Uppvidingehus
AB och UppCom AB till 100 procent av UppMod.
RÖK är ett gemensamt kommunalförbund som
drivs tillsammans med Lessebo kommun och Tingsryds kommun. Uppvidinges andel är 37,3 procent
och denna andel har genomgående använts i den
följande redovisningen
Rådet för kommunal redovisning, RKR, har i rekommendation 22, angett regler för finansiella rapporter och jämförelsetal för den kommunala koncernens räkenskaper.
De kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens intäkter och balansomslutning
understiger 30 procent av kommunkoncernens,
vilket innebär att en sammanställd redovisning inte
behöver upprättas. I avsnittet redovisas en verksamhetsberättelse inklusive delårsresultat och helårsprognos för respektive koncernföretag.

UPPMOD AB
Ordförande:
Åke Carlson

VD:
P-O Ekelund

Bolaget UppMod AB startades under 2013. UppMod
AB ägs till 100 % av Uppvidinge kommun. Bolaget
har till föremål för sin verksamhet att övergripande
samordna de ägda bolgens verksamheter genom att
äga och förvalta aktieinnehav samt bedriva därmed
förenlig verksamhet.
Under året har ägardirektiv och bolagsordning fastställts.
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AB UPPVIDINGEHUS
Ordförande:
Linda Arvidsson (M)

vitvaror, våt- och väggmattor samt ventilations- och
värmeinstallationer.
Årets stora projekt har varit nybyggnation av lokaler för folktandvården samt sex lägenheter i Lenhovda. Projektering av eventuell ombyggnation av
Ågatan 8 i Åseda pågår.
Vakansgraden är 4,3 %, 35 vakanta lägenheter, att
jämföra med 39 samma period förra året.

VD:
Lars Lindahl
Förvaltningen har i stort genomförts enligt uppgjord
planering. Det samlade resultatet för hela verksamheten
framgår av tertialrapporten.
VIKTIGA HÄNDELSER - MÅLUPPFYLLELSE

Förvaltningsuppdraget – Uppvidinge kommuns
fastigheter
Förvaltningsuppdraget har i stort förflutit enligt
plan. De pengar som varit märkta till eftersatt underhåll är förbrukade. I uppdraget har det utförts
ett antal projekt där vissa är färdigställda och andra
pågår, men ska färdigställas under innevarande år:
• Nybyggnad av LSS boende i Lenhovda
• Tillbyggnad av tre klassrum och toaletter på
Åsedaskolan
• Ombyggnad av tillfällig förskolelokal i Åseda
• Ombyggnad av Olofsgården i Åseda
• Pågående projektering av ny förskola
• Ommålning av träfasad och fönster i tingshuset i
Lenhovda
• Omputsning och målning av fasad i VH-huset i
Lenhovda
Bostadsförvaltningen – Uppvidingehus fastigheter
Under året har det varit en stor hyresgästomflyttning vilket medfört att lägenhetsunderhållet har
ökat markant. Ett antal oförutsedda händelser har
inträffat, såsom brand, vattenläckor och översvämningar. Det har medfört att underhållskostnaderna
har ökat. I bostadsförvaltningen har utförts ett antal
projekt där vissa är färdigställda och andra pågår:
• Ommålning av träfasader i flera fastigheter,
bland annat Larmgatan 7 i Lenhovda, Pilgatan
19 i Norrhult samt Pilgatan 13-19 i Åseda
• Ombyggnad av fjärrvärmen på Långgatan 14-22
i Lenhovda
• Omläggning av tak, bland annat på Pilgatan 1319 i Åseda och Doktorsvägen 1 och 3 i Alstermo
• Ombyggnad av tvättstugor på Södra Esplanaden
9 i Åseda och Långatan 20 i Lenhovda
Underhåll och reparationer har bestått av sedvanligt
lägenhetsunderhåll som byte av golvmattor, tapeter,

EKONOMISKT UTFALL

Det ekonomiska utfallet för perioden ligger i nivå
med budget frånsett att underhållskostnaderna har
ökat markant till följd av ökad omflyttning och ett
antal oförutsedda händelser. De ökade underhållskostnaderna har till viss del kunnat mötas med
minskade energikostnader på grund av den milda
vintern och lägre kostnader för snöröjning. Delårsresultat efter finansiella poster är 1,1 mnkr. En
prognos för året pekar på ett resultat på ca 500 tkr.

Sammanställning
Periodens resultat, mnkr
Nettoomsättning, mnkr
Balansomslutning, mnkr
Soliditet, %

2014
jan-aug

2013
jan-aug

1,1
45,0
139,5
23,1

6,3
44,7
144,4
23,4

FRAMTIDEN

Ombyggnation av Olofsgården har startat och kommer att pågå de närmsta två åren. Projektering av en
ny förskola i Åseda är igångsatt. Totalrenovering av
fastigheten på Ågatan 8 i Åseda kommer förhoppningsvis att starta under 2015.
Flertalet energiprojekt inom både vårt egna bestånd
och inom de kommunala fastigheterna är i uppstartsfas. Vi vill medverka till ett effektivt energiarbete och verka för långsiktig hållbarhet.
Den förste september byter bolaget VD.
Vi vill vårda vår bostadsmarknad kvalitativt och
kvantitativt för alla invånare och utifrån våra lokala
förutsättningar och resurser.
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UPPCOM AB
Ordförande:
Ingemar Hugosson (C)
VD:
Åke Johansson

dows 2008 servermiljö för thinlinkmiljön har satts
upp och implementerats.
Telefoni
Trenden under året har visat en allt större inriktning
mot smarta telefoner. Bolaget är behjälplig med anskaffning av telefoner samt installation av antivirus
och mejl i de nya telefonerna. Byte till IP-telefoner
där det är möjligt görs också kontinuerligt.

UppCom AB är ett av UppMod helägt kommunalt företag med inriktning på att utveckla och tillhandahålla
tjänster inom bredband, IT och telefoni, samt därmed
förenlig verksamhet. Komunen är bolagets dominerande
kund men arbetet är också inriktat mot externa kunder.

EKONOMISKT UTFALL

Sammanställning

VIKTIGA HÄNDELSER - MÅLUPPFYLLELSE

Allmänt
Under året har en större mognad för utbyggnad
av fiber märkts av. En projektering av utbyggnad
har tagits fram för alla större orter i kommunen. Ett
större projekt i Åseda har inneburit att ca 85 hushåll
har fått tillgång till fiber. Ett mindre projekt i Lenhovda håller på att förankras.
Bredband
Lagom till semester kopplades första villaområdet i
Åseda upp till fibern, 66 fastigheter av 126 möjliga
anslöts i första omgången. De anslutna fastigheterna
består förutom av villor även av sex hyreshus och
ett företag. Under hösten kommer en extra möjlighet
att ansluta sin fastighet att erbjudas.
Under året har ytterligare ett nytt företag anslutits
till fibern. Uppvidingehus har anslutit den nybyggda fastigheten i Lenhovda, även det nya gruppboendet i Lenhovda har anslutits. I samband med
utbyggnaden till gruppboendet erbjöds även villaägarna på Örnvägen och Hökvägen att anslutas sig
till fiber, fem av 11 möjliga villor tackade ja.

Periodens resultat, mnkr
Nettoomsättning, mnkr
Balansomslutning, mnkr
Soliditet, %

2014
jan-aug

2012
jan-aug

1,6
9,9
23,6
20,1

0,3
7,7
21,0
11,9

Det redovisade resultatet i delårsbokslutet är 1,6
mnkr, ca 1,3 mnkr bättre än för samma period förra
året. Årets budgeterade resultat är ca 1,2 mnkr och
prognosen är att resultatet kommer att uppnås.
FRAMTIDEN

UppCom har upplevt en ökad konkurrens från det
mobila bredbandet såväl som andra operatörer,
främst Telia. Detta har lett till ett märkbart tapp av
ADSL-kunder. För att kunna möta konkurrensen
har UppCom planer på att öka satsningen på utbyggnad av fiber.
Mognaden för fiber innebär att det blir allt större
efterfrågan på utbyggnad. Bolaget är behjälplig med
information med mera till de byalag som planerar
för utbyggnad

Diskussioner har påbörjats med Uppvidingehus om
anslutning av samtliga deras fastigheter till fibernätet. Bolaget har ca 800 lägenheter som då kan anslutas till UppComs nät.
IT
Implementering av DNSsec och IPv6 har genomförts. DNCsec används för att säkerställa att en hemsida verkligen är den den utger sig för att vara. IPv6
är nya ipad-adresser då de gamla IPv4 adresserna
börjar ta slut. Byte av inloggningsservrar har skett
både på administrations- och skolnätet. En ny win33

KOMMUNALFÖRBUNDET
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)
Ordförande:
Åke Carlson (C)
Uppvidinge kommun

Räddningschef:
Per Pettersson

Åke Carlson

Uppvidinge kommuns representanter i direktionen:
Peter Skog Lindman (S)
Per Ragnarson (C)
Räddningstjänsten i Uppvidinge ligger under Kommunstyrelsens ansvar. Tillsammans med Lessebo kommun
och Tingsryds kommun har Uppvidinge kommun bildat
ett kommunalförbund som från och med 2003 ansvarar
för räddningstjänsten.

Förbundsordningen är det dokument som reglerar
uppdraget från medlemskommunerna till kommunalförbundet. Förbundsordningen fastställs av
respektive medlemskommuns fullmäktige. Enligt
förbundsordningens ändamålsparagraf ska
Kommunalförbundet 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 huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den
enskilde så att denne kan ta sitt 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 dokumentet ”Ägardirektiv till RÖK”, samt i ett handlingsprogram som fastställs för varje mandatperiod.

ansvar och visar på stor lojalitet. Dock har det under
semesterperioden inträffat att täckningen inte alltid
varit i paritet med den beslutade. Andelen kvinnliga
sökande har ökat något, liksom sökande med härstamning från annat land.
Under hösten 2013 påbörjade projektet FiP, Första
insats Person, i RÖK:s utryckningsorganisation,
slutfördes under maj. Inom Ryd respektive Åseda
stationsområden är sedan dess funktionen i drift.
Från starten och året ut görs en särskild uppföljning
för varje händelse/larm. Noterat hittills är att tid
fram till ankomst i första enhet/räddningstjänstfordon kortas med cirka tre minuter.
Av orsaker hänförliga till centrala parter har inget
avtal för räddningspersonal i beredskap tecknats för
innevarande år. Uppräkning uteblir således vilket
minskar förbundets kostnader. Enligt centralt avtal
för heltidsanställd personal med beredskapskrav
förändras beräkning och belopp för beredskapsersättning per den 1 oktober och medför en kostnadsökning om ca 300 tkr per år. Antalet utryckningar
har ökat något i jämförelse med förra året. Under
årets första åtta månader har 331 utryckningar genomförts, att jämföra med 303 under samma period
förra året.
EKONOMISKT UTFALL - Uppvidinge
Driftredovisning, tkr

Budget
2014

Prognos Budget
2014 jan-aug

Utfall
jan-aug

Köp av tjänst

13 844

13 844

9 229

9 229

Totalt

13 844

13 844

9 229

9 229

Ingår i kommunstyrelsens redovisning. Årets resultat beräknas bli ett överskott på ca 250 tkr.

FRAMTIDEN
VIKTIGA HÄNDELSER - MÅLUPPFYLLELSE

Rekrytering av utryckande personal är svår att
upprätthålla i takt med uppsägningar. Sedan en
längre tid är problemet störst i Lessebo. I spåren
av företagsneddragning har problemen ökat även i
Kosta. Resultatet efter genomförda anställningstester i augusti för totalt 12 sökande och därutöver fyra
klara sedan i våras, gör att situationen har ljusnat
något. I och med att vakanser i stort alltid förekommer, förutsätter upprätthållande av beredskap enligt
handlingsprogrammet att luckorna kan fyllas med
hjälp av extraberedskap. Personalen tar här ett stort

Rekryteringen av nya deltidsbrandmän är ständigt
pågående, hur ser rekryteringsbasen och villkoren
ut i framtiden?

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Det avslutande avsnittet presenterar delar av den verksamhet som 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

ling av asylplatserna på Ågatan 8 i Åseda. Diskussioner förs om att teckna en överenskommelse om
avveckling av asylplatserna på Larmgatan i Lenhovda, det handlar om ca 100 platser.

Ordförande:
Åke Carlson (C)
Kommunchef:
Pär-Olof Ekelund
Förvaltningschef:
Anders Svensson

Utbyggnaden av fiber håller på att märkas av runt
om i kommunen. En projektering av utbyggnad har
tagits fram för alla större orter i kommunen. Ett större projekt i Åseda har inneburit att ca 85 hushåll har
fått tillgång till fiber. Uppcom och Uppvidingehus
håller på att diskutera en anslutning av Uppvidingehus samtliga fastigheter till fibernätet. Bolaget har
ca 800 lägenheter som då kan anslutas till UppComs
nät. Om allt går i lås kan ca 250 lägenheter anslutas
redan under 2014.

Åke Carlson

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

Till följd av det negativa ekonomiska läget på
nämnderna har kommunstyrelsen under året aktivt
arbetat tillsammans nämnderna för att förbättra den
ekonomiska utvecklingen

ÖVERSIKT
2014 har kallats supervalåret med anledning av att
både val till Europaparlamentet och val till riksdag,
kommun och landsting genomförs under året. Den
7 maj startade förtidsröstningen till Europaparlamentet och pågick fram till valdagen den 25 maj. I
kommunen fanns det 6 822 röstberättigade, varav 46
% valde att utnyttja sin rösträtt. Valdeltagandet ökade därmed i kommunen med cirka 7 procentenheter
jämfört med föregående Europaparlamentsval 2009.
Totalt var ungefär 75 personer direkt inblandade i
kommunens genomförande av valet, i allt från planering, distribution av valmaterial och röstmottagande. En genomgång av valet till riksdag, kommun
och landsting presenteras i årsredovisningen.

VIKTIGA HÄNDELSER
Utveckling
Tillväxt och attraktivitet är avgörande för en god
utveckling av kommunen. Viktiga projekt för att
utveckla och stärka näringsliv, service samt boende
har fortsatt under året.
Under året har arbete pågått med att förtydliga
styrdokumenten och att göra dem tillgängliga. Det
har även pågått ett arbete med att lansera det nya
intranätet.
Uppvidinge kommun har sökt och blivit beviljad
pengar ur landsbygdsprogrammet via Skogsstyrelsen för genomförandet av kompetensutvecklingsprojektet ”Uppvidingeskogen – Möjligheternas
skog i ett föränderligt klimat”. Projektet ska genom
ett antal seminarier och exkursioner ge skogsägare
och skogliga aktörer verksamma här insikt i hur en
kommande klimatförändring påverkar en långsiktigt hög och hållbar skogsproduktion.

Under 2014 är det ett stort antal investeringsprojekt
som är färdigställda eller pågående. Nybyggnad av
LSS boende i Lenhovda, tillbyggnad av tre klassrum
och toaletter på Åsedaskolan, ombyggnad av tillfällig förskolelokal i Åseda och ombyggnad av Olofsgården i Åseda samt pågående projektering av ny
förskola i Åseda.
2013 tog Uppvidinge emot 130 personer med permanent uppehållstillstånd. Under 2014 har kommunen tagit emot ca 70 personer med permanent
uppehållstillstånd. Inom Migrationsverkets asylmottagning i kommunen finns över 200 personer
som fått permanent uppehållstillstånd men inte
någon kommunplacering. Totalt finns ca 800 asylplatser i kommunen. Uppvidinge kommun och
Migrationsverket har avtalat om att minska antalet
lägenheter för uthyrning till Migrationsverket för
asylsökande, det handlar om ca 100 platser. I början
av 2014 tecknades en överenskommelse om avveck-

Riktade satsningar görs för att minska arbetslösheten. Under året har, arbetsmarknadsprojektet UppJobb, verkat. Syftet med projektet är att få människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden till
sysselsättning och egen försörjning. Två arbetslag
med varsin arbetsledare har utfört arbeten som inte
ingår i kommunens ordinarie verksamhet eller som
inte har hunnits med. Röjningsarbeten, reparationer
av anläggningar och städningsarbeten har skett vid
badplatser, parker och föreningarnas egna anlägg36

ningar samt legoproduktion. Skötsel av kommunens egna och leasade fordon sker i inhyrd lokal i
macken i Lenhovda. Samverkan har även skett med
Skogsstyrelsen och arbetsförmedlingen ang. skogliga tjänster på kommunens egna fastigheter.
Internkontrollarbete pågår med de olika områden
som finns i förvaltningens internkontrollplan. Redovisning till kommunstyrelsen görs i början av 2015.
Medarbetare
Ledarskap och medarbetarskap är två viktiga frågor
att hantera för att vi ska vara attraktiva som arbetsgivare. 2014 fortsätter arbetet med kommunens
övergripande vision, värdegrund och mål. Tanken
är att presentera ett personalpolitiskt program under hösten 2014.
Sjukfrånvaron för kommunledningsförvaltningen
har minskat under året till 3,51 % under augusti.
Den ackumulerade sjukfrånvaron under januari till
augusti är 4,65 % Det gör att det finns goda förutsättningar att uppnå målet 4,5 % för helåret.
Inom ekonomiavdelningen har redovisningsassistent gått i pension och en efterträdare anställdes i
april.

Medborgare
Kommunen har genomfört oberoende mätningar
av mobiltäckningen inom den egna kommunens
gränser. Vi hoppas och tror att detta blir en uppskattad service till alla kommuninvånare, besökare och
turister som härmed kan skaffa sig en bild av hur
mobiltäckningen är på olika platser i kommunen.
Mätningen är gjord under 2013 och fram till april
2014. Telefonerna har varit placerade i sopbilar samt
i kommunens egna hemtjänstbilar för att få en så
bred täckningskarta som möjligt.
Serviceutvecklingsprojekt har fortstatt med dialogträffar med allmänheten. Syftet med projektet är att
behålla och öka den lokala servicen och som en effekt av det få en attraktiv kommun där människor
vill bo kvar. Vi har genomfört dialogmöten med
invånarna i fem orter, Åseda, Lenhovda, Älghult,
Alstermo och Norrhult/Klavreström. Dialogmötena
kommer under hösten att rikta sig till invånare och
föreningar, om möjlighet till samverkan mellan föreningar. Vi har ansökt om förlängning av projektet
till oktober 2015.

Byte av entreprenör för hushållningsrenhållning
gjordes den 1 mars. Upphandling av entreprenör
gjordes i VESUA samarbetet – Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge och Aneby kommuner. I samband
med entreprenörsbytet flyttades kundtjänst för
kommunens renhållning till tekniska avdelningen.
Åseda och Lenhovda bibliotek har använt WiFi för
att bereda möjlighet att använda digitala medier
med egna läsplattor och telefoner. Tillströmningen
av kunder har varit stor och projektet har fått avbrytas på grund av stora påfrestningar i verksamheten.
Utredning har därför påbörjats för att kunna erbjuda IT-service i andra former och i andra lokaler.
EKONOMI
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt delårsresultat på 6,8 mnkr i förhållande till budget. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har minskat
med 6,5 mnkr , vilket motsvarar 10,7 procent. Av
minskningen avser ca 3,0 mnkr förändringar i kostnadsansvar mellan nämnderna för IT kostnader.
Även budgeten avseende IT kostnader har omfördelats mellan nämnderna. Nettokostnadsminskningen
efter att hänsyn har tagits till ändrat kostnadsansvar
är 3,8 mnkr.
Nettokostnadsminskningen utöver ändrat kostnadsansvar beror bland annat på lägre kostnader för
snöröjning och elkostnader till följd av den milda
vintern, lägre kostnader för service och reparationer
inom VA verksamheten samt ökade intäkter inom
bland annat VA och renhållningsverksamheten samt
kostverksamheten.
Prognosen för helåret är positivt med 2 400 tkr. Det
positiva resultatet beror bland annat på vakanta
tjänster inom tekniska avdelningen, prognostiserat
lägre kostnader för snöröjning och ökade intäkter
inom den taxefinansierade verksamheten. Försämringen i förhållande till delårsresultatet beror
på planerade arbeten och projekt som kommer att
genomföras under hösten, investeringsbidrag och
beslutade medel från politikens förfogandemedel
som inte betalats ut ännu, samt att kostnaderna för
vinterväghållningen för resten av året kommer att
belasta resultatet först senare under året.
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Driftredovisning, tkr
Politik och kansli
Ekonomiavdelning
Personalavdelning
IT och informationsavd.
Kostavdelning
Kultur, fritid och etable-

Budget Prognos Budget
Utfall
2014
2014 jan-aug jan-aug
11 074 10 774
7 383
6 197
32 334 32 834 21 556 21 979
6 584
6 484
4 389
3 943
7 481
7 481
4 987
5 007
0
0
0
548

ring
Teknisk avdelning

18 025
16 296

18 025
13 796

12 017
10 864

11 056
5 680

Totalt

91 794

89 394

61 196

54 410

FRAMTIDEN
•

•
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Den största utmaningen ligger i att skapa förutsättningar för utveckling i kommunen. Finns det
en vilja, uthållighet och samsyn om detta, då är
allt möjligt. Vi som arbetar i kommunen får aldrig glömma vem vi är till för.
Kommunens ekonomiska förutsättningar är begränsade. Allt vi vill göra kan vi inte göra och
det kräver prioriteringar.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Ordförande:
Torbjörn Gustafsson (C)
Förvaltningschef:
Anders Käll
Torbjörn Gustafsson

Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola
och specialskola bildar det offentliga skolväsendet. På
nationell nivå styrs verksamheten av skollag, grundskoleförordning, särskoleförordning samt kursplaner och
läroplaner.
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ingår även förskola, skolbarnomsorg, kulturskola,
komvux samt svenska för invandrare.
VIKTIGA HÄNDELSER - MÅLUPPFYLLELSE

Allmänt
Arbete med att höja måluppfyllelsen har fortsatt.
Under våren 2014 avslutades ett nationellt projekt
med syfte att höja måluppfyllelsen i matematik.
Från vår kommun deltog 52 lärare. Tre av dessa var
handledare för projektet. Tillvägagångssättet var
dels föreläsningar och dels kollegialt lärande. Projektet uppfattades som mycket positivt.
I SKL:s öppna jämförelser 2014 som avser resultatet
för vårterminen 2013 kom Uppvidinge kommun på
plats 98. Det innebär att vi klarar nämndens mål att
ligga bland de 100 högst rankade.
Under våren har Skolinspektionen genomfört en
omfattande inspektion. Samtliga grundskolor, fritidshem, förskolor, gymnasieskola samt komvux
och svenska för invandrare inspekterades. Dessutom omfattades även förvaltning och politisk ledning
av inspektionen. Skolinspektionen gav kommunen
ett antal förelägganden, som ska genomföras efter
att de blivit beslutade i barn- och utbildningsnämnden i september 2014. Kommunen fick bland annat
synpunkter på lokaltillgången i Alstermo, avsaknad
av tillräckligt IT-stöd samt synpunkter på fritidshemmen och kvalitetsarbetet. Dessutom gjordes påpekanden på det pedagogiska ledarskapet.
Under våren har två nya rektorer anställts, till gymnasieskolan samt till Åsedaskolan F-6 och Nottebäcksskolan. Sjukfrånvaron har ökat från 4,73 % till
5,57 %. En del av detta beror på en längre sjukskrivning orsakad av en fallolycka. Antalet obehöriga

lärare i grundskolan är åtta stycken vilket motsvarar
ca 10 %.
Det ökande barnantalet i kommunen har skapat
behov av ytterligare barnomsorgsplatser. I Åseda
öppnades i april en ny avdelning, Riddaren, med
kapacitet för ca 20 barn. Antalet elever i årskurs 1-9
har ökat med 34 stycken mot föregående läsår och
är nu 851 stycken.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att i slutet av 2013 upprätta en byggrupp för att ta fram en
planritning på en ny förskola i Åseda. Förskolan
ska innehålla sex avdelningar och kommer att bli
ca 1100 kvm. Gruppens förslag har lämnats över till
kommunstyrelsen.
Utvecklingsledare och förvaltningschef har under
året fortsatt utveckla förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete. Kvalitetsmöten med rektorer och
förskolechefer genomförs två gånger per år.
Arbetet med att göra anpassningar av ekonomin
till beslutad ram har fortsatt under året. Asylverksamheten ute på enheterna ger kommunen kraftiga
kostnadsökningar som inte balanseras upp av nuvarande ersättningar från migrationsverket. Därav
har en skrivelse skickats till Migrationsverket för att
söka bidrag för extraordinära ersättningar för asylsökande. I slutet av augusti beviljades ansökan och
kommunen bifölls 687 000 kronor med möjlighet att
få ytterligare 228 000 kronor avseende andra halvåret 2014.
Lokalförändringar på Åsedaskolans låg- och mellanstadier
Den 18 augusti invigdes de nya lokalerna på Åsedaskolan. Lokalförändringarna har gjorts för att
underlätta för elever med funktionsnedsättning men
det finns också pedagogiska vinster med förändringen. I de nya lokalerna ingår tre klassrum, tre
grupprum, toaletter, handikapptoalett och skötrum.
Plug in avslutat
Utvecklingsprojektet har inriktat sig på att förändra
och förhindra att färre unga kvinnor och män hamnar i utanförskap, s.k. drop-outs. Projektidén har
riktat sig till stödinsatser till unga kvinnor och män
16-20 år, som inte fullföljt sin skolgång och riskerar
utanförskap. Det handlar om att under en treårsperiod minska utbildningsavbrotten i gymnasieskolan
med åtskilliga procentenheter. I Uppvidinge har ca
20 elever deltagit i olika kunskapsverkstäder.
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Karriärtjänster och sökande
Skickliga lärare är en viktig faktor för att eleverna
ska nå goda studieresultat. Tanken är att lärare med
karriärtjänster huvudsakligen ska undervisa. På så
sätt ska reformen trygga god undervisning för elever samtidigt som skickliga lärare får en möjlighet
att avancera. I första skedet förordnades tre stycken
förstelärare och från och med 1 juli 2014 förordades
ytterligare åtta stycken. Arbetstiderna är oförändrade, det förekommer således ingen nedsättning i
tid i undervisningen.
Engelska- och matematiklyftet
Engelskalyftet startades upp under hösten 2014.
Projektet vänder sig till samtliga lärare som undervisar i engelska i kommunen och bygger på kollegialt lärande.
Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka
och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så
sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen
sker genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt
på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie
arbete. Allt som de läser, diskuterar och planerar,
prövas i den egna undervisningen. Projektet genomfördes under perioden september 2013 – juni 2014.
Totalt deltog 49 lärare och 3 handledare. Även förskoleklassen kopplades på projektet från och med
årsskiftet 2013/2014.
Kulturskolan
Skolans verksamhet utövas över hela kommunen.
I och med nya skollagen har den avgiftsbelagda
delen lagts utanför skoltid. Dock förekommer
undervisning som tidigare på skoltid i dans år 3,
musik år 2 samt bild på elevens val. Pop och rock
har tillkommit och är under uppbyggnad. Drama/
teaterverksamheten återupptogs hösten 2013 och
har genererat ett stort intresse från eleverna. Även
dansundervisningen har hög popularitet och är
uppskattad. Totalt engagerar kulturskolans avgiftsbelagda undervisning ca 200 elever. Framträdanden
sker löpande under terminens gång.

INTERN KONTROLL
Ett antal ärenden finns på barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan. Två av punkterna
på planen kommer att stämmas av under hösten då
organisationsledningen ska träffas för att uppdatera
den befintliga kontrollplanen samt för att skriva en
granskningsrapport från föregående år som sedan
presenteras för barn- och utbildningsnämnden. I
granskningsrapporten ska framgå vilka eventuella
brister som finns i organisationen och hur de kan
åtgärdas.
EKONOMISKT UTFALL

Barn- och utbildningsnämndens resultat i förhållande till periodiserad budget är -4,3 mnkr per den
31 augusti 2014. Prognosen för helår är -6,3 mnkr.
Resultatet i delårsbokslutet stämmer väl med resultatet i prognosen. I driftsredovisningen på sida 16
jämförs utfallet mot budget som är 8/12-delar.
Större negativa avvikelser återfinns på gymnasieskolan för ersättningar till interkommunala och fristående skolor, kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd inom grundskolan samt asylverksamheten
där ersättningen från staten inte täcker kostnaderna
fullt ut. Löneökningsmedlen ger ett överskott på ca
3 mnkr.
Osäkerhetsfaktorer i prognosen är interkommunala
ersättningar för gymnasieutbildning, kostnader för
skolskjutsarna samt semesterlöneskuldens utveckling
Nettokostnaden har ökat med 4,6 mnkr jämfört med
samma period 2013, vilket motsvarar 3,6 %.
Intäkterna har ökat med 2,6 mnkr i jämförelse med
samma period föregående år, till stor del beroende
på ökade intäkter från Migrationsverket (2,0 mnkr).
Övrigt förklaras av ökade statsbidrag för införandet
av maxtaxan och för förstelärare.
Personalkostnaderna har ökat med 4,6 mnkr, vilket
motsvarar 5,3 %. Ca 2,0 mnkr av ökningen avser
löneökningar. I övrigt är det främst personalkostnaderna för asylverksamhet som har ökat. En del av
denna ökning kan motiveras av ett ökat mottagande
och därigenom ökade intäkter. En del av ökningen
förklaras av tidigare år så har kostnader för asylverksamhet i viss utsträckning bokförts på andra
verksamheter. Utöver detta fanns det under våren
mer personal på asylverksamheten än vad som motiverades av antalet barn/elever. Under sommaren
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och början av hösterminen har det skett en minskning av personalkostnaderna inom asylverksamheten.
Övriga kostnader har ökat med ca 2,7 mnkr, vilket
motsvarar ca 4,4 %. 2,5 mnkr av detta förklaras av
att kostnaderna för verksamhetens datorer (IT-avgift) numera betalas av förvaltningen. Tidigare låg
detta på kommunledningsförvaltningen. Budgeten
har justerats för denna ökning.
Driftredovisning, tkr
Politisk verksamhet
Kulturskola
Förvaltningsgem. Verks
Förskola
F-klass och fritidshem.
Grundskola
Gymnasium
Vuxenutbildning
Svenska För Invandrare
Flyktingmottagande

Budget Prognos Budget
Utfall
2014
2014 jan-aug jan-aug
523
401
351
263
2 607
2 445
1 745
1 685
25 167 20 697 16 294 13 361
34 355 34 556 22 019 22 304
7 847
8 585
5 225
5 742
81 099 85 084 52 910 55 713
43 244 46 520 29 531 31 922
2 670
2 060
1 786
458
881
881
590
491
-500
2 931
-344
2453

Totalt

197 893 204 159 130 107 134 392

FRAMTIDEN

•
•

•

•
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Antal elever med särskilda behov fortsätter att
öka. Hur kan vi bättre möta upp behoven och
anpassa våra ekonomiska resurser till detta?
Antalet elever med asylstatus är mycket högt.
Det innebär att trycket på modersmålsundervisning har eskalerat kraftigt. Den statliga
ersättningen för asylelever motsvarar inte kostnaderna för undervisning, skolmat och modersmålsundervisning. Lokalytorna på vissa skolor
är inte tillräckliga. Hur hanterar vi detta i framtiden?
De interkommunala ersättningarna för gymnasieelever har fortsatt att öka. Enda sättet att hindra denna ökning är att vi får mer sökande till
vår egen gymnasieskola. Här pågår ett kontinuerligt arbete med marknadsföring, storytelling
och kontakter mellan grundskola och gymnasium.
Vi upplever svårigheter att rekrytera lärarpersonal. Det märks inom förskola, grundskola och
gymnasium.

SOCIALNÄMND

VIKTIGA HÄNDELSER

Ordförande:
Thomas Lindberg (C)

Förvaltningschef:
Susanne Winsth

Thomas Lindberg

Socialnämnden ansvarar för en verksamhet som är behovs- och lagstyrd, enligt SoL, LSS och Hälso och sjukvårdslagen. Vårdtagarna/klienter/patienter har rätt att
få sina behov tillgodosedda i stort sett oavsett vad som
händer; dygnet runt, året runt. Handläggare fattar efter
utredning beslut om avslagen eller beviljad ansökan samt
omfattning och form av insats. En gång per kvartal är Socialnämnden skyldig att rapportera till kommunfullmäktige samt till länsstyrelsen om beslut med beviljad insats
som inte blivit verkställda. Kommunen kan bli belagd
med vite för beviljade insatser som inte genomförts.
ÖVERSIKT

De prioriterade områdena för Socialförvaltningens
ledning har under året främst fokuserat på ekonomi
i samband med det prognosticerade underskottet, ledningssystemet, verksamhetsplanen, intern
kontroll samt externa krav på utvecklingsarbete.
Externa utvecklingsområden är bland annat överenskommelser mellan staten och SKL, krav om
länsgemensamma samverkansöverenskommelser
för psykisk ohälsa och mest sjuka äldre. Andra utvecklingsområden som pågår länsgemensamt är
revidering av hemsjukvårdsavtalet samt optimal
missbruksvård.
Det ekonomiska utfallet är vid delåret utanför de
ekonomiska ramarna. Förklaringen till utfallet är att
vi har kostnader för konsulter för att hantera personalomsättning och ett stort antal ensamkommande
flyktingbarn, utbetalning av ekonomiskt bistånd
samt behov utöver budget inom äldreomsorgen.
Resultat för socialnämndens mål för god ekonomisk hushållning ser sammanfattningsvis bra ut,
tre av totalt nio mål kan inte utvärderas vid delårsbokslutstillfället då uppgifterna som utvärderingen
baseras på har inte redovisats ännu. Endast ett av de
redovisade målen i delårsbokslutet uppnås inte.
Prognosen avseende måluppfyllelsen är tillfredsställande. Av totalt nio mål bedöms ett (11 %) inte
kunna uppnås.

Hälso- och sjukvård (HSV)
Hemsjukvårdsverksamheten strävar efter att följa
den nationella utvecklingen men är noga med att
anpassa efter lokala och regionala riktlinjer samt
beslut som fattas. Avdelningen har samverkat, som
tidigare tillsammans med vård- och omsorg samt
slutenvården, för att kunna tillgodose behovet av
avancerad hemsjukvård och vård i livets slut i hemmet. Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor fortsätter. Tillsammans med avdelningen för vård- och
omsorg omorganiseras nattbemanningen för att tillmötesgå socialstyrelsens tvingade krav för bemanning på demensenheterna.
Vård- och Omsorg (VoO)
Vård- och omsorgs uppgift är att utreda och verkställa behov enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Fokusområdena för vård- och omsorg har under
året varit utbildningsinsatser för att bli licensierade
enligt äldres behov i centrum (ÄBIC) vilket är ett bedömningsinstrument för biståndshandläggare inom
äldreomsorgen. Avdelningen ansvarar även för att
verkställa socialnämndens beslut om att minska
åtta platser i särskilt boende. Omvårdnadsbehovet,
enligt resursfördelningssystemet i äldreomsorgen
har ökat med fyra årsarbetare i jämförelse med
samma tidsperiod januari-juli 2013. Den nya gruppbostaden, Sunagård, med sex lägenheter, är klar för
inflyttning i september. Om- och nybyggnation av
lokalerna på Olofsgården har påbörjats.
Uppföljning och utvärdering av resursfördelningssystemet påbörjades under våren, funktioner inom
vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård har
medverkat tillsammans med representanter från
ledningsgruppen. Då det är svårigheter att utvärdera ett eget uppbyggt system, har kommunstyrelsen
gett förvaltningen i uppdrag att ge PWC i uppdrag
att genomföra en utvärdering under hösten.
Sjukskrivningstalet är fortsatt högt, framförallt inom
äldreomsorgen. På uppdrag från personalutskottet genomförs projekt Vård- och omsorg hälsa, för
personalen på Lingården, i samarbete med företaget
”Kryast i Sverige”.
För att motsvara Socialstyrelsens rekommendationer för kompetenskrav hos omvårdnadspersonal
inom äldreomsorgen har kurser i omvårdnadslyftet
genomförts. Satsningen finansieras delvis via statsbidrag och medel från kommunens kompetensut42

vecklingsfond. Utbildningsinsatsen görs i samverkan med kommunens gymnasieskola.

EKONOMISKT UTFALL

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att
bistå kommuninvånarna med insatser då behoven
inte kan tillgodoses på annat sätt. Behovsprövningar
görs efter ansökan eller anmälan.
Våren har inneburit en mycket ansträngd arbetssituation, framförallt med anledning av att antalet
ensamkommande flyktingbarn, som anvisas av Migrationsverket utöver det avtal som finns, har ökat
kraftigt. Vi har även en ökad mängd anmälningar
och utredningar samt ansökningar till ekonomiskt
bistånd. Kommunstyrelsen har gett ökade ekonomiska anslag som till viss del har tillgodosett behovet.
Vi har svårighet att rekrytera socionomer, ett antal
konsulter har använts under året och de kommer
att fortsätta resten av året. Vi har även utmaningar
då vi uppmärksammar osäkra ansvarsförhållanden
både inom kommunen och mellan kommun och
stat, gällande de asylärenden och ensamkommande
flyktingbarn som blir aktuella.
Socialnämnden beslutade ingå i en länsgemensam
alkoholhandläggning med Växjö och Tingsryd. Det
har ökat kompetensen samt kvaliteten för alkoholhandläggningen samt tillhörande tillsyn.
RISKER OCH INTERN KONTROLL
Ekonomiskt är det svårt att bedöma hur behoven
kommer att se ut framöver, under delåret har vi ett
utökat antal ansökningar och behov enligt samtliga
gällande lagstiftningar och författningar. Kommunen har ingen möjlighet att neka hjälp utan är skyldig att ge insatser om behov föreligger. Detta gäller
samtliga avdelningar.
Socialförvaltningen gör kontinuerligt ekonomiska
uppföljningar som socialnämnden får rapport och
redogörelse vid varje nämndssammanträde.
Rapport om aktuella placeringar inom IFO redovisas till arbetsutskottet varje månad.
Kontinuerliga uppföljningar genomförs regelbundet, för att säkerställa kvaliteten för de enskilda,
exempelvis senior alert, palliativregistret och BPSD
(beteendemässiga psykiska symtom vid demenssjukdom). Redovisning av avvikelser och missförhållande redovisas regelbundet till socialnämnden.
Socialnämnden beslutade om intern kontroll för fem
granskningsområden, en för varje avdelning samt
en förvaltningsövergripande. Redogörelse görs enligt regler och anvisningar.

Driftredovisning, tkr
Politisk verksamhet
Gemensamt soc.förvaltn.
Hälso- och sjukvård
Vård och omsorg, gemens.
Vård och omsorg, ÄO
Vård och omsorg, OF
Individ- och fam.omsorg
Totalt

Budget Prognos Budget
Utfall
2014
2014 jan-aug jan-aug
1 017
1017
678
565
13 145 13 244
8 763
8 760
24 410 24 210 16 273 16 143
22 807
75 174
30 631
29 801

21 607
78 272
30 432
32 201

15 205
50 116
20 421
19 867

14 208
53 559
18 811
19 792

196 985 200 984 131 323 131 838

Det prognostiserade resultatet för helåret pekar på
ett underskott på ca 4 miljoner kronor. Det negativa
resultatet härrör till stora delar från ökade behov
inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen.
Osäkerhetsfaktorer i prognosen är de 2,5 mnkr i
återsökningsmedel från Migrationsverket då handläggningstiden tar omkring ett år innan beslut ges,
placeringar, försörjningsstöd samt förändrad vårdtyngd. Inom äldreomsorgen förutsätter prognosen
att personalkostnaderna inom äldreomsorgen ska
sjunka resterande period men i dagsläget visar
utfallet i resursfördelningssystemet ett behov som
kräver ca sju årsarbetare utöver budget och den faktiska bemanningen redovisar 10 årsarbetare utöver
budget.
Delårsbokslutet visar ett negativt resultat på 0,5
mnkr gentemot den periodiserade budgeten. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har minskat med 282 tkr vilket motsvarar 0,2 %. De totala
personalkostnaderna har ökat med 2,7 mnkr vilket
motsvarar löneökningsmedlen på 3 %. Intäkterna
har ökat med 3,5 mnkr dels beroende på fler asylärenden med ersättning från Migrationsverket och
landstinget samt ökat antal ärenden på personlig
assistans.
Förklaringen till att underskottet i helårsprognosen
ökar i förhållande till delårsresultatet är högre kostnader under resterande året, dels beroende på start
av den nya gruppbostaden Sunagård i september,
ett nytt ärende när det gäller köp av Bostad med särskild service samt kostnader för konsulter och överanställningar för att hantera personalomsättningen
inom IFO och det stora antalet ensamkommande
flyktingbarn.
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FRAMTIDEN

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Om- och nybyggnation av Olofsgården samt
därefter ombyggnation på Solgården och Storgården (små matsalar)
Medarbetar- och ledarskap, ett kommunövergripande utvecklingsområde
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron
Uppfylla kompetenskraven för barnavårdsutredningar
Möta utmaningen för ökat flyktingmottagande i
landet
En förutsättning för att få en så hållbar ekonomi
som möjligt är att arbeta med långsiktiga strategier. Ekonomiska nyckeltal måste regelbundet
tas fram och redovisas, då tydliggörs vad det är
som ligger bakom siffrorna. Det bör finnas medel för att hantera omstruktureringar. Eliminerad
buffert gör arbetet mycket mer komplicerat.
Bättre kostnadseffektiva lösningar inom IFO genom att ta fram avtal med egna familjehem istället för konsulentstödda
Strategier för att ha former för rekryteringar,
för yrkesgrupper som inte räcker till i relation
till antal utbildade och arbete. Yrkesgrupper för
socialförvaltningen är framförallt sjuksköterskor
och socionomer, men även omvårdnadspersonal.
Skapa former för hur vi relaterar statistik och
öppna jämförelser till vår egen verksamhet
Möta externa krav samtidigt som vi ser egna utvecklingsområden
Samverkan mellan huvudmännen för bättre livskvalitet för personer med psykiska funktionsnedsättningar
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MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND
Ordförande:
Ingemar Hugosson (C)

lägre än det föregående. I förhållande till samma
period förra året har nettokostnaden sjunkit med ca
580 tkr och förklaras till stora delar av högre intäkter och lägre kostnader för konsulter.

Förvaltningschef:
Karin Holst

Driftredovisning, tkr
Politisk verksamhet
Bygglov
Planer
Kart-mätning-GIS
Miljö- och hälsoskydd
Agenda 21
Miljöundersök. Analyser
Energirådgivning

Ingemar Hugosson

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut i enlighet med
framför allt miljöbalken, plan - och byggnadslagen och
livsmedelsförordningarna. Ärendena har som vanligt
omfattat allt från vindkraftverk till hönshållning inom
planlagt område.

Totalt

ÅRETS VERKSAMHET

Måluppfyllelsen med undantag av bygglovsverksamheten ser bra ut. Inom bygglovsverksamheten
gör vi därför stora rutinändringar som ska få ärendena att rulla på fortare.
Byggena har också skilts sig från tidigare år genom
att vara stora, komplicerade och ofta kommunala.
I början på året projektanställde vi en byggnadsutformare som arbetar med förfallna hus så nu börjar
vi få en struktur på dessa. Projektet avslutas vid
årsskiftet men arbetet med förelägganden med mera
kommer att fortsätta under lång tid. Inom projektets
ram pågår även arbetet med det bidrag som ska
uppmuntra fastighetsägare att renovera på ett bra
sätt.

Budget Prognos Budget
Utfall
2014
2014 jan-aug jan-aug
426
390
284
233
104
500
69
316
301
350
201
247
662
450
441
344
1 381
1 235
921
998
30
0
20
0
61
40
41
18
0
0
0
-163
2 965

2 965

1 977

1 993

FRAMTIDSFRÅGOR

•

•

Livsmedelsföretagen har minskat i antal och ersätts
inte nödvändigtvis längre med något nytt.
Vi har blivit medlemmar i Sveriges Ekokommuner
med våra gamla miljömål som underlag. Vi jobbar
vidare med de nya miljömålen samt med de gröna
nyckeltal som medlemskommunerna årligen ska
redovisa.
Handlingsplanen för intern kontroll har följts avseende bemanning och oavslutade bygglovsärenden
.Delegationsbesluten är inte längre något problem
medan tillsyn av bekämpningsmedel inte har redovisats ännu.
EKONOMISKT UTFALL

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett ekonomiskt utfall som är i linje med budgeten. Prognosen
på helårsbasis är ett nollresultat. Driftskostnaden
för det nyligen upphandlade kartsystemet blir
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Att arbeta enligt Tingsrydsmodellen med våra
bygglovsärenden dvs alla handlingar ska in
innan ärendet börjar handläggas. Resultatet ska
bli en tydligare och snabbare process.
Vindkraften där vi nu åter fått parker som kräver bygglovsprövning och anmälan enligt miljöbalken

kommunal verksamhet som fordras för att kunna
fullgöra uppdraget. Uppvidinge kommuns revisorers sakkunnige biträde är PWC.

REVISION

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

Ordförande: 		
Kjell Danielsson (S)

Driftredovisning, tkr
Arvode
Övriga kostnader

Vice ordförande:
Elisabeth Gruvhagen (C)

Totalt

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

VERKSAMHETEN

Revisionens uppgifter, omfattning och inriktning
anges i kommunallag och revisionsreglemente. Av
kap 9 § 7 kommunallagen framgår att revisorerna
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 från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den kontroll som görs inom nämnderna är
tillräcklig.
Revisionen bedrivs i enlighet med:

•

685

685

Ingår i kommunstyrelsens driftredovisning

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

•
•
•
•
•

Budget Prognos Budget
Utfall
2014
2014 jan-aug jan-aug
215
215
143
139
470
470
313
318

Reglemente för Uppvidinge kommuns revisorer
Strategi för revisionen i Uppvidinge kommun
God revisionssed i kommunal verksamhet
Gällande praxis inom området
Lekmannarevision i de kommunala bolagen enligt kommunallagens intentioner
Uppföljning av revisionsprojekt sker inom antingen genom skriftväxling eller genom kontakt
med berörd nämnd.

Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda
revisorerna biträdas av sakkunniga som de själva
väljer och anlitar i den omfattning som behövs. De
sakkunniga skall ha den insikt och erfarenhet av
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457

457

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Ordförande: 		
Christer Jonsson (S)
		

Christer Jonsson

Uppvidinge kommuns ledamot
i nämnden är Ann-Sofie Birgersson (C).
Verkställande tjänstemän:
Kristian Lundh, ekonomichef
Ann-Katrin Wahldorfsson (Nybro och Torsås)
Marita Haraldsson (Emmaboda och Uppvidinge)
Monica Tover-Brandstedt, assistent
roland Kock, ensamkommande barn, administration
m.m.

ansökan kommer in till överförmyndaren. Vår uppgift i överförmyndarnämnden är att förordna och
kontrollera att den utsedda personen utför sitt uppdrag på ett korrekt sätt.
Den kraftiga ökningen av ensamkommande ungdomar har inneburit att övrig handläggning blivit lidande. Överförmyndarnämnden har beslutat att under hösten utreda huruvida administrationen kring
gode mäns redovisning och administration kan
effektiviseras, att under hösten förstärka myndigheten med allmän administrativ kompetens samt att
under våren genomföra rekrytering av ytterligare en
handläggare. Finansiering av utökningen genomförs
inom nämndens befintliga budget under 2014, och
från och med 2015 kommer respektive kommuns ersättning till nämnden att ökas. Respektive kommun
belastas procentuellt utifrån invånarantal.
EKONOMISKT UTFALL

Driftredovisning, tkr
Köp av verksamhet
Lokalkostnader

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner
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 verksamhet. Vid
tillsynen skall särskilt tillses att den enskildes tillgångar
används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i
övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och ger skälig avkastning.
Avsikten med tillsynen är att ge en garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som på grund
av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan tillvarata sina intressen.

Totalt

Budget Prognos Budget
Utfall
2014
2014 jan-aug jan-aug
759
759
506
529
14
14
9
9
773

773

515

538

Ingår i kommunstyrelsens driftredovisning
FRAMTIDEN

•

•

VIKTIGA HÄNDELSER - MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens omfattning förutom ensamkommande flyktingbarn har varit relativt stabil, inga större
förändringar i antalet ärenden.
Antalet ensamkommande barn har ökat kraftigt
under året. Första januari i år fanns det i de fyra
kommunerna totalt 30 ensamkommande barn. Under året har 55 nya ärenden tillkommit och i slutet
av augusti fanns 67 aktuella ärenden. Lagen om
god man för ensamkommande barn innehåller bestämmelser om god man för de ensamkommande
barnen. Det är överförmyndaren som förordnar den
gode mannen, beslutet ska ske så snart som möjligt.
Med detta menas inom två till tre dagar från det att
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Nya ställföreträdarskap har en tendens att bli
svårare och tyngre och därmed ta mer tid i anspråk för gode mannen eller förvaltaren. Detta
gör att arvodet ofta blir högre mot tidigare ärenden.
Om antalet ensamkommande barn utvecklas
i samma takt som i år så kommer ytterligare
resurser att krävas för administration och hantering av de ärendena.

KRISLEDNINGSNÄMND

VALNÄMND
Ordförande
Roland Cronholm
(C)

Ordförande:
Åke Carlson (C)

Åke Carlson

Vice ordförande
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

Vice ordförande:
Peter Skog Lindman (S)

Peter Skog Lindman

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

För krisledningsnämnden finns särskilda bestämmelser i
lagen om extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker
från det normala, innebär en allvarlig störning eller risk
för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser från kommunen.

VIKTIGA HÄNDELSER

VIKTIGA HÄNDELSER _ MÅLUPPFYLLELSE

I juni genomfördes val till Europaparlamentet och
i september genomförs val till Riksdagen, Landstingsfullmäktige, Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den
27 mars 2007 att inrätta en krisledningsnämnd. Nämnden
aktiveras när det sker en extraordinär händelse. Nämnden har inte aktiverats under 2012.

EKONOMISKT UTFALL
EKONOMISKT UTFALL

Valen delfinansieras med medel från Valmyndigheten. I år uppgår medlen från Valmyndigheten till
ca 338 tkr, varav hälften avser EU valet och hälften
höstens val. Utfallet fram till sista augusti ligger väl
i linje med budgeterade medel. Budgeten återfinns
under kommunstyrelsens driftbudget.

Medel budgeterade på kansliet
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LÖNESAMVERKAN - HUL
Ordförande:
Ingrid Hugosson (C)

Verksamhetsledare:
Cecilia Karlsson

Ingrid Hugosson

Utbildningsinsatser pågår kontinuerligt för att säkerställa kvalitén. Konsultbesök och fortbildning av
användarna fyller en viktig funktion.
Lönesamverkan HUL deltar i upphandling av personalsystem tillsammans med övriga kommuner i
länet. Styrgruppen i upphandlingen består av personalcheferna och projektgruppen representeras av
lönechefen. Förhandlingar kommer att inledas under hösten och tilldelningsbeslut beräknas ske innan
årsskiftet. Nuvarande avtal med CGI löper ut i mars
2016.
EKONOMISKT UTFALL

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har gått
samman i en gemensam nämnd kallad Lönesamverkan
HUL. HUL ska ansvara för lön, pensions- och försäkringsadministration.

Driftredovisning, tkr
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader

Uppvidinge kommun är värdkommun.
VIKTIGA HÄNDELSER - MÅLUPPFYLLELSE

Lönesamverkan HUL administrerar cirka 3 500
löner per månad för de tre kommunerna och för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg, UppCom AB
och AB Lessebohus. Verksamheten är placerad i
Åseda och består av fyra medarbetare. Ingrid Hugosson (C), Uppvidinge kommun, är ordförande
och övriga ledamöter är Ingemar Svanström (C),
Högsby kommun samt Monica Widnemark (S), Lessebo kommun.

Totalt

Budget Prognos Budget
Utfall
2014
2014 jan-aug jan-aug
-4 328 -4 328 -2 885
-2 915
2 223
2 223
1 482
1 482
84
84
56
56
786
786
524
528
1 235
1 235
823
854
0

0

0

5

Utfallet per 31 augusti är något bättre än det budgeterade resultatet, beroende bland annat på högre
intäkter och lägre kostnad för personalsystemet i
början av året. Från och med mars är det ett nytt
avtal med högre pris som gäller. 2013 års överskott
på 630 tkr har reserverats i samband med bokslut
2013 för att användas för kostnader i samband med
byte från äldre till nya moduler i Heroma. Av dessa
medel har under året använts ca 150 tkr till inköp
av databaslicens samt för införande av papperslösa lönespecifikationer. Det är lönenämnden som
beslutar hur över- eller underskott hanteras. Olika
alternativ är bland annat återbetalning till medlemskommuner, eller inköp samt införandekostnader
för nya moduler. Under 2012 återbetalades tidigare
års överskott på totalt 676 tkr till medlemskommunerna/företagen.

Kommunerna har under en längre tid diskuterat en
förändring av lönebeskeden. Efter ett gemensamt
ställningstagande i HUL ledningsgrupp, beslutade
Lönenämnden att upphöra med papperslönebesked
till månadsavlönade från och med april. Anställda
hänvisas till Självservice (Heroma webb), där löneuppgifterna finns tillgängliga.
LAS-portalen har ersatts med den nya modulen
LAS 2012. LAS-portal fanns i ett äldre gränssnitt och
leverantören CGI hade beslutat att stänga den. LAS
2012 innebär ett användarvänligt gränssnitt med nya
funktioner för LAS-hanteringen i Lessebo kommun
och AB Lessebohus. Högsby och Uppvidinge kommuner har en annan leverantör för LAS-hanteringen.

FRAMTIDEN

•
•
•

Internkontrollplanen för 2014 innebär granskning
av manuella underlag samt behörigheter. De har
utförts av lönekonsulterna/systemförvaltaren och
rapportering har skett till lönechefen.

•
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HUL kommer att arbeta vidare med olika delar
för att säkerställa och utveckla personalsystemet.
HUL kommer att arbeta vidare mot målet att
samla all kunskap och bygga upp spetskompetens inom HUL.
Under 2015 kommer någon äldre modul i Heroma att avvecklas och ersättas med modernare
funktioner.
HUL deltar i en gemensam upphandling av personalsystem tillsammans med kommunerna i
Kronobergs län.

Kommunledningsförvaltningen
Box 59, 364 21 Åseda

• ekonomiavdelningen

Telefon växel 0474-470 00

www.uppvidinge.se
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