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Avsnitt 1

Förvaltningsberättelse

Det första avsnittet innehåller förvaltningsberättel-
sen 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. Redovis-
ningen sker för respektive styrelse/nämnd.

Inom varje styrelse/nämnd beskrivs viktiga händel-
ser och trender utifrån olika perspektiv samt en kort 
framtidsbedömning.
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18 INTERN KONTROLL
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Analys av kommunens ekonomi med stöd av RK-
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Redovisning och analys av investeringsbudget och 
utfall
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Redovisning och analys av väsentliga personalförhål-
landen
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35 REDOVISNINGSPRINCIPER
En beskrivning av redovisningsmodell och hur kom-
munen uppfyller RKR:s rekommendationer

36 RESULTATRÄKNING
Redovisning av resultaträkning och noter

37 KASSAFLÖDESANALYS
Redovisning av kassaflödet och  noter

38 BALANSRÄKNING
Redovisning av balansräkning och noter

45 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Redovisning av verksamheten i dekommunägda 
bolagen

50 UPPVIDINGE KOMMUNS VERKSAMHET
51 KOMMUNSTYRELSE

Beskrivning och analys av nämndens verksamhet
54 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Beskrivning och analys av nämndens verksamhet 
57 SOCIALNÄMND

Beskrivning och analys av nämndens verksamhet 
60 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

Beskrivning och analys av nämndens verksamhet 
61 REVISION

Beskrivning och analys av nämndens verksamhet
62 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Beskrivning och analys av nämndens verksamhet 
63 VALNÄMND

Beskrivning och analys av nämndens verksamhet 
63 KRISLEDNINGSNÄMND

Beskrivning och analys av nämndens verksamhet 
64 LÖNESAMVERKAN HUL

Beskrivning och analys av nämndens verksamhet 
65 VATTEN OCH AVLOPP
69 REVISORERNAS UTLÅTANDE

Teckningarna är gjorda av elever från Kulturskolan 
utifrån temat årstiderna.

Uppvidinge kommuns årsredovisning avlämnas 
av Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige. 
Den vänder sig även till externa intressenter såsom     
kreditgivare, leverantörer och andra offentliga   
myndigheter. 
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Kommunen använder sig av tre 
övergripande finansiella mål. Resul-
tatmålet ska gälla långsiktigt över en 
konjunkturcykel  (7 år).
• Resultat efter finansnetto: 6 mnkr i 

positivt resultat årligen
• Finansieringsgrad: 100 % självfi-

nansiering av investeringar
• Soliditet: Minst 50 procent

Samtliga mål uppfylls långsiktigt men 
resultatmålet för året uppnås inte. 

ÅRET I KORTHET

Första året med underskott sedan 2004
Kommunens ekonomi har mellan 2005 och 2013 redovisat positivt resultat. I år är resultatet minus 
500 tusen kronor. Underskottet behöver inte återhämtas eftersom balanskravsresultatet är positivt. 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har inte lyckats hålla sig inom sina budgetramar, 
de redovisar tillsammans ett underskott på cirka 10 mnkr. Övriga nämnder redovisar ett positivt 
resultat på cirka 5 mnkr. Att årets resultat trots nämndernas underskott på 5,3 mnkr är negativt med 
500 tkr beror bland annat på att skatteutfallet blev bättre än budgeterat samt att arbetsgivaravgif-
terna ger ett kraftigt överskott till följd av reduktionen för ungdomar och äldre.  

Befolkningen

Efter två år med ökande befolkning har den 
tidigare trenden med minskande befolkning 
återkommit under 2014. Totalt minskade in-
vånarantalet med 66 under året. En förklaring 
är att antalet personer på Migrationsverkets 
anläggning, som har fått uppehållstillstånd 
men inte sin kommunplacering, har, efter att 
ha ökat kraftigt under de senaste två åren, 
minskat med 120. 

Antalet födda under året är 96, något högre 
nivå än tidigare år. 
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Uppvidingehus bygger nytt

Årets stora projekt för Uppviding-
ehus var nybyggnation av lokaler för 
folktandvården samt sex lägenheter i 
Lenhovda. Byggstart var det i 
september 2013 och bygget var klart 
sommaren 2014.
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Publikrekord i Fröseke
En kväll i september uppträdde step-
dansaren och singer-songwritern April 
Verch tillsammans med sitt band i 
Fröseke Folkets Hus. Den fantastiskt 
vackra sensommarkvällen inled-
des 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 applåde-
rade när April Verch spelade fiol och 
stepdansade på samma gång. Därmed 
slogs nytt publikrekord för Musikriket i 
Uppvidinge. 

Konserten ingår i konsertserien "Mu-
sikriket" med fyra konserter per år.

2014 i Uppvidingeskogen

Hovgård
Röjning cirka 30 ha, gallring cirka 50 ha. Fortsatt 
stor satsning på renovering av skogsbilvägarna 
Uppgradering av ladugårdens outnyttjade södra 
halva för lösdrift, behovet av betande nötkreatur 
ligger på cirka 60-70 stycken på gårdens stora 
betesmarker.

Lenhovdaskogen
En mindre föryngringsavverkning i norra delen
Gallring och naturvårdsavverkning för att friställa 
ett stort antal gamla ekar, också detta i norra skif-
tet.

Alstermo
Mindre föryngringsavverkning
Smärre gallring och en hel del röjning, cirka 10 ha

Åseda
Även här ett par smärre föryngringsavverkningar 
och gallringar,  i dels den nyinköpta delen  öster 
om Näshultsvägen, dels i södra delen av samhället  
Värendsgatan - ut mot väg 23.

Projekten
Utöver skogsförvaltningen  har vi under året 
drivit 2 projekt som vi fått en del EU-pengar,  men 
som också krävt medfinansiering från kommu-
nens sida. Projekten är:

LEADER-projekt
Cykelleder 38 km  Åseda-Sävsjöström-Målerås 
och Sävsjöström- Lenhovda vilka är så gott som 
klara med undantag av skyltning av förhåll-
ningsregler, färdigt i vår.

Landsbygdsprogrammet via Skogsstyrelsen
Kompetensutveckling för  skogsägare och 
skogliga tjänstemän verksamma i området, två 
halvdagskonferenser, två heldagsexkursioner, 
6 em-seminarier, sex skogskvällar och en två-
dagars studieresa. Totalt antal deltagare cirka 
820 personer

Övrigt
Skogsförvaltningen medverkar också i arbetet 
med att skapa en Utflyktsguide Uppvidinge.



4

Åke Carlson
Kommunstyrelsens ordförande 
(C)

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Uppvidinge – en del av världen

Osäker omvärld
Händelserna i vår omvärld påverkar oss kanske 
inte direkt men indirekt märks klimatförändring 
och ofred i vår omvärld. Nu avslöjar Nasa i USA att 
istäcket i Arktis är det minsta genom tiderna. Att det 
blir varmare på jorden är kanske positivt för träd-
gårdarna i Uppvidinge men att det blir extrem torka 
i Kalifornien höjer livsmedelspriserna och svält i 
Afrika påverkar flyktingströmmarna. 

Det är åter krig i Europa. Konflikten i Ukraina har 
ännu inte genererat stora flyktingströmmar men en 
miljon ukrainare är på flykt inom landet. Vart ska 
de ta vägen när Ryssland fortsätter västerut? Kriget 
i Mellanöstern, denna gång mellan olika arabländer, 
ökar flyktinströmmarna. Vi har redan idag tagit 
emot flyktingar från inbördeskriget i Jemen och fler 
kommer. 

Uppvidinges tre stora utmaningar är vindkraft, 
migration och bostäder.

Vindkraft
De naturliga förutsättningarna och det statliga 
riksintresset för vindkraft i Uppvidinge attraherar 
många företag som vill investera i klimatneutral el. 
För landskapsbilden i Uppvidinge blir vindkraften 
en stor förändring och invånare kommer att upp-
leva störningar av ljud och ljus. Frågan har varit låst 
under stora delar av 2014 men nu har en stor poli-
tisk majoritet ställt sig bakom en utbyggnad. Uppvi-
dinge kommun vill att våra goda förutsättningar för 
förnyelsebar el tas tillvara men prövar lokalisering 
för att hålla intrången på rimlig nivå. 

Även om besluten är fattade kommer det att ta flera 
år innan den fysiska utbyggnaden är färdig. Uppvi-
dinge kommun engagerar sig för att så många av de 
nya jobben som möjligt hamnar hos oss.

Migrationen påverkar den kommunala verksamhe-
ten alltmer. Trycket på socialförvaltningens indi-
vid- och familjeomsorg har ökat kraftigt och även 
skolan ansträngs av den stora asylmottagningen. 
Statens ersättning till kommunerna bygger på att 
asylverksamheten är marginell. I Uppvidinge har vi 
som mest haft nära 850 asylplatser. Om alla kom-
muner hade tagit sin andel så skulle Uppvidinge 
utifrån vårt befolkningstal ha 25-40 platser. Då hade 
verksamheten varit marginell och inte påverkat vår 
ordinarie verksamhet nämnvärt. Eftersom asylmot-
tagningen är väldigt ojämnt fördelat över landet 
kräver Uppvidinge kommun att staten ersätter de 
fulla kostnaderna. De stora underskotten i inom 
socialförvaltningen och barn och utbildning, beror 

till del på statens otillräckliga ersättningsnivåer. Vi 
har under året minskat antalet asylplatser till cirka 
690 och vill fortsätta minska asylmottagningen för 
att istället satsa på dem som fått permanent uppe-
hållstillstånd.

Bostadsbristen hänger samman med asylmottag-
ningen. Vi har påbörjat ombyggnad av Ågatan 8 i 
Åseda och börjar planera för fler ombyggnader av 
asylbostäder men även möjlighet till fler nya mark-
bostäder.

Stora investeringar
Under året har vi tagit beslut om ny förskola i Åseda 
och nybyggnad av äldreboende på Olofsgården. 
De är bland de största investeringarna Uppvidinge 
kommun har gjort och vi klarar dem utan att låna.

Välkomna hit!
Vi har en väl fungerande organisation. Tjänstemän 
och politiker är engagerade och samarbetar för väl-
färd till invånarna. 

Även om vi befarar att det blir tuffare de närmaste 
åren så kan invånarna i Uppvidinge vara trygga. 
Vi har skapat bättre förutsättningar för oss än 
många andra och vi ska fortsätta att vara en välskött 
kommun där invånarna trivs, är stolta och bjuder 
fler att flytta hit!      



5

KOMMUNCHEFEN HAR ORDET

P-O Ekelund
kommunchef

Kommunen gör ett negativt bokslut efter nio år i rad 
med positiva resultat. Det är kostnader för löpande 
verksamhet som inte hållit sig inom ramarna. 

Vi har i grunden har en stark ekonomi men det är 
centralt för kommunens fortsatta utveckling att 
verksamheternas ekonomi kommer i balans med 
budgeten. Vår i grunden sunda ekonomi ger för-
utsättningar för att anpassningar kan göras under 
planerade former.

Verksamheternas ekonomiska förutsättningar är 
kärva också de tre närmaste åren vilket innebär att 
beslut måste tas om åtgärder för att stärka resultaten 
i kommande bokslut. 

Den ekonomiska konjunkturen är fortsatt svår-
bedömd. Många signaler tyder på att en högkon-
junktur är på väg och SKL räknar med höga skat-
teintäkter. De har gjort så även tidigare men blivit 
tvungna att räkna ner intäktsnivån under löpande 
verksamhetsår. Planeringsförutsättningarna blir 
därmed osäkra. Vår ekonomi påverkas kraftigt av 
den nationella och internationella utvecklingen.  
Behovet av insatser förändras också under ett verk-
samhetsår vilket påverkar ekonomin.
En stark ekonomi är en absolut förutsättning för en 
positiv utveckling av kommunens verksamhet.
Vi kommer fortsätta ha det i fokus.

Vår verksamhet berör kommuninvånaren från 
vaggan till graven och är viktiga för att kommu-
nen ska vara en bra plats att bo på. Verksamheten 
bedrivs under öppna former där medborgarnas 
möjlighet till insyn är stor. Det är en av våra grund-
läggande förutsättningar. Synpunkter och åsikter 
som kommer till oss är positiva möjligheter till 
förbättringar. Vi har i samband med serviceutveck-
lingsprojektet bjudit in till dialoger med medborgar-
na och kommer fortsätta utveckla kommunikation 
och information både internt och externt. 
Viljan och engagemanget är starkt för att vara en 
kompetent och positiv kraft för medborgarnas bästa. 
Vi vet att kvalitet är en färskvara och att vi blir be-
dömda efter vår senaste insats. 

I vår värdegrund står det att vi ska arbeta så att 
invånarna känner förtroende för oss. 
Vi kommer att fortsätta med att ha det i fokus.

Tack alla för ett bra arbete 2014!
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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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LEDNING OCH ORGANISATION

Kommunstyrelsens ledamöter

Organisation

Peter Skog
Lindman (S)

Åke Axelsson (S)

Jan-Olof 
Fransson (M)

Margareta Schlee (M)

Sören Fröjd (SD)

Martina 
Gustafsson (S)

Kent Helgesson 
(MP)

Christina
Lindqvist KD)

Åke Carlson (C)

Ingrid 
Hugosson (C)

Camilla Ymer (S) Kommunstyrelsen väljs av Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan och dess uppgift är att styra, leda 
och kontrollera den kommunala verksamheten. 
Den har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning.

Den har också ansvaret för kommunens medelsför-
valtning, den fysiska planeringen, mark- och bo-
stadspolitiken, sysselsättnings- och näringslivsfrå-
gor med mera. Kommunstyrelsen har även hand om 
frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och de anställda.

Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslu-
tas av Kommunfullmäktige. Vissa frågor kan beslu-
tas direkt av Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige
Revisorer

Valnämnd

Valberedning

Kommunstyrelse

Barn- och utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- och byggnadsnämnd

Gemensam nämnd HUL

Överförmyndarnämnd

Kansli
Kommunledningsförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Socialförvaltning

Miljö- och byggnadsförvaltning

AB Uppvidingehus UppCom AB

UppMod AB
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UPPVIDINGES SÄRDRAG

Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sam-
manslagning av Åseda och Lenhovda köpingar 
samt Nottebäcks och Älghults landskommuner. Den 
nya kommunens område sammanfaller i stort med 
det gamla häradet Uppvidinge. 

Kommunens areal uppgår till 1 184 kvadratkilome-
ter. Ungefär 80 procent av kommunens areal utgörs 
av skog. Här finns också många sjöar, 231 är större 
än ett hektar. 

Befolkningsutvecklingen är fortsatt oroande

Invånarantalet har de senaste tio åren minskat med 
cirka 300 personer. Under 2014 minskade antalet 
invånare med 66 personer, till stora delar beroende 
på att antalet personer på Migrationsverkets anlägg-
ning som har fått uppehållstillstånd, men inte sin 
kommunplacering minskade med cirka 120. Cirka 
170 personer med uppehållstillstånd flyttade till 
kommunen.

Födelseöverskottet (födda minus avlidna) har under 
en lång period varit negativt (- 10 2014). Det gör att 
flyttningsöverskottet (inflyttning minus utflyttning) 
är avgörande för om det ska bli en befolkningstill-
växt. Antalet födda under året är 96, något högre 
nivå än tidigare år. 
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Antal invånare 2000 - 2014

Befolkningsförändring

Folkmängd Födelse- Flyttnings-
År 31/12 överskott överskott

2002 9 580 -72 -35
2003 9 553 -47 22
2004 9 514 -70 28
2005 9 466 -41 -8
2006 9 508 -34 76
2007 9 484 -40 16
2008 9 347 -57 -83
2009 9 320 -27 -3
2010 9 244 -9 -67
2011 9 216 -34 6
2012 9 276 -25 83
2013 9 288 -21 30
2014 9 266 -10 -60

Under 2013 tog Statistiska Centralbyrån på uppdrag 
av kommunen fram en befolkningsprognos fram 
till 2030. Enligt prognosen kommer Uppvidinge 
att fortsätta tappa befolkning under hela perioden. 
Prognosen är mycket osäker eftersom den stora 
tillströmningen av flyktingar ser ut att fortsätta de 
närmaste åren och att prognostisera effekterna för 
enskilda kommuner är svårt. Kommunstyrelsen får 
varje månad en redovisning av befolkningsföränd-
ringar. Det är viktigt att kontinuerligt anpassa verk-
samheterna till förändringar i befolkningstalen. Från 
och med 2011 finns befolkningsförändringarna med 
som en del i en modell för att fördela budgetmedel 
till nämnderna. 

Arbetsmarknad med möjligheter

I kommunen fanns vid årsskiftet 1 126 företag (1 
132 fg år). Största arbetsgivaren förutom kommu-
nen är Inwido Elitfönster med drygt 400 anställda. 
Företag med fler än 100 anställda är Profilgruppen, 
Spaljisten, Allt i Plåt, GFAB samt AMO gruppen. 
331 företag är aktiebolag. 69 procent av företagen är 
soloföretag vilket är 5 procent mer än riksgenom-
snittet. Antalet företag i kommunen är så stort att 
var åttonde invånare är egenföretagare. 

Under året startade 68 företag och 14 företag flyt-
tade in, 81 lades ner och sju flyttade ut. Summan blir 
en minskning med sex företag. Andelen konkurser 
minskade med 67 procent mot föregående år, från 
nio till tre. 

En ökande andel företag använder sig av beman-
ningsföretag. Det gör att arbetsmarknadsstatistiken 
för kommunerna blir svårare att tolka. Många av be-
manningsföretagen som anlitas av industriföretagen 
i Uppvidinge har sina säten i andra städer, exem-
pelvis Nybro, Växjö och Vetlanda. Uppskattningsvis 
handlar det om minst 200 arbetstillfällen som inte 
syns i statistiken för Uppvidinge.  

Inpendlingen till kommunen är högre än utpend-
lingen. Närmare 200 fler personer pendlar till kom-
munen för att arbeta än pendlar från kommunen. 

En central del för att öka befolkningstillväxten är 
attraktivt boende. Under en lång tid har nyproduk-
tionen av flerfamiljshus och småhus varit väldigt 
liten. Positivt är de satsningar som Uppvidingehus 
har gjort i Åseda och Lenhovda samt den planerade 
ombyggnationen av bostadsfastigheten på Ågatan i 
Åseda.
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FRAMTIDSBEDÖMNING

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Osäkra konjunkturutsikter

Efter en stark avslutning på 2013 har svensk eko-
nomi under 2014 utvecklats förhållandevis svagt. 
Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell 
utveckling och därmed en fortsatt svag utveckling 
av svensk export. Svensk BNP (bruttonationalpro-
dukt) beräknas under 2014 att växa med 1,9 procent. 
För 2015 ser förutsättningarna något bättre ut och 
BNP beräknas växa med 2,9 procent. 

Samtidigt som tillväxten i USA och Storbritannien 
ligger kring 3 procent är tillväxten i euroländer 
fortsatt mycket svag. Euroområdet lider av en alltför 
låg inhemsk efterfrågan. Den osäkerhet som råder 
om det ekonomiska läget och den framtidstro som 
verkar saknas håller inte bara tillbaka hushållens 
konsumtion utan även företagens investeringsvilja, 
detta trots den mycket expansiva penningpolitiken. 

2014 2015 2016 2017 2018
BNP 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9
Sysselsättning, timmar 1,7 1,3 1,6 0,7 0,4
Arbetslöshet, nivå 7,9 7,4 6,6 6,5 6,5
Skatteunderlagets utveckling 3,2 5,1 5,1 4,5 4,3

Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre 
än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsätt-
ning. Den starka ökningen av arbetskraften har 
dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 
8 procent. Den beräknas nu successivt att minska 
ned till omkring 6,6 procent 2016. Priser och löner 
utvecklas relativt långsamt i början av perioden, 
men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar 
också pris- och löneökningstakten. Under 2014 växte 
skatteunderlaget lite långsammare än den historiska 
trenden. Under 2015 ökar skatteunderlagstillväxten, 
främst till följd av ökning av arbetade timmar, sti-
gande timlöner och tilltagande pensionsinkomster. 

Starkt kostnadstryck i den kommunala sektorn

Behoven som följer av ökande befolkning och för-
ändringar mellan åldersgrupper tar allt mer resurser 
i anspråk. Omfattande investeringar i kommuner 
och landsting leder till ökade avskrivningar och 
finansiella kostnader som kräver mer utrymme i 
driftbudgetarna. Under de senaste åren har behoven 
från demografiska förändringar inneburit kostnads-
ökningar på ungefär en halv procent i kommunerna. 
Dessa behov fortsätter att öka kraftigt i kommuner-
na och närmar sig kostnadsökningar på en procent 
per år. För att klara detta krävs att kommunerna 
klarar av att anpassa kostnaderna inom de verksam-
heter där behoven minskar.  Källa: SKL

Framtidsutsikter i Uppvidinge kommun

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2015 om 
budgetförutsättningarna för 2016 - 2018. Det ekono-
miska läget har försämrats i jämförelse med tidigare 
år och prognosen är att vi inte uppnår resultatmålet 
om sex miljoner kronor årligen under kommande 
budget- och planperiod. Skatteintäkterna i budget-
förutsättningarna baseras på SKL:s skatteunder-
lagsprognos från december 2014.  SKL har i februari 
2015 kommit med en ny, något försämrad skatteun-
derlagsprognos för 2014 och 2015. Resultateffekten 
för 2015 är en försämring med cirka 1 miljon kronor. 
För 2016 är prognosen något ljusare än prognosen i 
december och 2017 – 2018 är på ungefär samma nivå. 

Den stora osäkerheten är befolkningsutvecklingen. 
Invånarantalet har de senaste tio åren minskat med 
cirka 300 personer. Under 2014 minskade antalet 
invånare med 66 personer, till stora delar beroende 
på att antalet personer på Migrationsverkets an-
läggning som har fått uppehållstillstånd men inte  
kommunplacering har minskat med cirka 120 under 
året. I väntan på kommunplacering folkbokförs de i 
kommunen. En stor del av kommunens skatte- och 
statsbidragsintäkter beräknas utifrån befolkningsta-
let per den första november varje år. Under 2012 och 
2013 ökade befolkningen till följd av dessa invånare 
och gav ökade statsbidragsintäkter. I slutet av 2014 
fanns det cirka 130 personer med uppehållstillstånd 
utan kommunplacering i Uppvidinge. Våra plane-
ringsförutsättningar har försvårats, eftersom det inte 
går att förutse om, och i så fall när i tid, Migrations-
verket på ett snabbare sätt kan hantera kommunpla-
ceringarna, med snabbt minskande befolkningstal 
som följd. Vi följer befolkningsutvecklingen månat-
ligen. 

Konjunkturutvecklingen är alltid svår att prognos-
tisera. Särskilt de senaste åren har det varit snabba 
kast, både åt positivt och negativt håll.  Vi utgår 
ifrån de prognoser som SKL upprättar. Utgångs-
punkten är att under pågående budgetår inte ändra 
nämndernas ekonomiska förutsättningar till följd av 
förändrade skatteunderlagsprognoser. 

Kommunfullmäktige beslutade under 2013 om rikt-
linjer för god ekonomisk hushållning och att inrätta 
en resultatutjämningsreserv. Syftet med resultatut-
jämningsreserven är att kunna utjämna resultat över 
en konjunkturcykel. Att denna möjlighet nu finns 
gör det lättare att under lågkonjunktur tillåta lägre 
resultatnivåer och ha en hållbar långsiktig ekonomi. 

Den stora utmaningen är att vända den negativa 
befolkningsutvecklingen och att kontinuerligt 
anpassa verksamhet och ekonomi till ett förändrat 
befolkningsunderlag. Bostadsförsörjningen för nya 
invånare är ett viktigt område att arbeta med, likaså 
att öka kommunens attraktionskraft. 
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MÅLAVSTÄMNING

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 förbru-
kar mer pengar än man får in innebär det att det blir 
kommande år, eller kommande generationer, som 
måste betala för denna överkonsumtion. 

  

Målformulering Målet är uppnått Målet är inte
 uppnått

Kommentar

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

Negativt resultat, 
506 tkr för året, 9,2 
mnkr långsiktigt

Finansieringsgrad, 
100 % självfinan-
siering av investe-
ringar.

29,7 mnkr i netto-
investering
ingen nyupplåning

Soliditet, minst 
50 %.

57,6 % i soliditet

Finansiella mål

Uppvidinge kommun använder sig av tre över-
gripande mål för att styra den ekonomiska utveck-
lingen och definiera vad god ekonomisk hushåll-
ning står för i kommunen. Resultatmålet ska gälla 
långsiktigt över en konjunkturcykel.

• Resultat efter finansnetto: 6 miljoner kronor i 
positivt resultat årligen 

• Finansieringsgrad: 100 procent självfinansiering 
av investeringar

• Soliditet: Minst 50 procent

Av tabellen framgår att målen i kategorin personal 
har sämst måluppfyllelse och är ett område som 
behöver utvecklas. Kommunfullmäktige fastställde 
under 2013 kommunens gemensamma värdegrund 
samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  
Målen inför verksamhetsåret 2015 har utformats uti-
från värdegrunden och riktlinjerna. Dock behöver 
en översyn av personalmålen göras.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelsen är inte tillfredsställande. Av totalt 
45 mål, bedöms 29 (64,0 procent) vara uppfyllda. 
15 av målen bedöms inte vara uppnådda och ett av 
målen har inte utvärderats. Måluppfyllelsen per mål 
redovisas i ett eget avsnitt. I följande tabell redovi-
sas måluppfyllelsen för de olika målkategorierna 
per nämnd.

Uppnådda mål, % Volym Kvalitet Personal
Medborg. 

Nytta

Ks 67 75 33 100

Sn 100 75 0 100

Bun 67 50 0 100

MoB 50 100 - 100

Totalt uppnått 67 73 17 100
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Kommungemensamma mål inom personalområdet

De kommungemensamma målen inom personalområdet utvärderas två gånger per år, i delårsrapporten 
samt i årsredovisningen

Mål Målupp-
fyllelse

Kommentar/åtgärd

Sjukfrånvaron ska minska till  
5 % av arbetad tid.

Ej uppnått Sjukfrånvaron för helåret 2014 uppgår till 7,03 %, en 
ökning från föregående års 6,38 %. Efter att den totala 
sjukfrånvaron sjönk under 2013, har den under 2014 
åter ökat. Siffror från Försäkringskassan visar att det så 
kallade sjukpenningtalet också ökat under 2014, både i 
landet som helhet och i Kronobergs län. Så vi följer tren-
den, men är inte nöjda med dagens siffror. 

Ett hälsofrämjande arbetssätt kan egentligen inte av-
gränsas till specifika friskvårdande insatser, utan av-
speglar sig i ledarskap, arbetsmiljöarbete, kommunika-
tion, personalpolitik etc. Vi behöver därför fortsätta 
arbeta i alla verksamheter med att vara en attraktiv 
arbetsplats på samtliga plan. 

Andelen medarbetare som är 
friska och mår bra ska uppgå 
till 70 %.

Uppnått Vid 2014 års medarbetarundersökning anger 77 procent 
av medarbetarna att de är friska och mår bra.

30 % av de anställda ska under 
året erhålla friskvårdssubven-
tion.

Ej uppnått Under 2014 har endast 20 procent av de anställda ansökt 
om och erhållit friskvårdssubvention. Värdet ligger 
ganska konstant runt 20 procent från år till år. Personal-
kontoret informerar om friskvårdssubventionen via häl-
soinspiratörerna, i ”Personalnytt”, på intranät och under 
hösten har separat information skickats till tillgängliga 
personliga e-postadresser.  
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning — nämndernas redovisning

Kommunstyrelsen

Mål Måluppfyllelse Kommentar/åtgärd
Volym, vara kostnadseffektiv
Alla barn ska erbjudas två 
scenföreställningar per år från 
4 år till och med årskurs 3, en 
föreställning per år för årskurs 
4-9. (Barnkulturgruppen).

Uppnått Utöver målsättningen har verksamhet erbjudits 
även för hemmavarande barn i åldern 4-6 år.

Antal kulturprogram i fören-
ingsregi och i egen regi ska 
öka.

Ej uppnått Antal kända program uppgår till 304, något färre 
än föregående år.
Arrangörer uppmanas att anmäla sina program till 
evenemangskalendern på kommunens webbplats.

Bibliotekens utlåning av 
medier ska motsvara riksge-
nomsnittet.

Uppnått Utlåningen överstiger riksgenomsnittet

Minskad energiförbrukning 
(absolut förbrukning kwh).

Uppnått Energiförbrukningen har minskat med cirka 3 % 
för jämförda anläggningar

Minskad volym ovidkomman-
de vatten till spillvattenled-
ning (absolut volym, liter).

Ej uppnått Mängd avloppsvatten har ökat med cirka 13 % 
jämfört med föregående år till följd av ökad neder-
börd.

Kostnad per livsmedelspor-
tion, total 40,60.

Uppnått Kostnaden per portion är 39,74.

Kvalitet – hållbar utveckling
Andel rapporterade aktiviteter 
ska vara fördelade på 40 % 
flickor och 60 % pojkar.

Ej uppnått För utbetalningar av aktivitetsstöd för 2014 
uppgår andel flickor till 37 %.

Andel ekologiska livsmedel  
(vikt), 25 %.

Uppnått Andelen är 25,2 %

100 % fossilbränslefri elenergi-
förbrukning.

Uppnått All elenergi är certifierad vindkraftel

Vattenkvalitet 100 procent. Uppnått Alla analyser har varit tjänliga enligt SLV FS 
2001:30.

Personal
Sjukfrånvaron ska minska till 
4,5 % av arbetad tid.

Ej upnått Sjukfrånvaron uppgår till 5 %, en minskning i 
förhållande till föregående år. Uppföljning av sjuk-
frånvaron genomförs kontinuerligt och åtgärder 
vidtas vid behov.

Andelen medarbetare som är 
friska och mår bra ska uppgå 
till 75 %.

Uppnått Resultatet är 85 %.

Minst 30 % av de anställda ska 
under året erhålla friskvårds-
subvention.

Ej uppnått Resultatet är 21 %. Informationsinsatser genom-
förs kontinuerligt.

Medborgarnytta
Enkät, 80 % nöjda (kost) Uppnått Resultatet är 89 %.
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Barn- och utbildningsnämnden

Mål Måluppfyllelse Kommentarer, åtgärder
Volym
Personaltätheten i verksam-
heterna ska vara lägst i nivå 
med riksgenomsnittet.

Ej uppnått

Uppnått

Uppnått

Förskola i egen regi: Personaltätheten inom för-
skolan läsåret 2012/2013 är 5,7 barn per årsarbe-
tare,  5,3 i riket. 
Grundskola i egen regi: Personaltätheten inom 
grundskolan läsåret 2012/2013 är 10,4 elever per 
lärare, 12,1  i riket.
Gymnasieskola i egen regi: Personaltätheten på 
gymnasiet läsåret 2012/2013 är 8,4 elever per 
lärare , 11,7. 
Källa: Skolverkets kommunblad

Kvalitet
Högre andel elever än före-
gående år når kravnivån för 
godkänt på nationella prov i 
grundskolans årskurs 3.

Ej uppnått Matematik: 71,1 % (68 % 2013)
Svenska, SvA: 73,2 (74 % 2013)
Källa: Öppna jämförelser 2014 (avser läsåret 
12/13)

Rektorerna får i uppdrag att fokusera på SvA i 
kommande kvalitetsarbete

Högre andel elever än före-
gående år når kravnivån för 
godkänt på nationella prov i 
grundskolans år 6.

Uppnått Matematik: ~100 % (77 % 2013)
Engelska: 86,4 % (77 % 2013)
Svenska, SvA: 88,8% (73 % 2013)
Källa: Öppna jämförelser 2014 (avser läsåret 
12/13)

Högre andel elever än fö-
regående år är behöriga till 
nationellt program på gymna-
sieskolan.

Ej uppnått Nv, Te: 89,4 % (86 % 2013)
Ek, Hu, Sh: 87,5 % (89 % 2013)
Es: 89,4 % (90 % 2013)
Yrk: 89,4 % (90 % 2013)
Källa: Öppna jämförelser 2014 (avser läsåret 
12/13)
Rektorerna får i uppdrag att fokusera på elever-
nas måluppfyllelse i kommande kvalitetsarbete.

Minst 80 procent av alla gym-
nasieelever som är folkbok-
förda i Uppvidinge kommun 
fullföljer sin gymnasieutbild-
ning inom fyra år.

Uppnått Totalt: 86,9 % (69,9 % 2013)
Studieförb: 91,2 % (89,1 %)
Yrkesförb: 90,1 % (70,5 %)
Källa: Öppna jämförelser 2014 (avser läsåret 
12/13)



14

Personal
Sjukfrånvaron ska vara i nivå 
med de kommungemensamma 
personalmålen, det vill säga max 
5 procent av arbetad tid.

Ej uppnått Sjukfrånvaron har varit 5.41 procent. Dialog 
kommer att föras med personalkontoret för att 
hitta eventuella metoder för att få ner sjuktalen.

Genomförd kompetensutveck-
ling ska motsvara minst 1 pro-
cent av den totala personalbud-
geten.

Ej uppnått Budgeterade medel för kompetensutveckling 
har inte används fullt ut under året. Detta på 
grund av annat arbetssätt med kompetens-
utveckling genom mer internutbildning och 
utnyttjade av statsbidrag för satsningar i form 
av till exempel Matematiklyftet.

Medborgarnytta
Plats på förskola i önskad tätort 
ska erhållas inom tre månader 
från önskat placeringsdatum.

Uppnått Förskoleplats har kunnat erbjudas inom tre 
månader.

Uppvidinge kommun ska vara 
bland de 100 bästa grundskole-
kommunerna.

Uppnått Uppvidinge kommun placerade sig på plats 98 i 
SKL:s Öppna jämförelser 2014.

Andel folkbokförda gymna-
sieelever i kommunen som är 
etablerade på arbetsmarknaden 
eller studerar inom två år efter 
avslutad gymnasieutbildning 
ska vara högre än föregående år.

Uppnått Andel på arbetsmarknaden eller i studier 2 år 
efter gy:
Totalt: 77,9 % (76,5 % 2013)
Studieförb: 92,9 % (78,1% 2013)
Yrkesförb: 69 % 
(75,5 % 2013)
Källa: Öppna jämförelser 2014 (avser läsåret 
11/12)
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Socialnämnden

Mål Måluppfyllelse Kommentarer, åtgärder
Volym 
Minska på antalet vuxen- och 
barninstitutionsplaceringar 
inom IFO och i stället hitta 
hemmaplanslösningar inom 
öppenvården.

Under 2014 har vi 
haft 23 personer pla-
cerade på HVB- hem/
institutioner varav 
12 tillhör Migrations-
verkets verksam-
het. Motsvarande 
siffra för 2013 var 30 
personer varav 9 från 
Migrationsverkets 
verksamhet

Uppnått

Placeringskostnaderna för asylsökande återsöks 
från migrationsverket. Innan institutionsplace-
ringar blir aktuella utformas alltid hemmaplans-
löningar för att undvika institutionsplaceringar. 
Kompetenshöjning i behandlargruppen, med 
behandlingsmetoder för missbrukare medverkar 
till färre institutionsplaceringar.

Kostnaderna för utskrivnings-
klara patienter ska inte över-
stiga budgeterat belopp.

Uppnått Genom gott samarbete, bra vårdplaneringar och 
korta kontaktvägar mellan yrkesgrupper har inga 
kostnader uppstått.

Ej verkställda beslut ska inte 
resultera i vite.

Uppnått Ett ärende utmynnade i begäran om förklaring 
från IVO. Förklaringen godtogs, inget vite utdöm-
des

Kvalitet 
Fortsätta införandet av ett 
standardiserat arbetssätt vid 
beteendemässiga och psykiska 
symptom vid demens (BPSD) 
och registrera i BPDS registret 
samt utbilda fler personal i 
verksamheterna som kan an-
vända BPDS registret som ett 
arbetsredskap.

Uppnått Demenssjuksköterskan har utbildats till utbildare. 
Sex administratörer per hemtjänstområde ska ut-
bildas.  26 bedömningar har gjorts under 2014.

Riskbedömning och lämpliga 
förebyggande åtgärder samt 
uppföljning i Senior Alert ska 
göras för 90 procent av hem-
sjukvårdspatienterna.

91 procent uppfyllt 
vid bokslutet.

Uppnått

Målet i den regionala handlingsplanen var 90 
procent.
I de procent som återstår finns de som har valt att 
inte bli registrerade. De som väljer att inte registre-
ras i kvalitetsregister, ska få samma möjligheter till 
förebyggande åtgärder.

Förbättra resultatet gällande 
hemtjänsttagare som vet vart 
de ska vända sig för att fram-
föra klagomål och synpunkter 
på hemtjänsten.

Resultat för 2013 var 
57 procent, resultat 
för 2014 är 54 pro-
cent. 

Ej uppnått

För att förbättra resultatet har broschyren för syn-
punkter och klagomål lämnats av handläggare vid 
gynnande beslut. 

Insatser har gjorts men har inte gett förväntat 
resultat.
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Mål Måluppfyllelse Kommentarer, åtgärd

Resultatet i öppna jämförelser 
ska vara bättre än riksgenom-
snittet när det gäller indikatorn 
”andelen på särskilt boende som 
uppger att personalen alltid eller 
oftast informerar om tillfälliga 
förändringar”.

Riksgenomsnittet är 
49,64 procent, Uppvi-
dinges resultat är 74 
procent.

Uppnått

Målet har uppnåtts men resultatet 74 procent år 
2014 har försämrats i relation till 2013 då resul-
tatet var 75 procent.

Personal
Andelen total sjukfrånvaro ska 
minska jämfört med föregående 
år.

Den totala sjukfrån-
varon för 2013 var 
7,99 procent. Den 
totala sjukfrånvaron 
för 2014 var 9,31 
procent.

Ej uppnått

Det finns flera faktorer som påverkar frånva-
ron. De flesta långtidssjukskrivningarna är inte 
arbetsrelaterade. Det är oftast samma personer 
som har upprepad korttidsfrånvaro. I något 
område finns det skäl att säga att frånvaron 
ligger till grund för brist på vikarier samt till 
viss del av stress. Arbetet fortgår i samarbete 
med personalavdelningen.

Medborgarnytta
Resultatet i SCB:s medborgarun-
dersökning angående vad med-
borgarna tycker om äldreomsor-
gen ska förbättras. 

Uppnått Nöjdmedborgarindex har ökat från 48 till 58. 
Indexet är dessutom högre än genomsnittsresul-
tatet.
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Miljö- och byggnadsnämnden
För uppföljning av personalmål se Kommunstyrelsen. 

Mål Måluppfyllelse Kommentar/åtgärd
Volym  
Antal ärenden, kart-, mät- och 
GIS-verksamhet, 180 per år

Uppnått Ärendena finns i huvudsak inte diarieförda hos oss 
eftersom de flesta är antingen ärenden som inte ska 
diarieföras eller är diarieförda hos KS.
Vår bedömning är minst ett nytt ärende varje dag.

Antal bygglovsärenden, 
200 per år.

Ej uppnått Blev 119 stycken inklusive ziplinebana, hyreshus, 
gruppbostad mfl. Då är alla inkomna ärenden inräk-
nade. Vi kan inte påverka - det gör konjunkturen, 
men varje ärende har flera moment, typ inspektion på 
byggplats, tekniskt samråd etc. Varje ärende tar därför 
mycket längre tid med nya PBL.

Med kompletta handlingar, 
bygglov inom en månad.

Ej uppnått Många ärenden följer inte plan, måste då grannhöras 
och beslutas av nämnd.

Antal antagna detaljplaner, 
5 per år.

Ej uppnått Två industriplaner för Alstermo, en förskoleplan för 
Åseda, en bostadsplan för Åseda, totalt fyra detalj-
planer.  Ett antal planbesked har också lämnats.  Tre 
planer är pågående och en av  industriplanerna  i 
Alstermo är överklagad.

Antal kontrollerade livsmed-
elsärenden, 25 per år.

Uppnått 75 inspektioner/kontroller utfördes.

Antal tillsynsbesök enligt mil-
jöbalken, 50 per år.

Uppnått Samtliga företag har fått tillsynsbesök med uppfölj-
ning. Under 2014 har hälsoskyddsdelen ökat och miljö-
skyddsdelen minskat.

Kvalitet 
Utförd tjänst avseende kart-, 
mät- och GIS-verksamhet 
inom 10 dagar.

Uppnått Ärendena finns i huvudsak inte diarieförda hos oss 
eftersom de flesta är antingen ärenden som inte ska 
diarieföras eller är diarieförda hos Ks. Vår bedömning 
är ärendena hanteras inom en till två dagar.

Alla tillsynsobjekt inom miljö-
balkens och livsmedelslagens 
område ska ha tillsyn minst 
vart tredje år.

Uppnått Se kommentar under volymmålen

Tid för antagande av detalj-
plan, 
Enkelt planförfarande, 6 må-
nader
Normalt planförfarande, 12 
månader

Uppnått Från årsskiftet nya regler som troligen kortar tiderna 
ännu mer.

Medborgarnytta
Enkät, 80 % nöjda. Kan ej utvärde-

ras
Ingen egen undersökning under året. Under 2015
kommer vi att skicka med en förfrankerad
synpunktsblankett med våra beslut.
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INTERN KONTROLL

Under 2014 har det tidigare reglementet för intern 
kontroll upphävts och ersatts av Regler för intern 
kontroll. Kommunfullmäktige fastställde reglerna 
den 25 november 2014. 

Av reglerna framgår att nämnderna och de kom-
munala bolagen årligen ska upprätta en internkon-
trollplan som sedan ska följas upp med en gransk-
ningsrapport. I detta avsnitt redogörs kortfattat för 
respektive nämnds/bolags resultat av årets intern-
kontrollarbete.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2014 
innefattade elva olika granskningsområden, bland 
annat utbetalningsrutiner, attestregler, behörighe-
ter i personalsystem och delegationsordning. Nio 
granskningsområden har slutförts och två är pågå-
ende. De områden som kräver fortsatt utveckling 
är momshantering och inköp/upphandling. Det 
framkommer också att det finns ett behov av kom-
mungemensamma regler för representation samt en 
skriftlig rutin för vilka moment som ska ingå vid ny-
anställning/avslut av anställning. De områden där 
det framkommit brister ingår i internkontrollplanen 
för 2015. Kommunstyrelsens internkontrollplan 
2015 innehåller tio granskningsområden.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 
för 2014 innefattade tre olika granskningsområden, 
varav två har rapporterats under året och ett är 
pågående fram till år 2016. Inom granskningsområ-
det ”Utlämna barn till fel person/vårdnadshavare” 
finns upprättade rutiner. I samband med gransk-
ningen har informationsinsatser till vårdnadshavare 
setts över och medfört att information om rutinen 
ska ingå i placeringsmeddelandet som skickas ut 
till vårdnadshavaren. Inom granskningsområdet 
”Ersättning till andra skolor/förskolor för egna 
elever” har rutiner och riktlinjer reviderats. Även 
stickprovskontroller av genomförda utbetalningar 
under året har gjorts. Dessa har inte medfört någon 
anmärkning. Granskningen uppvisade även behov 
av ett systemstöd för gymnasieskolans interkommu-
nala elever. Inför 2015 har nämnden valt ut två nya 
granskningsområden.  

Socialnämnden

Socialnämnden har under året haft fem olika 
granskningsområden i sin internkontrollplan. Kon-
trollen av nivåbedömningar i särskilt boende visade 
att den enskildes insatser i verksamhetssystemet 
inte alltid överensstämde med nivåbedömningen. 

Ett arbete har påbörjats med hemtjänstbeslut i sär-
skilt boende, beslutet kommer att ligga som grund 
till nivåbedömningen. En rutin för kontroll av 
löneutbetalningar har utformats. Inom gransknings-
området ”Orosanmälningar för barn och ungdomar 
upp till 21 år” har en rutin för hantering av inkom-
men anmälan tagits fram. Under 2015 kommer 
ett antal stickprovskontroller att genomföras. En 
checklista för introduktion av nyanställda har tagits 
fram och kontrollen av andelen sjuksköterskor med 
förskrivningsrätt visar att andelen överensstämmer 
med nämndens mål. Inför 2015 har nämnden valt ut 
fyra granskningsområden, varav två är en fortsätt-
ning av årets arbete. 

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens internkontrollplan 
innefattade fyra olika granskningsområden. Genom-
gång av rutinerna för hantering av delegationsbe-
slut och för hantering av slutbevis i bygglovshan-
teringen har medfört att rutinerna nu fungerar bra. 
En genomlysning av bemanningen inom plan- och 
bygglagens område har gjorts. Problemen med 
långa handläggningstider och sårbarheten inom 
verksamheten kvartstår. Arbetet fortsätter med att 
finna lösningar på problemen. Tillsynen av företag 
och verksamheter som använder bekämpningsme-
del är på planeringsstadiet och kommer att genom-
föras under 2015. Den nya nämnden har påbörjat 
arbetet med att ta fram en internkontrollplan för 
2015. 

Lönesamverkan HUL

Lönesamverkan HUL har under året haft två 
granskningsområden i sin internkontrollplan, re-
gistrering av manuella löneunderlag samt behörig-
hetshantering. Arbetet med den interna kontrollen 
har medfört ändrat arbetssätt med behörigheterna. 
Varje lönekonsult har numera ansvar för varsin 
kommun och har därmed fått bättre kännedom om 
organisationen och bättre kontroll över behörighets-
strukturen i kommunen som man har ansvaret för. 
De stickprover som har gjorts har inte visat på några 
oegentligheter. Båda granskningsmomenten ingår i 
nämndens internkontrollplan för 2015, och ytterli-
gare ett granskningsområde, avtalsförändringar, har 
lagts till. 

Uppvidingehus AB

Bolaget har under året haft sex olika gransknings-
områden i sin internkontrollplan. I arbetet med 
internkontrollen har nya rutiner tagits fram för han-
tering av utbetalningar samt för hantering av ären-
den vid utebliven eller försenad hyresinbetalning. 
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Rutinerna för nyckelhanteringen har granskats, och 
visar att kontrollen är god, men att rutinerna behö-
ver uppdateras så att de är likvärdiga för samtliga 
områden. En beställnings- och attestinstruktion har 
beslutats av styrelsen. En inventering av inventarier 
på samtliga områden har gjorts och ett anläggnings-
register där samtliga inventarier registreras har in-
förskaffats. Ett register med samtliga gällande avtal 
har upprättats och information till anställda om 
gällande avtal har påbörjats. Arbete med internkon-
trollplanen för 2015 pågår och kommer att beslutas 
av styrelsen under mars månad. 

UppCom AB

UppCom AB har haft fyra olika granskningsområ-
den i sin internkontrollplan för 2014. Att skatter och 
avgifter betalas in vid rätt tidpunkt har kontrollerats 
månatligen och rapporterats till styrelsen. Kontroll 
av att anläggningsregistret innehåller samtliga in-
ventarier och överensstämmer med uppgifter i redo-
visningssystemet har gjorts. Kontroll av att inköps-
rutiner följs har genomförts. Under 2015 kommer 
riktlinjer för inköp som tydligt anger beloppsgrän-
ser, omfattning och avtal att införas. En invente-
ring av samtliga avtal har genomförts. Under 2015 
kommer ett register med samtliga gällande avtal att 
upprättas. Internkontrollplanen för 2015 innefattar 
fem granskningsmoment. 

Sammanfattande kommentar

Samtliga nämnder och bolag har under året ge-
nomfört arbetet med sina internkontrollplaner. Av 
granskningsrapporterna framgår att det inom de 
granskade områdena inte har förekommit några 
oegentligheter. Resultatet har i många fall blivit 
förbättrade rutiner och arbetssätt samt identifiering 
av förbättringsområden. Den interna kontrollen har 
förbättrats i både kommun och i bolagen och arbetet 
fortsätter med både gamla och nya granskningsom-
råden under 2015. 
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EKONOMI I FOKUS

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 konsu-
merar.

Första året sedan 2004 med negativt resultat

Kommunen använder sig av tre övergripande finan-
siella mål för att styra den ekonomiska utveckling-
en. Två av tre finansiella mål är uppfyllda 2014.

Kommunen redovisar ett negativt resultat om 0,5 
mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än det budgeterade 
resultatet. Balanskravsresultatet är positivt med 0,3 
mnkr, därmed behöver inte underskottet återställas 
under kommande år. I jämförelse med förra året har 
resultatet försämrats med 11,6 mnkr. När jämförel-
sestörande poster exkluderas är försämringen 2,8 
mnkr. Under 2013 återbetalade AFA sjukförsäkrings-
avgift för åren 2006 och 2007, denna post betraktas 
som en jämförelsestörande post och exkluderas vid 
beräkning av vissa ekonomiska nyckeltal. Detta för 
att öka jämförbarheten med andra perioder. 

Nämnderna gör sammantaget ett negativt budgetut-
fall på 5,3 mnkr. Nettokostnadsökningen för nämn-
derna är 8,2 mnkr, vilket motsvarar 1,7 procent. 
Finansförvaltningen ger ett överskott på 5,8 mnkr. 
Lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar och för 
äldre ger ett överskott på cirka 5 mnkr. De avsatta 
medlen för kvalitetsutveckling och omstrukturering 
har inte använts fullt ut och ger ett överskott på ca 
1 mnkr. Skatte- och statsbidragsintäkterna ger ett 
överskott på cirka 1,3 mnkr. Negativa avvikelser 
återfinns på kostnaderna för pensioner, kostnader 
för eftersatt underhåll samt reaförlust till följd av 
försäljning av en industrifastighet.
 
Intäkterna har ökat med 2,7 mnkr, exklusive jäm-
förelsestörande poster 11,5 mnkr, vilket motsvarar 
9,6 procent. Större ökningar återfinns på bidrag från 
Migrationsverket till följd av ökat antal ärenden 
både avseende asyl och personer med uppehålls-
tillstånd, cirka 8,5 mnkr, samt anställningsstöd från 
arbetsförmedlingen, 2,2 mnkr. Kostnaderna har ökat 
med 20 mnkr, 3,4 prosent, där personalkostnaderna 
står för den största ökningen, cirka 19 mnkr. 
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Bekymmersamt ekonomiskt läge på nämnderna

Både i år och under förra året kunde vi se att nämn-
derna inte har klarat av att hålla sig inom sina 
budgetramar. Det är socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden som även i år redovisar ett 
underskott i förhållande till budgeten. Kommunfull-
mäktige beslutade i februari 2014 om tilläggsanslag 
på totalt 5,5 mnkr för barn- och utbildningsnämn-
den och socialnämnden och i februari 2015 om ett 
tillskott för 2015 på totalt 7,7 mnkr. Jämförelsear-
betet visar att både socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens kostnadsnivå i bokslutet 2013 
är på samma nivå som jämförelsekommunernas, 
medan det fortfarande finns en överkostnad i förhål-
lande till strukturkostnaden. 

De kommunala bolagen

I december 2013 bildades ett nytt kommunalt aktie-
bolag, UppMod AB, kommunen står som ägare 
till 100 procent. Bolagets har till föremål för sin 
verksamhet att övergripande samordna de ägda 
bolagens verksamheter genom att äga och förvalta 
aktieinnehav. UppMod har i december 2013 förvär-
vat 100 procent av aktierna i Uppvidingehus AB och 
UppCom AB. UppMod AB redovisar ett nollresultat 
för året.    

Uppvidingehus AB redovisar ett positivt resultat på 
2,0 mnkr. Uthyrningsgraden på bolagets bostadsin-
nehav var vid årets slut 97,4 procent, 96,1 procent 
föregående år. Under 2010 beslutade kommunfull-
mäktige om att tillskjuta 10 mnkr för eftersatt under-
håll av kommunens fastigheter. Samtliga medel har 
nu använts. 

Uppcom AB redovisar ett positivt resultat på 2,5 
mnkr. Inom IT verksamheten har liksom tidigare 
den övergripande uppgiften varit att ansvara för IT 
driften i kommunen. Inom bredbandsverksamheten 
har utbyggnaden fortsatt. Från och med 2011 sköter 
bolaget även driften av kommunens telefonväxel. 

Kommunens borgensåtagande gentemot de kom-
munala bolagen är 67,4 mnkr i  Uppvidinge Hus AB 
och 16,2 mnkr i UppCom AB. Den samlade bedöm-
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ningen av bolagens ekonomiska ställning är att de 
har en stabil ekonomi. UppMod har i dagsläget 
ingen egen verksamhet, intäkterna består av kon-
cernbidrag från dotterbolagen. Uppvidingehus har 
en relativt hög uthyrningsgrad på bostadsinneha-
vet. Migrationsverket hyr ett stort antal lägenheter 
av bolaget och en avveckling av det engagemanget 
kan 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 nämn-
värt.  

Solidarisk borgen

Uppvidinge kommun har ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 280 
kommuner som 2014-12-31 var medlemmar i Kom-
muninvest har ingått likalydande borgensförbindel-
ser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar hur ansvaret ska fördelas 
på varje medlemskommun vid ett eventuellt ian-
språktagande av borgensförbindelsen. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick per 31 
december 2014 till 90,4 miljoner kronor och andelen 
av de totala tillgångarna till 88,2 miljoner kronor. 
Principerna för denna fördelning sker efter en be-
räkningsmodell grundad på samtliga medlemskom-
muners låne-, respektive insatsandel i Kommun-
invest.

Eget kapital

Det egna kapitalet har sedan år 2000 ökat med cirka 
56 mnkr, från 217 mnkr till 273 mnkr 2014. Det mot-
svarar en procentuell ökning på 25,8 procent. Det 
ingående egna kapitalet per 2014-01-01 har ändrats, 
en rättelse till följd av ändrad redovisningsprincip 
har gjorts. Till följd av rättelsen minskar det ingå-
ende egna kapitalet med 3 779 tkr, samtidigt ändras 
ingående värdet på pensionsavsättning med samma 
belopp. Eget kapital är per definition skillnaden 
mellan tillgångar och skulder. Under året har det 
egna kapitalet minskat med 506 tkr (efter rättelsen). 
Under förra året beslutade kommunfullmäktige att 
inrätta en resultatutjämningsreserv (RUR) inom det 
egna kapitalet. Resultatutjämningsreserven består 
av tidigare års positiva resultat och uppgick till 24 
135 tkr vid årets början. Vid bokslutet 2014 är resul-
tatutjämningsreserven oförändrad. 

Pensionsskulden som är intjänad före 1998 är inte 
upptagen i balansräkningen utan redovisas som en 
ansvarsförbindelse.

Nettokostnadsandel

Kommunens nettokostnader ökade med 17,3 mnkr, 
3,6 procent mellan 2013 och 2014. Skatteintäkter och 
statsbidrag ökade med 4,1 mnkr, 0,8 procent, under 
samma period. 

Det är viktigt att under högkonjunktur ha en högre 
skillnad mellan nettokostnaderna och skatteintäk-
terna för att kunna klara av det långsiktiga resultat-
målet även under en lågkonjunktur. Det har vi inte 
uppnått under året. 

Nettokostnadsandelen av skatter och statsbidrag är 
96,5 procent exklusive avskrivningar (100,1 procent 
inkl. avskrivningar). Exklusive jämförelsestörande 
poster var motsvarande nyckeltal 95,6 respektive 
99,3 procent för 2013.
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Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som 
har finansierats med eget kapital. Det finns en 
fastställd målsättning att ha en soliditet på minst 50 
procent. Soliditeten påverkas av sättet att redovisa 
pensionsskulden. 2014 är soliditeten 57,6 procent 
(61,3 procent föregående år), om man väger in pen-
sionsskulden i ansvarsförbindelsen blir soliditeten 
7,9 procent (6,5 procent föregående år). 

Soliditetsmålet på minst 50 procent är uppnått.
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Investeringar

De samlade investeringarna 2014 uppgick till 29,7 
mnkr, vilket är 21,3 mnkr lägre än budget. Avvikel-
sen beror på att ombyggnation av Olofsgården inte 
färdigställts under året samt att nybyggnation av 
förskolelokaler i Åseda inte har kommit igång. Om- 
och nybyggnation av Olofsgården har påbörjats, 
etapp ett som utgörs av nybyggnad av 19 lägenheter 
beräknas stå klart hösten 2015. Resterande ombygg-
nation beräknas vara genomfört hösten 2016. Den 
totala investeringen beräknas till närmare 40 mnkr. 
Projektering pågår för nya förskolelokaler i Åseda. 

Under året har det nya LSS boendet i Lenhovda, 
Sunagård, färdigställts. Byggnaden innehåller sex 
lägenheter i markplan. Den totala kostnaden blev 
cirka 9,8 mnkr. Lågstadieskolan i Åseda har fått en 
tillbyggnad på cirka 300 kvm. Tillbyggnaden inne-
håller tre nya klassrum, nya toaletter samt grupp-
rum. Den totala kostnaden blev cirka 5,8 mnkr. Vat-
tenledningar har nyanlagts i Älghult och Lenhovda. 
I Lenhovda reningsverk har slamhanteringen byggts 
om och ny dekantercentrifug har installerats på 
reningsverken i Lenhovda och Alstermo. En indu-
strifastighet i Älghult har köpts.

Självfinansieringsgraden är för första gången på 
många år under 100 procent, det vill säga hur stor 
andel av årets nettoinvesteringar som finansieras 
med egna interna medel (resultat + avskrivningar). 
Investeringsnivån beräknas vara hög under de kom-
mande två till tre åren till följd av om- och nybygg-
nationer av äldreboende och förskola. Årets inves-
teringar har finansierats utan upplåning, därmed är 
målet om egenfinansierade investeringar uppnått.  

Målet om egenfinansierade investeringar är uppnått. 
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Finansnetto

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan ränte-
intäkter och räntekostnader, uppgår 2014 till 166 tkr.  
De finansiella kostnaderna har minskat med cirka 
2,3 mnkr. Under förra året ändrades beräknings-
grunderna för pensionsskulden, vilket medförde en 
finansiell kostnad på 2,2 mnkr. De finansiella intäk-
terna har minskat något i förhållande till föregående 
år till följd av lägre räntenivåer. 
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Skuldsättningsgrad och låneskuld

Under året har ingen nyupplåning eller amortering 
gjorts, låneskulden per den 31 december är oföränd-
rat 39 mnkr. Årets genomsnittliga upplåningsränta 
har uppgått till cirka 1,39 procent, den är fast under 
lånets löptid, som är till och med april 2015. 

Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investe-
ringarna skall täckas av avskrivningarna, vilket har 
lyckats mellan åren 2007 och 2013. I år överstiger 
investeringarna avskrivningarna. Under flera år på 
mitten av 2000-talet medförde större investerings-
objekt att det inte lyckades. Upplåningen under 
den perioden var nödvändig för att klara beslutade 
investeringar. 

Det pågår planering för ett antal större investe-
ringsprojekt under de kommande två till tre åren. 
Bedömningen är att de ska klaras utan extern upplå-
ning. 

Kommunalskatt

Den totala skattesatsen för kommunalskatt 2014 var 
oförändrad, 22:00 kr per skattekrona.  Det är 51 öre 
högre än genomsnittet i länet och 135 öre högre än 
riksgenomsnittet. 120 (42 procent) av landets kom-
muner har högre skattesats än Uppvidinge kommun 
och i länet är det bara en kommun som har högre 
skattesats. Under 2015 sänks kommunalskatten med 
39 öre till följd av skatteväxling med Region Krono-
berg. 

RISK OCH KONTROLL

Budgetföljsamhet

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet är två indi-
katorer på kontroll av ekonomin. Det budgeterade 
resultatet 2014 var minus 1,7 mnkr. Utfallet är en 
positiv budgetavvikelse med 1,2 mnkr. 2013 var av-
vikelsen 11,1  mnkr.  

Resultatprognosen i delårsrapporten 2014 var minus 
3,2 mnkr. Skillnaden mellan prognos och utfall är 
närmare 2 mnkr. Orsaken kan till stora delar härrö-

ras till resultatförbättringen för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden, och då främst den tekniska 
verksamheten, där den varma och snöfattiga vintern 
har resulterat i ett bättre utfall.  

Likviditet

Med likviditet menas betalningsförmåga på kort 
sikt. Likviditeten har ökat med cirka 10 mnkr och är 
vid bokslutsdagen 153,5  mnkr. 100 mnkr har place-
rats på ett fasträntekonto i sex månader.  Resterande 
likvida medlen är placerade på ett koncernkonto i 
bank tillsammans med de kommunala aktiebolagen. 
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Kassaflöde

Nyckeltalet mäter avsättningsförmågan, det vill 
säga om sparandet är tillräckligt stort för att vara 
konsoliderande. Kassaflödet bör ligga på nivån 7 
till 8 procent. 2014 var kassaflödet 3,2 procent, att 
jämföras med föregående års 7,2 procent.
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Räntabilitet

Detta mått visar avkastningen på totalt investerat 
kapital. Beräkningen sker genom att ställa resultatet 
före finansiella kostnader i relation till den under 
året genomsnittliga balansomslutningen. Efter 
många år med minusresultat har kommunen nu för 
tionde året i rad en positiv räntabilitet. Dock har 
räntabiliteten sjunkit från 3,3 förra året till 0,2 i år. 

Pensionsskuld

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld är RIPS07. Beräkning-
arna är gjorda av Skandia

Pensionsmedelsförvaltning 2014 2013
Avsättning till pensioner 28 086 22 784
Löneskatt 6 814 5 527
Summa 34 899 28 311

Pensionsskuld intjänad före 
1998 189 828 199 611
Löneskatt 46 053 48 426
Summa 235 881 248 037

Totala förpliktelser 270 780 276 348

Finansiell placering
Bokfört värde 0 0
Marknadsvärde 0 0
Marknadsvärde - bokfört värde 0 0

Återlåning i verksamheten 270 780 276 348

Återlåningen i verksamheten har minskat med 5,6 
mnkr (2 %). Avsättningen ökar med cirka 6,6 mnkr, 
medan åtagandet i ansvarsförbindelsen minskat 
med cirka 12,1 mnkr. Från och med 2014 redovisas 
även avsättningen för aktiva politiker. Intjänad pen-
sion före 2014 redovisas i år som en rättelse till följd 
av förändrad redovisningsprincip och påverkar 
därmed inte årets resultat. Rättelsen medför ändra-
de ingående värden för pensionsavsättningen inklu-
sive löneskatt samt på det egna kapitalet. Till följd 
av att även politikerpensionerna nu ingår i avsätt-
ningen har avsättningen ökat med 4 mnkr varav 3,8 
mnkr redovisas som förändring av ingående balans 
och 288 tkr som förändring av årets avsättning.  

Enligt den långtidsprognos som KPA på kommu-
nens uppdrag gjorde 2010, kommer pensionsskul-
den i fasta priser att öka något fram till 2013, för 
att därefter börja minska. År 2050 beräknar KPA att 
skulden minskat från dagens nivå till cirka 75 mnkr. 

Balanskravet

Uppvidinge kommun har inga underskott att åter-
ställa.

Avstämning mot balanskrav, mnkr
Bokslut Bokslut

2014 2013

Årets resultat -0,5 11,1
Realisationsförlust 0,8
Realisationsvinst 0 3,2
Justerat resultat 0,3 7,9
Medel till RUR* 0,0 3,0
Medel från RUR 0,0 0,0
Kvarstående negativt
resultat 0,0 0,0
Balanskravsresultat 0,3 7,9

*RUR = resultatutjämnings-
reserv

Kommunfullmäktige beslutade under 2013 om rikt-
linjer för god ekonomisk hushållning och hantering 
av resultatutjämningsreserv (RUR). En reservering 
av tidigare års resultat på totalt 21 115 tkr gjordes i 
samband med införandet. Av riktlinjerna framgår 
att reservering till resultatutjämningsreserv från och 
med 2013 får göras med den del av årets resultat 
som överstiger det av kommunfullmäktige fast-
ställda resultatmålet. Resultatutjämningsreserven 
får högst uppgå till 25 mnkr i kommunen. Av förra 
årets resultat reserverades 3 020 tkr till resultatut-
jämningsreserven. I år görs ingen förändring i resul-
tatutjämningsreserven, vilket innebär att reserven 
uppgår till 24 135 tkr.  
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DRIFTREDOVISNING

Driftredovisningen visar ett underskott på 5,3 mnkr 
jämfört med fastställd budget. 

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämn-
den redovisar ett negativt utfall på totalt 10,3 mnkr, 
kommunstyrelsen ett positivt resultat på ca 5 mnkr 
och övriga nämnder håller sig inom budgetramarna. 
I prognosen som upprättades vid delårsbokslutet 
aviserades ett underskott på 7,9 mnkr för nämnder-
na. Utfallet blev 2,6 mnkr bättre än prognosen. Den 
största avvikelsen finns på kommunstyrelsen, där 
den tekniska avdelningens resultat har förbättrats 
avsevärt i förhållande till prognosen till följd av låga 
kostnader för snöröjning samt bättre utfall för de 
taxefinansierade verksamheterna.  

Nämndernas nettokostnader har ökat med totalt 
8,2 mnkr, vilket motsvarar 1,7 procent. 

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

Driftredovisning, per verksamhetsområde

Kostnad Intäkt Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
Tkr 2014 2014 2014 2014 2014 2013

Revision 685 0 685 685 0 685 
Kommunstyrelse 189 741 104 422 90 336 85 319 5 017 90 958 
Överförmyndarnämnd 706 0 773 706 67 840 
Barn- och utbildningsnämnd 234 577 29 814 197 893 204 763 -6 870 197 599 
Socialnämnd 238 944 38 348 197 089 200 596 -3 507 193 122 
Miljö- och byggnadsnämnd 5 774 2 838 2 965 2 936 29 3 572 
HUL - gemensam lönenämnd 4 478 4 478 0 0 0 0 
Totalt 674 905 179 900 489 741 495 005 -5 264 486 775 

Finansiering -494 499 -497 840 

Årets resultat -506 11 065 
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NÄMNDERNAS RESULTAT

Kommunstyrelsen
 
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 
5 mnkr i förhållande till budget. Nettokostnaden i 
förhållande till föregående år har minskat med 5,7 
mnkr. Av minskningen avser cirka 4,4 mnkr föränd-
ringar i kostnadsansvar mellan nämnderna för IT- 
kostnader. Även budgeten avseende IT-kostnader 
har omfördelats mellan nämnderna. Nettokostnads-
minskningen efter att hänsyn har tagits till ändrat 
kostnadsansvar är 1,3 mnkr. 

Nettokostnadsminskningen utöver ändrat kostnads-
ansvar 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 renhållningsverksamheterna 
samt kostverksamheten. Personalkostnaderna har 
ökat med 5,7 mnkr, 10,3 procent. Utöver löneök-
ningar består personalkostnadsökningen av att 
UppJobb har bedrivits under hela året (startades 
oktober 2013). 

Tekniska avdelningen redovisar ett positivt utfall 
på 5,6 mnkr i förhållande till budget. Den skat-
tefinansierade verksamheten redovisar ett positivt 
utfall på 2,8 mnkr till följd av lägre kostnader för 
vinterväghållning samt lägre personalkostnader än 
budgeterat. De taxefinansierade verksamheterna 
VA och renhållning redovisar ett positivt resultat i 
förhållande till budgeten, VA-verksamheten med 
1 mnkr och renhållningen med 1,8 mnkr. För båda 
verksamheterna är det intäkterna som ger det 
positiva utfallet. 

Övriga större avvikelser finns inom industrilokaler 
och övriga lokaler till följd av förändringar i fastig-
hetsbeståndet med tappade hyresintäkter och ökade 
kostnader som följd. Upprustningen av banvallarna 
ger ett negativt utfall på cirka 900 tkr. Politikens 
förfogandemedel och utvecklingsmedel har inte 
använts fullt ut och genererar ett överskott på cirka 
580 tkr.   

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens resultat uppvisar 
en negativ budgetavvikelse på 6,9 mnkr. De största 
avvikelserna beror på att antalet barn och elever har 
ökat i förhållande till vad som förutsattes i budget-
ramarna, att bidragen från Migrationsverket inte 
täcker kostnaderna för asylverksamheten, att kost-
naderna för gymnasieverksamhet i extern regi har 
fortsatt vara på en hög nivå samt att kostnaderna 
för barn i behov av särskilt stöd har varit högre än 
budgeterat. 

Nettokostnaden har ökat med cirka 7 mnkr, vilket 
motsvarar cirka 3,6 procent. Från och med 2014 har 
budgetmedel samt kostnadsansvar för drift av IT 
verksamheten omfördelats från kommunstyrelsen 
till barn- och utbildningsnämnden. Detta har gett 
ökade kostnader på 3,7 mnkr för förvaltningen. Net-
tokostnadsökningen efter att hänsyn har tagits till IT 
kostnaderna är 3,3 mnkr, motsvarande 1,7 procent.

I förhållande till förra året ökar intäkterna med cirka 
2,9 mnkr. Bidragen från Migrationsverket har ökat 
till följd av fler asyl-/flyktingelever samt ersättning 
för lokalkostnader. Även bidragen från Skolverket 
har ökat, till största delen beroende på statsbidrag 
för förstelärare. 

Kostnaderna har ökat med cirka 10 mnkr. Ökningen 
utöver ändrat kostnadsansvar är cirka 6,3 mnkr, 
varav personalkostnaderna motsvarar 5,8 mnkr. 

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott på 3,5 mnkr 
i förhållande till budget. Nettokostnaden i förhål-
lande till föregående år har ökat med 7,5 mnkr, 
vilket motsvarar 4 procent. Av ökningen avser cirka 
1 mnkr kostnad för drift av förvaltningens IT-verk-
samhet som tidigare år belastat kommunstyrelsen.  
De totala personalkostnaderna inklusive konsult-
kostnader och resursenhetens debitering har ökat 
med 9,6 mnkr vilket motsvarar 6 procent. Intäkterna 
har ökat med 5,1 mnkr främst beroende på fler asy-
lärenden där vi erhållit ersättning från Migrations-
verket och Landstinget. 

Budgetöverskridandet är främst hänförligt till myn-
dighetsutövning. Konjunkturläget påverkar kost-
nader och kostnadsutvecklingen är mycket svår att 
påverka. Stora delar av förvaltningens verksamhet 
är lagstyrd och begränsar därmed handlingsutrym-
met. Förvaltningen arbetar aktivt med hemmaplans-
lösningar istället för dyrare externa placeringar och 
många av de åtgärder är i förebyggande syfte och 
har som avsikt att hålla nere framtida kostnader. Att 
påvisa en direkt ekonomiskt besparing är däremot 
mycket svårt. 

Inom äldreomsorgen har behov utöver budget varit 
motsvarande 6,4 årsarbetare och ytterligare 2,8 års-
arbetare i avvikelse mot den faktiska bemanningen. 
Budgeten för LOV i särskilt boende redovisar också 
ett underskott. Ett nytt ärende av köp av plats med 
Bostad med särskild service redovisar ett under-
skott med cirka 500 tkr. Hemsjukvården redovisar 
ett underskott på grund av hög arbetsbelastning. På 
IFO är det ökade försörjningsstödskostnader samt 
personal förstärkningar, främst inhyrd personal, 
utöver budget till följd av ökat antal ärenden.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett över-
skott på 26 tkr i förhållande till beslutad budget. 
Nettokostnaden har minskat med 630 tkr (21,4 pro-
cent) sedan föregående år.  Intäkterna har ökat med 
130 tkr (5 procent). Kostnaderna har minskat med 
cirka 500 tkr och beror på att under 2013 behövde 
verksamheten stärkas kraftigt med hjälp av konsul-
ter på grund av många nyrekryteringar. Under 2014 
har det inte funnits samma behov av konsulter.

Lönenämnden HUL

Årets resultat är cirka 170 tkr sämre än det budgete-
rade resultatet, beroende på nytt avtal med CGI från 
mars 2014. Underskottet tillsammans med 2012 och 
2013 års överskott, totalt 456 tkr, reserveras till 2015 
för finansiering av högre kostnader i samband med 
förlängning av avtalet med CGI samt för införande 
av nytt personalsystem. Det är lönenämnden som 
beslutar hur över- eller underskott hanteras. Under 
2012 återbetalades tidigare års överskott på totalt 
676 tkr till medlemskommunerna/ företagen. 
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INVESTERINGSREDOVISNING

Målet om egenfinansiering är uppnått.

Sammanställning av investeringsobjekten 

De samlade investeringarna 2014 uppgick till 29,7 
mnkr, vilket är 21,3 mnkr lägre än budget. Avvi-
kelsen beror på att ombyggnation av Olofsgården 
inte har färdigställts under året samt att nybygg-
nation av förskolelokaler i Åseda inte har kommit 
igång. Om- och nybyggnation av Olofsgården har 
påbörjats, etapp ett som utgörs av nybyggnad av 19 
lägenheter beräknas stå klart hösten 2015. Resteran-
de ombyggnation beräknas vara genomfört hösten 
2016. Den totala investeringen beräknas till närmare 
40 mnkr. Projektering pågår för nya förskolelokaler 
i Åseda. 

Under året har det nya LSS-boendet i Lenhovda, 
Sunagård, färdigställts. Byggnaden innehåller sex 
lägenheter i markplan. Den totala kostnaden blev 
cirka 9,8 mnkr. Lågstadieskolan i Åseda har fått en 
tillbyggnad på cirka 300 kvm. Tillbyggnaden inne-
håller tre nya klassrum, nya toaletter samt grupp-
rum. Den totala kostnaden blev cirka 5,8 mnkr. Vat-
tenledningar har nyanlagts i Älghult och Lenhovda. 
I Lenhovda reningsverk har slamhanteringen byggts 
om och ny dekantercentrifug har installerats på 
reningsverken i Lenhovda och Alstermo. En indu-
strifastighet i Älghult har köpts.

Budget Utfall
2014 2014

Kommunstyrelsen
Inventarier 100 55
Maskinell utrustning 150 293
IT, tele och bredband 500 622
Nybyggnad förskola Åseda 5 000 550
Fastighets- och markköp 0 2 566
Ombyggnation Olofsgården 26 500 6 820
Ny gruppbostad LSS 5 000 5 961
Ombyggnation Åsedaskolan 0 5 857
Disponibla investeringsmedel 4 030 76
Kultur och fritid 400 119
Gator och vägar 1 800 504
Arbetsmaskiner 0 574
Upprustn parker, lekplatser 0 178
Belysningsanläggning 200 -21
Vatten- och avloppsledning 0 771
Kompl arbeten reningsverk 0 2 753
Disponibla invmedel TU 4 000

47 680 27 677

Barn- och utbildningsnämnden
Inventarier 1 200 988
Inventarier gymnasiet 700 331
Inventarier komvux 15 0
Inventarier kulturskolan 60 54

1 975 1 373

Socialnämnden
Inventarier socialkontor 70 76
Inventarier äldreomsorg 330 220
Inventarier, omsorgen om 
funktionshindrade 70 135
Tekniska hjälpmedel 150 129
Inventarier hemsjukvård 100 69

720 629

Total 50 375 29 678

Investeringsredovisning

In- Av-
tkr Utgift komst Utfall Budget vikelse
Kommunstyrelse 27 924 248 27 676 47 680 20 004
Barn- och utbildning 1373 0 1 373 1 975 602
Socialnämnd 629 0 629 1 345 716

29 926 248 29 678 51 000 21 322

Gränsen mellan drift och investering är 5 000 kr.
Avskrivningstiden baseras på bedömd nyttjandetid 
för respektive investering och påbörjas när investe-
ringen tas i bruk.
• Maskiner och inventarier 3 - 10 år
• Fastigheter 20 - 33 år
• Vatten- och reningsverk 25 år
Under året har komponentavskrivning införts på 
nybyggnationer och LSS-boendet i Lenhovda är 
första objektet där komponentavskrivning tilläm-
pas. 
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PERSONAL- OCH HÄLSOREDOVISNING

Personal- och hälsoredovisningen kompletterar 
den ekonomiska verksamhetsberättelsen. Vi kan 
följa upp genomförda insatser, studera trender och 
jämföra oss med omvärlden. Med årets redovis-
ning får du som förtroendevald, chef och anställd 
ett faktaunderlag som kan bidra till att vi hushållar 
ekonomiskt och etiskt med vår största tillgång som 
är personalen.

I redovisningen har kommunen delats upp i tre 
områden; Barn- och utbildningsförvaltningen (Buf), 
Socialförvaltningen (Sof) och Övriga förvaltningar 
(Övr). I den senare ingår Kommunledningsförvalt-
ningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen samt 
Lönesamverkan HUL. Statistiken bygger, om inget 
annat anges, på tillsvidareanställd personal samt 
visstidsanställd personal med månadslön. 

Redovisningen innehåller uppgifter som har tagits 
fram ur personal- och ekonomisystemet.

Händelser inom personalområdet 2014 

Förutom det löpande arbetet med att stötta che-
ferna i rehabiliteringsärenden, individärenden samt 
frågor kring anställningsvillkor, avtal och arbetsti-
der, har en lönekartläggning genomförts, nya chefer 
har introducerats och ett omfattande arbete har 
gjorts inför lanseringen av det nya intranätet där en 
stor del av informationen rör personalområdet.  

Ledarskap och medarbetarskap är två viktiga frågor 
att hantera för att vi ska vara attraktiva som arbets-
givare. Arbetet med att kartlägga viktiga egenska-
per för ett gott ledarskap och medarbetarskap har 
slutförts och resultatet har kommunicerats ut till 
samtliga chefer och medarbetare. Kompetensut-
veckling för cheferna har genomförts genom bland 
annat en utbildning gällande regler och rutiner 
kring Lagen om anställningsskydd, två omgångar 
av vår omfattande arbetsmiljöutbildning för chefer, 
skyddsombud och hälsoinspiratörer samt en före-
läsning om ledarskapets betydelse. 

Personalavdelningen 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. Under året har bland 
annat följande dokument omarbetats:
• Rutiner och checklistor för förebyggande arbete 

och hantering av händelser gällande alkohol och 
droger

• Rutiner och checklistor för förebyggande arbete 
och hantering av händelser gällande hot och 
våld 

• Kommunövergripande checklista för introduk-
tion av nyanställda

• Kommunövergripande checklista för introduk-
tion av chefer

• Riktlinje för minnesgåva

Antal anställda 

I följande tabeller redovisas antalet anställningar 
samt antalet årsarbetare per 31 december. I siffrorna 
ingår även tjänstlediga medarbetare.

Antalet anställda har ökat något jämfört med fö-
regående år, både uttryckt i antal i personer och 
i årsarbetare. Barn- och utbildningsförvaltningen 
minskade antalet årsarbetare med fem. Antalet 
personer har samtidigt minskat med endast två, 
vilket innebär att tjänstgöringsgraden minskat 
något på förvaltningen. Under 2014 ålades barn- och 
utbildningsförvaltningen besparingar, och en del 
tjänster minskades i sysselsättningsgrad i samband 
med detta. Socialförvaltningen har oförändrat antal 
årsarbetare från föregående år, även uttryckt i antal 
personer. Övriga förvaltningar har ökat antalet 
årsarbetare med åtta, till viss del beroende på en 
utökning inom arbetsmarknadsenheten.

88 procent av de tillsvidareanställda är kvinnor, 
oförändrat i förhållande till föregående år. Kommu-
nen bedriver i stor utsträckning verksamheter som 
traditionellt är kvinnodominerade, föga förvånande 
är kvinnodominansen högst på Socialförvaltningen, 
96 procent. För Uppvidinge kommuns del ligger 
dessutom verksamheter med mer manliga inslag, 
såsom räddningstjänst, IT och fastigheter, i bolag/
förbund. Det är eftersträvansvärt med en jämnare 
könsfördelning i alla verksamheter och det är viktigt 
att tänka både jämställdhet och mångfald vid rekry-
teringar, men även i det vardagliga arbetet för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 

Anställningstyp 2014 2013
(anställningar och årsarbe-
tare)

Kv M Tot Tot

Tillsvidareanställda antal 658 89 747 730
Visstidsanställda antal 71 30 101 113
Totalt 729 119 848 843
Tillsvidareanställda åa 573 86 658 642
Visstidsanställda åa 55 27 83 96
Totalt åa 628 113 741 738

Antal årsarbetare 2014 2013 2012
(avrundat till heltal) Tot
Barn- och utbildningsförvalt-
ningen 300 305 292

Socialförvaltningen 308 308 310
Övriga förvaltningar 133 125 111
Totalt 741 738 713
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Timavlönade 

Antalet personer som var timavlönade under 2014 
är 377, en liten ökning jämfört med 2013, 365 styck-
en. Socialförvaltningen har ökat sitt användande 
av timavlönade (framförallt inom avdelning vård 
och omsorg/äldreomsorg) jämfört med tidigare år, 
medan Barn- och utbildningsförvaltningen har hållit 
sig på ungefär samma nivå och övriga förvaltningar 
har minskat sitt användande. 

Inom vård och omsorg/äldreomsorg har omsorgs-
tagarnas behov inte varit större än föregående år, 
användningen av timavlönade har istället till stor 
del använts för att täcka upp för ordinarie perso-
nals sjukfrånvaro. Övriga förvaltningar använde sig 
under 2013 av mycket timavlönad personal inom 
asylverksamheten. Under 2014 har denna post gått 
ner, men de har istället använt sig av övertid och 
fyllnadstid i högre utsträckning.

Arbete som utförs av timavlönade motsvarar cirka 
50 årsarbetare. Kommunen bedriver verksamheter 
som ofta fluktuerar i arbetsbelastning  på grund av 
ändrade behov hos brukare/elever/invånare. Det gör 
att det ofta är svårt att bemanna på ett optimalt sätt 
och medför behov av timanställda. Samtidigt behö-
ver vi arbeta vidare med att vara en attraktiv arbets-
plats, där bland annat trygga anställningsformer för 
våra anställda ingår. 

Mertid 

Den totala mertiden, det vill säga summan av över-
tid och fyllnadstid, har ökat med cirka 2 400 timmar 
jämfört med 2013. 2012 var motsvarande siffra 
mycket låg, cirka 19 500 timmar, medan den 2011 
och 2010 låg på cirka 22 700 respektive cirka 23 900 
timmar. Vi är alltså tillbaka på tidigare års nivåer. 

Inom  socialförvaltningen är det framförallt verk-
samheten hälso- och sjukvård som har ökat sitt uttag 
av övertid. Vi har stora rekryteringsproblem när det 
gäller sjuksköterskor, och det medför en stor belast-
ning på verksamheten.

Inom övriga förvaltningar/asylverksamheten, har 
både övertid och fyllnadstid ökat jämfört med 
tidigare. Det balanseras av att man inte använt sig 
av timavlönad personal i samma utsträckning som 
2013. 

Utförda timmar, timavlö-
nade 2014 2013 2012

Barn- och utbildningsförvalt-
ningen 18 107 18 850 12 826

Socialförvaltningen 85 344 67 221 62 577

Övriga förvaltningar 10 147 14 579 10 128

Totalt 113 598 100 650 85 531

Mertid, timmar 2014 2013 2012
Barn- och utbildningsför-
valtningen 4 439 4 385 5 155

-          Övertid 130 253 68
-          Fyllnadstid 4 309 4 132 5 087
Socialförvaltningen 14 932 14 232 12 916
-          Övertid 2144 912 794
-          Fyllnadstid 12 788 13 320 12 122
Övriga förvaltningar 3 420 1 805 1 457
-          Övertid 2219 1 310 760
-          Fyllnadstid 1201 495 697
Totalt 22 791 20 422 19 528
-          Övertid 4 493 2 475 1 622
-          Fyllnadstid 18 298 17 947 17 906

Personalkostnader 

Lönekostnaderna uppgick till 342,2 mnkr (fg år: 
325,3 mnkr), en ökning med cirka 16,9 mnkr (5,2 
%). Utöver lönerevision har lönekostnaderna ökat 
kraftigt till följd av helårseffekt av start av ny verk-
samhet inom kommunstyrelsen (UppJobb) samt till 
följd av ökade behov inom både social- och barn- 
och utbildningsnämnden. Kostnader för löner och 
arvoden uppgår till 253,8 mnkr, pensioner 9,8 mnkr 
och övriga arbetsgivaravgifter till 78,5 mnkr. Till 
pensionsskulden är avsatt 28 mnkr, och den indivi-
duella delen uppgår till 14,7 mnkr. Semesterlöne-
skulden uppgår till 24,9 mnkr. 

Under de fjorton första dagarna i en sjukskrivning 
betalar arbetsgivaren sjuklön. Kostnaden för detta 
uppgick under året till 3,30 mnkr, vilket är minsk-
ning om cirka 50 tkr jämfört med föregående år. 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kom-
munens anställda är cirka 87 procent, i princip på 
samma nivå som 2013. Kvinnornas ligger på cirka 86 
procent medan männens ligger på cirka 95 procent, 
också dessa siffror är i stort sett desamma som 2013. 
Totalt sett har cirka 51 procent en heltidsanställning. 
Högst andel heltidsanställda finns inom övriga 
förvaltningar, cirka 70 procent, och lägst andel finns 
inom socialförvaltningen, cirka 34 procent. En stor 
del av de anställda på socialförvaltningen (de som 
jobbar inom Kommunals avtalsområde) har ändå 
möjlighet att välja sin sysselsättningsgrad en gång 
per år och den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
på socialförvaltningen är knappt 85 procent. 
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Åldersstruktur 

Medelåldern för tillsvidareanställda i Uppvidinge 
kommun är 46,9 år, en liten föryngring från 2013 
års 47,4 år. Andelen tillsvidareanställda som är över 
50 år är 44,4 procent. I följande tabell redovisas en 
jämförelse av åldersstrukturen för samtliga månads-
avlönade, alltså både tillsvidareanställda och viss-
tidsanställda. 

Andel anställda i olika åldersgrupper

133 tillsvidareanställda medarbetare uppnår en 
ålder av 65 år under de kommande fem åren. Re-
laterat till förvaltningar så återfinns hälften inom 
socialförvaltningen (63 st). Arbetstagaren har rätt att 
vara kvar i arbetet till och med 67 års ålder och en 
del väljer att sluta tidigare.

Antal anställda som fyller 65 år
2015 2016 2017 2018 2019
23 30 33 27 20

Personalomsättning

Under 2014 gick 21 personer i pension, medan 36 
tillsvidareanställda avslutade sina anställningar 
av andra anledningar. Vi har redan idag svårt att 
rekrytera många yrkesgrupper och den samman-
tagna bilden är att vi behöver arbeta med att vara en 
attraktiv arbetsgivare för att klara kompetensförsörj-
ningen och i slutänden våra uppdrag. 

Lön 

I följande tabell redovisas medellönen för tillsvida-
reanställd personal den 31 december. Liksom många 
andra uppgifter i personal- och hälsoredovisningen 
speglar uppgifterna den könssegregerade arbets-
marknad som vi har i Sverige i stort, och i kommu-
nen. Dock fortsätter skillnaden i medellön mellan 
könen att minska.  Den skillnad som finns kan för-
klaras med att män och kvinnor i hög grad arbetar 
inom olika yrken med löneskillnader (till männens 
fördel). Vid den lönekartläggning som genomfördes 

under sommaren 2014 kunde vi se att det inte finns 
några osakliga löneskillnader baserade på kön.  
Däremot behöver vi arbeta vidare med att ha en en-
hetlig lönepolitik och välunderbyggd lönestruktur.

Arbetsmiljöarbetet 

Förvaltningarna har haft arbetsmiljökommittéer vid 
två tillfällen under året. Den kommunövergripande 
arbetsmiljökommittén har haft möte i maj och 
december.  

Personalkontoret har i  samarbete med Previa 
genomfört en omfattande arbetsmiljöutbildning 
för chefer, hälsoinspiratörer och skyddsombud. 20 
chefer deltog i utbildningen som kommer att ges 
fortlöpande för att säkerställa att kunskaperna i 
arbetsmiljöarbete är tillräckliga.  

Kommunens rutiner och checklistor för stöd i arbe-
tet med att förebygga och hantera händelser kring 
alkohol och droger samt hot eller våld har revide-
rats. 

Arbetet med att förebygga och förbättra den psy-
kosociala arbetsmiljön har inneburit genomförande 
av riskbedömingar i flera verksamheter. Dessa har 
resulterat i att insatser har gjorts med hjälp av före-
tagshälsovården Previa. 

Ohälsotal

Sjukfrånvaron per förvaltning och för kommunen 
totalt ses i följande tabeller. Sjukfrånvaron beräknas 
som antal frånvarotimmar på grund av egen sjuk-
dom i förhållande till ordinarie arbetstid. Efter att 
den totala sjukfrånvaron sjönk under 2013, har den 
under 2014 åter ökat. Siffror från Försäkringskassan 
visar att det så kallade sjukpenningtalet också har 
ökat under 2014, både i landet som helhet och i Kro-
nobergs län. Så vi följer trenden men är inte nöjda 
med dagens siffror. Det kommunövergripande 
målet är att vi ska ha en sjukfrånvaro på maximalt 5 
procent. 

Med långtidssjukfrånvaro menas den andel av sjuk-
frånvaron som pågått under en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer. Även långtidssjukfrånva-
ron har ökat under 2014 jämfört med 2013. 
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2013 0,2 11,1 18,8 26,7 27,2 16

2014 0,2 13,1 17,8 24,3 28,1 16,4
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Meddellön 2014 2013 2012
Kvinnor 26 161 25 452 24 910
Män 28 001 27 859 28 320
Totalt 26 423 25 783 25 326
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I följande tabeller redovisas sjukfrånvaron för res-
pektive kön och olika åldersgrupper. Kvinnornas 
sjukfrånvaro är högre än männens. Även här en kon-
sekvens av var man arbetar. På socialförvaltningen, 
där 96 procent av de anställda är kvinnor, är kvin-
nornas sjukfrånvaro markant högre än männens, 
medan på kommunledningsförvaltningen, som har 
den mest ”jämställda” fördelningen mellan män och 
kvinnor, skiljer endast en halv procentenhet mellan 
mäns och kvinnors sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har 
ökat i samtliga åldersgrupper, så ingen grupp skiljer 
ut sig i det hänseendet

Total sjukfrånvaro (%) 2014 2013 2012

Barn- och utbildningsför-
valtningen 5,41 4,79 4,83

Socialförvaltningen 9,4 7,99 9,16
Övriga förvaltningar 5,01 5,79 4,48
Totalt 7,03 6,38 6,71

Långtidssjukfrånvaron 
(%) per förvaltning

2014 2013 2012

Barn- och utbildningsför-
valtningen 54 48 49

Socialförvaltningen 61 48 58
Övriga förvaltningar 49 65 48
Totalt 57 51 55

Det förebyggande arbetet i hälsofrågor fortsätter på 
samtliga förvaltningar. Ett exempel är hälsoprojektet 
på Lingården i Lenhovda, som beskrivs under rubri-
ken Hälsa och friskvård.

Total sjukfrånvaro uppdelat på 
kön (%)

2014 2013 2012
Kvinnor 7,7 6,93 7,32
Män 3,56 3,13 2,74

Upprepade sjukfrånvarotillfällen

Under 2014 hade 28 medarbetare fler än sex sjuk-
frånvarotillfällen, ett resultat som håller sig relativt 
konstant år från år. Vid sex sjuktillfällen på tolv 
månader är det obligatoriskt att koppla in företags-
hälsovården för ett hälsosamtal. Den insatsen görs 
för att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa och 
kunna förebygga längre sjukskrivningar samt full-
göra det rehabiliteringsansvar som arbetsgivare har 
enligt lag. 

Nya sjukfall och frisknärvaro 

Under 2014 påbörjades 86 nya sjukfall som varade 
längre än 28 dagar, inga större förändringar de 
senaste åren. Enligt rehabiliteringspolicyn ska när-
maste chef göra en rehabiliteringsutredning  tillsam-
mans med den medarbetare som har varit sjukfrån-
varande i mer än fyra veckor.

37 procent (271 stycken) av kommunens anställda 
hade inte en enda sjukdag under hela 2014. 2012 och 
2013 var procentsatsen 36, alltså i stort sett samma.

Hälsa och friskvård

Arbetet med hälsa och friskvård ska stimulera de 
anställda till att uppnå och bevara en god hälsa. 
Detta är viktigt för att verksamheternas mål ska 
kunna uppfyllas och för att uppdragstagarna – 
kommunens invånare – ska få en god service. I 
arbetsmiljöpolicyn anges att alla verksamheter ska 
ha ett hälsofrämjande synsätt och arbeta med våra 
friskfaktorer: arbetsglädje, inflytande-delaktighet, 
stolthet och återhämtning.

I kommunen finns cirka 50 hälsoinspiratörer. Upp-
draget för dem är att fungera som informatörer och 
inspiratörer när det gäller frågor kring hälsa, frisk-
vård och välbefinnande. En person på personalkon-
toret fungerar som samordnare för dem. Under 2014 
har de haft en gemensam träff. Vid träffen fick vi 
besöka de olika Sinnenas rum som finns på Dag-
center i Lenhovda, vi provade ett träningspass som 
kan genomföras på arbetsplatsen utan att byta om 
till träningskläder och hälsoinspiratörerna berättade 
och tipsade varandra om hur uppdraget fungerar på 
den egna arbetsplatsen.  

Under hösten 2014 har arbetsgivaren erbjudit två 
pass per vecka på eftermiddagstid hos Hälsans 
Hus i Åseda, som anställda har kunnat gå på utan 
kostnad. Våren 2015 fortsätter vi med pass och har 
fått kvällstider vilket medfört större intresse för 
och möjlighet att gå på passen. Vi har också under 
hösten erbjudit arbetsgrupperna att en instruktör 
från Hälsans Hus kommer till arbetsplatsen och kör 
ett halvtimmes träningspass som man inte behöver 

Sjukfrånvaron i olika åldersgrupper (%)
2014 2013 2012

Kv M Tot Tot Tot

29 år och yngre 7,53 1,78 6,37 5,43 4,42
30-49 år 7,04 5,76 6,83 6,07 7,08
50 år och äldre 8,31 2,15 7,36 6,87 6,75
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byta om till träningskläder för. Tre arbetsgrupper 
nappade på det.

Ett hälsoprojekt har genomförts på Lingårdens 
äldreboende i Lenhovda. Avsikten med projektet är 
att främja hälsa och välbefinnande hos alla medar-
betare för att i förlängningen sänka sjukfrånvaron. 
Tillsammans med företaget Kryast i Sverige AB har 
personalen på Lingården under 2014 jobbat med 
hälsofrämjande insatser och grupputveckling, med 
betoning på livsstil, förändringsmotivation, arbets-
glädje, stresshantering och kost. I utvärderingen har 
medarbetarna i stort (men inte helt ) varit positiva 
till projektet och de insikter och verktyg som man 
har fått med sig. En viktig synpunkt var att man 
behöver fortsätta att arbeta på den inslagna vägen 
för allas bästa. Tanken är att erfarenheterna ska 
hjälpa oss att fortsätta arbeta ändamålsenligt för att 
nå effektiva verksamheter och möjligheter för våra 
medarbetare att arbeta med bibehållen arbetsglädje, 
hälsa och motivation.

Uppvidinge kommun erbjuder alla anställda sub-
ventionerad friskvård till ett värde av maximalt 500 
kronor per år. 163 medarbetare utnyttjade subven-
tionen under 2014, vilket motsvarar 20 procent av 
alla månadsavlönade. Samtliga anställda och förtro-
endevalda erbjöds ett 10-kort för simning på Häl-
sans Hus, kommunens enda badanläggning.  
 

Personalklubben Liljan

Personalklubben Liljan ska verka för och främja triv-
sel-, kultur- och motionsaktiviteter bland medlem-
marna. Alla som är anställda i Uppvidinge kommun 
är automatiskt medlemmar i Liljan. Personalklub-
ben har haft olika aktiviteter under året, bland annat 
halva entrépriset på fyra konserter i konsertserien 
”Musikriket Kronoberg”, matdag med Erik Måneld 
– gemensam matlagning, zipline-åkning samt 
bussresor till Sofiero vid rhododendronblomningen, 
till Göteborg på bok- och biblioteksmässan och till 
Köpenhamn med vintermarknad på Tivoli. Delta-
garantal vid många av aktiviteterna var stort, cirka 
70 personer vid zipline-åkningen och ett 90-tal följde 
med på Köpenhamnsresan! 
Personalklubben erbjuder biobiljetter till SF:s bio-
grafer för 70 kronor per styck. Biljetterna säljs i 
receptionerna i Lenhovda och Åseda. 

Medarbetarundersökning 2014

Vi har lagt in resultatet från vårens medarbetarun-
dersökning  i Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) databas. Resultatet har räknats om till ett 
index från 0 – 100. Hittills har 54 andra kommuner 
lagt in sina resultat. Uppvidinges medelvärde, det 
samlade medelvärdet för alla 54 kommuner samt 
lägsta och högsta resultat som rapporterats in från 

övriga kommuner.

Uppvidinge ligger runt medel på alla parametrar. 
Vi betraktar resultatet som en bra grund att arbeta 
vidare från när det gäller till exempel arbetsmiljöar-
betet och fortsatt arbete med ledarskap och medar-
betarskap i organisationen.
  

Inför 2015

Personalkontoret arbetar för att kommunen ska vara 
en attraktiv arbetsgivare med friska medarbetare 
som trivs på sitt arbete och har bra förutsättningar 
för att ge god service och stöd till invånarna. I strä-
van mot detta mål kommer personalkontoret under 
2015 att arbeta vidare med att ta fram ett personal-
politiskt program. Kommunens personalpolitik ska 
utgöra en grund för ett gemensamt förhållnings-
sätt, gemensamma värderingar och ett gemensamt 
arbetssätt, så att personalfrågorna hanteras på ett 
likartat sätt i kommunen. 

En attraktiv arbetsgivare har ett fungerande ar-
betsmiljöarbete och arbetar främjande och förebyg-
gande för att minska sjukfrånvaro och öka andelen 
långsiktigt friska medarbetare. En förutsättning 
för ett fungerande arbetsmiljöarbete är kunskaper.
Personalkontoret erbjuder därför återkommande 
en omfattande arbetsmiljöutbildning för chefer, 
skyddsombud och hälsoinspiratörer. 2015 är början 
på en ny mandatperiod och vi har många nya politi-
ker i nämnder och styrelser. För att de ska ha möj-
lighet att ta det arbetsmiljöansvar som åligger dem 
kommer vi att genomföra en arbetsmiljöutbildning 
som är särskilt riktad till politiker. 

Personalkontoret ger stöd och service i form av 
information, utbildning, lag- och avtalstolkning, 
förhandlingar, arbete med förebyggande hälsa och 
mycket mer. Under 2015 kommer personalkonto-
ret bland annat att genomföra en utbildning inom 
arbetsrätt för samtliga chefer, en ny mångfaldsplan 
kommer att arbetas fram och flera av kommunens 
arbetstidsavtal kommer att ses över. Sjukfrånvaron 
kommer vara en viktig fråga att arbeta med även 
fortsättningsvis och arbetet med att införa ett nytt 
personalsystem kommer också att ta mycket tid. 

Alla kommuner

Uppvi- 
dinge Medel Lägsta Högsta

Motiva- 
tion 79 80 75 85
Ledarskap 78 77 72 87
Styrning 75 79 74 84
TOTALT 77 79 74 85
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HÅLLBAR UTVECKLING

En hållbar samhällsutveckling ska vara ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbar. Vi måste lära oss att 
tillgodose dagens behov utan att äventyra förut-
sättningarna för framtida generationer. Uppvidinge 
kommun arbetar systematiskt med att bidra till att 
nå de nationella och regionala miljömålen. Redovis-
ningen har sin utgångspunkt i kommunens ener-
gistrategi och i de lokala miljömålen.

Vårt mål är att bli Kronobergs grönaste kommun!

Energi och klimatarbete

Kommunen har ett övergripande mål att skapa ett 
långsiktigt och hållbart energisystem — hushåll-
ning med de resurser som finns samt prioritering av 
energi från förnyelsebara källor. Energiförsörjning-
en ska vara säker, ekonomisk och ekologiskt hållbar.

Uppvidinge kommun har under flera år arbetat 
med inriktning mot ökad användning av förnyelse-
bara energikällor för uppvärmning. Idag kommer 
mer än nittio procent av energin i kommunägda 
bostäder och lokaler från förnyelsebara källor. Inom 
det kommunala bostadsbeståndet används nästan 
ingen olja. 

Förutsättningen för etablering av vindkraftverk 
i skog är relativt god och då kommunen har ett 
bra vindläge så har ett stort antal projektörer visat 
intresse för att etablera sig här. Det finns idag fyra 
vindkraftverk igång i kommunen. Om alla projekt 
som har visat intresse för att etablerar sig här blir av 
så kommer kommen att ha cirka 175 vindkraftverk. 
Kommunen har planer på att bli ägare/delägare i ett 
eller flera vindkraftverk och bli självförsörjande på 
el.  

Ekologisk mat

Ett nationellt mål för konsumtion av livsmedel i of-
fentlig sektor är att 25 procent ska vara ekologiska. 
Det är ett mål som även Kommunstyrelsen har anta-
git. Målet har uppnåtts för tredje året i rad. 

Avfall

Kommunens mål är att minska mängden avfall på 
soptippen. Avfallet kan istället återanvändas, åter-
vinnas eller energiutvinnas. Ett steg som har tagits 
är att allt hushållsavfall sorteras och en stor del blir 
fjärrvärme genom förbränning och biogasutvin-
ning i ett samarbete mellan Aneby, Vetlanda, Eksjö, 
Sävsjö och Uppvidinge kommuner. 

Kommunen ansvarar för insamling och behandling 
av allt hushållsavfall. Som hushållsavfall räknas till 
exempel städavfall, matavfall och grovavfall som 
uppstår i hemmet, liksom avloppsslam och latrin. 
Även avfall från verksamheter och företag, om det 
är avfall som uppkommer på grund av att männis-
kor vistas i lokalerna, räknas som hushållsavfall. 

Vattenkvalitet

Dricksvattnet i Uppvidinge håller mycket god kvali-
tet och får med mycket få undantag tjänliga bedöm-
ningar vid provtagningarna.   
Dricksvattnet som produceras vid vattenverken 
kontrolleras regelbundet genom provtagningar och 
analyser vid ackrediterade laboratorier. Antalet 
provtagningar vid respektive verk varierar bero-
ende på producerad mängd dricksvatten. Totalt tas 
ungefär 150 prover på utgående vatten från vat-
tenverken och på vatten ute på ledningsnätet varje 
år. Proverna omfattar analyser av cirka 120 parame-
trar. Utöver detta görs egna driftkontroller under 
reningsprocessen inne i vattenverken både genom 
provtagningar och genom mätningar med onlinein-
strument som kontinuerligt mäter nivåerna av vissa 
parametrar. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER

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

RKR-rekommendation Rek. 
upp-
fylld

Rek. 
inte 
upp-
fylld

Kommentar

2.1 Särskild avtals- och visstidspension O
3.1 Redovisning av extraordinära poster och 
upplysningar för jämförelseändamål

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

4.2 Redovisning av skatteintäkter O Vi redovisar SKL:s decemberprognos för 
skatteintäkter.

6.2 Redovisning av bidrag till infrastruktu-
rella investeringar

Inte aktuellt.

7.1 Upplysningar om pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser

O

8.2 Sammanställd redovisning O Redovisningsprinciperna mellan kommunen 
och ingående enheter skiljer sig avseende 
avskrivningsmetod. I kommunen tillämpas 
komponentavskrivning vid nybyggnation av 
fastigheter.

10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser O

11.4 Materiella anläggningstillgångar O Från och med 2014 tillämpas kompo-
nentavskrivning vid nybyggnation av 
lokaler.

12.1 Redovisn.av immateriella tillgångar Inte aktuellt
13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal O
14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändring-
ar i uppskattningar och bedömningar samt 
rättelser av fel

Från och med 2014 redovisas ålders- och 
efterlevandepension för aktiva politiker i 
pensionsavsättningen om intjänandet är efter 
1998. Rättelse har gjorts i ingående värden 
2014.

15.1 Redovisning av lånekostnader O Lånekostnader belastar resultatet för den 
period de hänför sig till

16.2 Redovisning av kassaflöden O
17 Värdering och upplysningar om pensions-
förpliktelser

O

18 Intäkter från avgifter, bidrag och försälj-
ningar

O Investeringsbidrag periodiseras linjärt under 
samma nyttjandeperiod som motsvarande 
tillgång.

19 Nedskrivningar O
20 Redovisning av finansiella tillgångar och 
skulder

O

21. Redovisning av derivat och säkringsredo-
visning

Inte aktuellt

22. Delårsrapport O
23. Löpande bokföring Enligt RKR ska rekommendationen tillämpas 

från och med 2015. Genomgång och eventu-
ell anpassning till rekommendationen görs 
under 2015.
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RESULTATRÄKNING

Kommun Kommun Kommun Koncern Koncern
Not Budget 2014 2013 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 102 048 131 138 128 410 183 876 186 388 
- Varav jämförelsestörande 2 8 817 8 817 

Verksamhetens kostnader 3 -575 148 -605 274 -585 273 -643 154 -628 637 
- Varav jämförelsestörande 4

Avskrivningar -19 000 -17 924 -17 972 -25 289 -25 077 

Nedskrivning 5

Verksamhetens nettokostnader -492 100 -492 061 -474 835 -484 567 -467 326 

Skatteintäkter 6 357 521 348 415 346 737 348 415 346 737 

Generella statsbidrag 7 132 564 142 975 140 547 142 975 140 547 

Finansiella intäkter 8 1 554 1 386 2 164 1 524 2 426 

Finansiella kostnader 9 -1 310 -1 220 -3 548 -3 383 -6 807 

Resultat efter finansnetto -1 772 -506 11 065 4 964 15 578 

Skattekostnad -516 -1 389 

Extraordinära kostnader

Extraordinära intäkter

Årets resultat -1 772 -506 11 065 4 448 14 189 
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KASSAFLÖDESANALYS

Kommun Kommun Koncern Koncern
2014 2013 2014 2013

Den löpande verksamheten
Årets resultat -506 11 065 4 448 14 189 
Justering för avskrivningar 17 924 17 972 25 289 25 077 
Justering för avsättningar 3 323 2 054 3 838 1 655 
Justering för nedskrivning Not 10 0 0 0 0 
Justering för realisationsvinst/förlust Not 11 820 -3 170 737 -520 
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 21 561 27 921 34 312 40 401 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -6 277 -4 941 509 -3 830 
Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder 19 500 5 289 10 170 6 030 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 34 784 28 269 44 991 42 601 

Investeringsverksamheten
Försäljning av anläggningstillgångar/investeringsbidrag Not 12 5 371 698 5 371 698 
Investering i materiella anläggningstillgångar -29 926 -16 963 -44 676 -31 370 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Not 12 0 5 000 70 0 
Investering i finansiella anläggningstillgångar Not 12 0 -50 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 555 -11 315 -39 235 -30 672 

Finansieringsverksamheten
Amortering/nyupptagna lån 0 -2 246 -1 871 
Förändring av finansiella anläggningstillgångar 70 102 990 
Ökning av långfristiga fordringar -5 000 0 
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 70 -4 898 -2 246 -881 

Årets kassaflöde 10 299 12 056 3 519 11 048 

Likvida medel vid årets början 143 223 131 167 166 859 155 811 

Likvida medel vid årets slut 153 521 143 223 170 378 166 859 
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BALANSRÄKNING

Kommun Kommun Koncern Koncern
TILLGÅNGAR 2014 2013 2014 2013
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 13 225 739 219 077 361 856 338 299 
Pågående ny- och ombyggnationer Not 13 10 942 10 488 10 942 20 041 
Maskiner och inventarier Not 14 12 667 13 971 23 079 24 526 
Balansposter enligt särskild lag 910 984 
Summa materiella anläggningstillgångar 249 348 243 536 396 787 383 850 

Finansiella anläggningstillgångar Not 15 8 212 8 282 5 602 8 412 
Summa anläggningstillgångar 257 560 251 818 402 389 392 262 

Omsättningstillgångar
Varulager 920 1 000 
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 22 708 15 262 19 610 17 901 
Övriga kortfristiga fordringar Not 16 41 093 42 262 44 030 46 248 
Kassa och bank Not 17 153 521 143 223 170 378 166 859 
Summa omsättningstillgångar 217 322 200 747 234 938 232 008 
SUMMA TILLGÅNGAR (tkr) 474 882 452 565 637 327 624 269 

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Ingående eget kapital 253 482 245 437 288 880 277 084 
Rättelse till följd av ändrad redovisningspricip -3 779 -3 779 
Nytt ingående kapital 249 703 285 101 
Årets resultat -506 11 065 4 448 14 189 
- varav förändring av resultatutjämningsreserv Se notupp- 0 3 020 0 3 020 
Resultatutjämningsreserv lysning efter 24 135 21 115 24 135 21 115 
Summa eget kapital not 12 273 332 277 617 313 684 312 389 

Avsättningar
Sluttäckning Linneberga Not 18 10 639 10 125 10 639 10 125 
Avsatt till pensioner Not 19 34 899 28 311 35 388 28 805 
Varav rättelse till följd av ändrad redovisnings-
princip Not 19 3 779 3 779 
Uppskuten skatt 0 0 887 4 147 
Summa avsättningar 45 538 38 436 46 914 43 076 

Långfristiga skulder
Anläggningslån Not 20 39 000 39 000 142 374 144 620

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 21 70 883 57 956 75 547 71 640
Övriga kortfristiga skulder Not 22 46 129 39 556 58 808 52 544
Summa kortfristiga skulder 117 012 97 512 134 355 124 184
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 474 882 452 565 637 327 624 269

Ansvars- och borgensförbindelser 2014 2013 2014 2013
Borgensförbindelser, kommunala bolag 83 592 84 850
Borgensförbindelser, övriga 11 251 11 251 11 251 11 251
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt Not 23 235 881 248 037 235 881 248 037
Kommunalt förlustansvar 187 237 187 237
Summa 330 911 344 375 247 319 344 375

Värde av leasingavtal 2014 Inom 1 år 1-5 år Över 5 år
Bilar 4 719 1 573 3 146
Fastigheter 28 675 7 290 13 826 7 559

33 394 8 863 16 972 7 559
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NOTFÖRTECKNING
Kommun Kommun Koncern Koncern

2014 2013 2014 2013

Not 1
Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel 13 310 12 990 17 213 12 990
Taxor och avgifter 39 568 38 156 39 697 38 264
Jämförelsestörande post 0 8 817 0 8 817
Hyror och arrenden 12 935 12 323 60 828 60 492
Försäljning av verksamhet 6 678 5 330 6 776 19 102
Försäljning av anläggningstillg 0 3 170 104 0
Bidrag 58 646 47 624 58 664 46 723
Övriga ersättningar 594 0

131 138 128 410 183 876 186 388

Not 2
Jämförelsestörande intäkter
Återbetalning AGS 0 8 817 0 8 817

Not 3
Verksamhetens kostnader*
Bidrag och transfereringar 17 505 17 854 17 528 22 357
Entreprenad och köp av verks 109 672 112 533 140 967 122 237
Lokalhyror 29 601 29 353 9 678 28 462
Personalkostnader 367 345 348 404 392 711 349 570
Realisationsförlust 820 0 820 0
Övriga inköp 29 192 30 471 35 096 85 588
Övriga tjänster 51 140 46 658 46 354 20 423

605 274 585 273 643 154 628 637
*Ändrade värden 2013, byte av kontoplan 2014

Not 4
Jämförelsestörande kostnader 0 0 0 0

Not 5
Nedskrivning

0 0 0 0

Not 6
Skatteintäkter
Egna skatteintäkter 351 625 344 642 351 625 344 642
Slutavräkning tidigare år -3 275 4 360 -3 275 4 360
Prognosavräkning bokslutsår 65 -2 264 65 -2 264

348 415 346 737 348 415 346 737
Skatteintäkterna baseras på SKL:s decemberprognos

Not 7
Generella statsbidrag
Inkomstutjämning 100 988 97 329 100 988 97 329
Kostnadsutjämning 26 298 24 434 26 298 24 434
LSS utjämning -4 827 -2 513 -4 827 -2 513
Struktur- och införandebidrag 1 423 0 1 423
Regleringsavgift 2 143 4 229 2 143 4 229
Kommunal fastighetsavgift 16 950 17 068 16 950 17 068

142 975 140 547 142 975 140 547
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Kommun Kommun Koncern Koncern

2014 2013 2014 2013

Not 8

Finansiella intäkter

Räntor 1 247 1 955 1 383 2 217

Övriga finansiella intäkter 139 209 141 209

1 386 2 164 1 524 2 426

Not 9

Finansiella kostnader

Räntor på lån 551 695 2 705 3 954

Räntor på pensionsskuld 537 550 542 550

Ändr ber.grund pensionsavsättning 0 2 184 0 2 184

Övriga finansiella kostnader 133 119 136 119

1 220 3 548 3 383 6 807

Not 10

Nedskrivning

0 0 0 0

Not 11

Realisationsvinst/förlust

Reavinst, försäljning av fastighet 0 0

Reavinst, försäljning av fin tillg 0 -2 650 0 0

Reavinst, försäljning av anl tillg 0 -520 -83 -520

Reaförlust, försäljning av fastighet 820 820

820 -3 170 737 -520

Not 12

Investeringsverksamhet

Investeringsbidrag 73 73 73 73

Förs av aktier, kommunala bolag 5 000 0

Köp av aktier, kommunalt bolag -50 0

Försäljning av anläggningstillg 520 520

Försäljning av fin. Anläggningstillg 70

Försäljning av industrifastigheter 5 123 0 5 123 0

Försäljning av exploateringsfast. 175 105 175 105

5 371 5 648 5 441 698

Notupplysning Resultatutjämningsreserv

Ingående värde 24 135 0 24 135 0

Reservering av tidigare års 

överskott, KF 2013, § 87 21 115 21 115

Reservering  0 3 020 0 3 020

Utnyttjande 0 0 0

Summa efter fastställande av ÅR 24 135 24 135 24 135 24 135
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Kommun Kommun Koncern Koncern
2014 2013 2014 2013

Not 13
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ack. Anskaffningsvärde 561 117 555 180 776 947 768 454
Ack avskrivning -336 161 -322 369 -432 769 -413 557
Ack nedskrivning -5 879 -5 879 -5 879 -5 879
Årets ingående värde 219 077 226 932 338 299 349 018
Årets investeringar 16 762 6 114 29 461 8 670
Avyttringar och utrangeringar -6 191 0 -6 191 0
Nedskrivningar 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivning -13 575 -13 792 -18 932 -19 212
Överförda från eller till annat slag 9 666 0 19 219 0
Övriga förändringar 0 -177 0 -177
Utgående värde 225 739 219 077 361 856 338 299

Markreserv
Ack. Anskaffningsvärde 36 169 33 810
Ack. Avskrivning -84 -73
Årets ingående värde 36 086 33 737
Årets investeringar 0 2 463
Årets avskrivning -11 -11
Avyttringar och utrangeringar -391 -104
Utgående värde 35 684 36 086

Verksamhetsfastigheter
Ack. Anskaffningsvärde 222 440 222 443
Ack. Avskrivning -111 659 -105 060
Ack. Nedskrivning -5 712 -5 712
Årets ingående värde 105 069 111 671
Årets investeringar 11 894 -3
Aktiverat från pågående 3 794
Nedskrivning 0
Årets avskrivning -6 362 -6 599

114 395 105 069

Fastighet för annan verksamhet
Ack. Anskaffningsvärde 175 500 174 121
Ack. Avskrivning -136 309 -132 746
Ack. Nedskrivning -119 -119
Årets ingående värde 39 072 41 256
Årets investeringar 772 1 379
Årets nedskrivning 0
Årets avskrivning -3 422 -3 563

36 422 39 072
Publika fastigheter
Ack. Anskaffningsvärde 70 162 67 960
Ack. Avskrivning -47 616 -45 723
Ack. nedskrivning -47 -47
Årets ingående värde 22 499 22 190
Årets investeringar 1 355 2 275
Årets nedskrivning 0
Försäljningar/utrangeringar -73 -73
Årets avskrivning -2 015 -1 893

21 766 22 499
Upplysning om avskrivningstider och metoder framgår
av investeringsredovisningen.
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Kommun Kommun Koncern Koncern
2014 2013 2014 2013

Not 13 forts
Affärsfastigheter
Ack. Anskaffningsvärde 56 843 56 843
Ack avskrivning -40 493 -38 766
Årets ingående värde 16 350 18 077
Årets investeringar 2 741 0
Nedskrivning 0
Avyttringar/utrangeringar -5 727 0
Aktiverat från pågående 5 873
Årets avskrivning -1 765 -1 727

17 472 16 350
Not 13 forts
Pågående investeringar
Ingående nedlagda kostnader 10 488 3 850 20 041 4 173
Under året nedlagda kostnader 10 123 6 638 10 123 15 868
Årets avskrivning -3 -3
Under året avslutade investeringar -9 666 0 -19 219 0

10 942 10 488 10 942 20 041
Not 14
Maskiner och inventarier
Ack. Anskaffningsvärde 134 331 130 121 156 712 151 829
Ack avskrivning -120 283 -116 103 -132 082 -128 267
Ack neskrivning -77 -77 -77 -77
Årets ingående värde 13 971 13 941 24 553 23 485
Årets investeringar 3 042 4 210 4 844 6 831
Årets försäljning/utrangering 0 -36 0
Årets avskrivning -4 346 -4 180 -6 281 -5 790

12 667 13 971 23 079 24 526
Not 15 
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier kommunala bolag 50 50 2 400 2 400
Övriga aktier 355 355 355 355
Kommunassurans Syd AB 454 454 454 454
Andelar 495 495 535 535
Insatskapital 258 328 258 328
Långfristig fordran UppMod 5 000 5 000 0 0
Övrig långfristig fordran 1 600 1 600 1 600 4 340

8 212 8 282 5 602 8 412
Not 16
Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 686 4 546 4 198 7 161
Moms och skatter 5 799 6 439 6 894 6 704
Fastighetsavgift 8 331 8 595 8 331 8 595
Övriga fordringar 23 212 18 323 24 541 19 429
Skatteavräkning fg år 65 4 359 65 4 359

41 093 42 262 44 030 46 248
Not 17
Kassa och bank
Kassa  45 22 45 22
Plusgiro 1 092 4 475 1 092 4 475
Bank 149 988 135 839 166 845 159 475
Medlemskonto Södra 2 333 2 826 2 333 2 826
Konsum 63 61 63 61

153 521 143 223 170 378 166 859
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Kommun Kommun Koncern Koncern

2014 2013 2014 2013

Not 18

Avsättning, sluttäckning Linneberga

Ingående värde 10 125 12 220 10 125 12 220

Årets avsättning 0 0 0 0

Värdeförändring 0 0 0 0

Årets intäkter 514 0 514 0

I anspråktagande under året 0 -2 095 0 -2 095

Återstående värde 10 639 10 125 10 639 10 125

Avsättningen avser sluttäckning av deponianläggningen i

Linneberga. Sluttäckningen beräknas vara genomförd 

12/31/2020

Not 19

Avsättning, pensionsskuld

Ingående avsättning 28 311 24 162 28 805 24 662

Rättelse, ny redovisningsprincip 3 779 0 3 779 0

Nyintjänad pension 2 116 1 488 2 116 1 488

Utbetalningar -1 021 -1 310 -1 021 -1 316

Ränte- och basbeloppsuppräkning 155 630 155 630

Föräkringstekniska grunder 0 2 185 0 2 185

Personalförändringar 1 010 1 020 1 010 1 020

Övrig post 549 136 544 136

Återstående avsättning 34 899 28 311 35 388 28 805

Upplysning om ingånde delar i pensionsavsättning

Särskild avtals/ålderspension 1 588 1 217 1 742 1 412

Förmånsbestämd/kompl pension 18 817 16 237 18 817 16 237

Ålderspension 6 546 4 309 6 546 4 309

Pension till efterlevande 1 135 1 021 1 374 1 320

Summa pensioner 28 086 22 784 28 479 23 278

Löneskatt 6 814 5 527 6 909 5 527

Summa avsättning 34 899 28 311 35 388 28 805

Antal visstidsförordnanden 2 2 2 2

Aktualiserings-/utredningsgrad 95% 93% 95% 93%

Ingen del av förpliktelsen har tryggats genom försäkring

Not 20

Långfristiga skulder

Ingående värde 39 000 39 000 144 620 146 491

Förra årets kortfristiga del 0 0 560 0

Nästa års amortering 0 0 -560 -560

Nyupptagna lån 0 0 0 0

Årets amortering 0 0 -2 246 -1 311

39 000 39 000 142 374 144 620
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Kommun Kommun Koncern Koncern

2014 2013 2014 2013

Not 21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen ränta 109 148 285 148

Upplupna kostnader  6 150 5 657 242 8 700

Arbetsgivaravgifter 6 092 5 882 6 563 6 523

Semesterlöneskuld 24 993 24 283 25 888 25 154

Skatteavräkning fg år 3 276 2 264 3 276 2 264

Förutbetalda intäkter 15 546 6 628 24 445 15 708

Pensionsskuld individuell del 14 717 13 094 14 848 13 143

70 883 57 956 75 547 71 640

Not 22

Övriga kortfristiga skulder

Skatter och moms 9 154 8 956 10 781 10 320

Leverantörsskulder 31 958 23 609 37 878 30 652

Skogsfondering 2 337 2 380 2 337 2 380

Interimposter 711 1 461 711 1 461

Skulder till kreditinstitut 0 0 4 189 3 745

Övrigt 1 968 3 151 2 912 3 986

46 129 39 556 58 808 52 544

Not 23

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse

Ingående ansvarsförbindelse 248 037 235 244 248 037 235 244

Pensionsutbetalningar -7 878 -10 487 -7 878 -10 487

Ränte- och basbeloppsuppräkning -1 656 5 465 -1 656 5 465

Försäkringstekniska grunder 0 17 936 0 17 936

Övrig post -2 622 -121 -2 622 -121

Utgående ansvarsförbindelse 235 881 248 037 235 881 248 037

Aktualisering-/utredningsgrad 95% 93% 95% 93%

Ingen del av förpliktelsen har tryggats genom försäkring

Upplysning om ingående delar i ansvarsförbindelse

Pension till efterlevande 3 931 5 031 3 931 5 031

Intjänat före 97 156 497 161 086 156 497 161 086

Livränta 4 951 6 842 4 951 6 842

Ålderspension 22 528 25 911 22 528 25 911

Visstidspension 1 193 0 1 193

Sjukpension 728 741 728 741

Summa pensioner 189 828 199 611 189 828 199 611

Löneskatt 46 053 48 426 46 053 48 426

Summa ansvarsförbindelse 235 881 248 037 235 881 248 037
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för sammanställd 
redovisning.

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

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING  

I Uppvidinge kommuns sammanställda redovisning 
ingår följande enheter: 

• Uppvidinge kommun 

• UppMod AB

• Uppvidingehus AB

• UppCom AB

• Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg 

(RÖK) 

Under 2013 bildades det kommunala bolaget 
UppMod AB. Bolaget förvärvade samtliga aktier 
i Uppvidingehus AB och UppCom AB. Därmed 
förändrades ägarstrukturen så att UppMod AB ägs 
till 100 procent av kommunen och Uppvidingehus 
AB och Uppcom AB ägs till 100 procent av UppMod 
AB.

RÖK är ett gemensamt kommunalförbund som 
drivs tillsammans med Lessebo kommun och Tings-
ryds kommun. Uppvidinges andel är 37,3 procent 
och denna andel har genomgående använts  i den 
följande redovisningen

Koncernredovisningen har upprättats enligt för-
värvsmetoden med proportionell konsolidering. Det 
innebär att det egna kapitalet som har förvärvats vid 
anskaffningstillfället har eliminerats.  

I övrigt har alla interna mellanhavanden elimine-
rats. Redovisningsprinciperna för samtliga ingående 
enheter överensstämmer i stort med dem som finns 
angivna för kommunen. Kommunen har under 2014 
infört komponentavskrivning vid nybyggnation av 
fastigheter. De övriga ingående enheterna tillämpar 
inte komponentavskrivning

Bolaget UppMod AB startades under 2013. UppMod 
AB ägs till 100 procent av Uppvidinge kommun. 
UppMod AB förvärvade bolagen Uppvidingehus 
AB och UppCom AB under 2013 och äger 100 pro-
cent. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att 
övergripande samordna de ägda bolagens verksam-
heter genom att äga och förvalta aktieinnehaven 
samt bedriva därmed förenlig verksamhet

Under året har ägardirektiv och bolagsordning 
fastställts. Bolaget redovisar ett nollresultat för året. 
Styrelsen beslutade att dotterbolagen ska ge ett kon-
cernbidrag på totalt 235 tkr till UppMod AB. Bolaget 
har köpt ekonomiadministrativa tjänster av kommu-
nen för upprättande av system för den ekonomiska 
redovisningen. I övrigt är det kostnader för revision 
samt kostnad för upprättande av årsredovisning 
som har redovisats i bolaget. 

UPPMOD AB

Ordförande är 
Åke Carlson  (C)

VD är
P-O Ekelund

Särskilda upplysningar 2014, mnkr
UppMod Uppv Hus UppCom RÖK

Lämn koncernbidrag 150 85
Mott. Koncernbidrag 235
Utdelningar
Köp av fast egendom
Förs av fast egendom
Borgensåtagande 67,4 16,2
Skuldåtagande 5,0 4,7

Antal anställda i de kommunala bolagen 31 december
2014 2013 2012

AB Uppvidingehus 23 22 22
UppCom AB 9 9 9
UppMod AB 0 0 -
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UPPVIDINGEHUS AB

Ordförande är 
Linda Arvidsson (M)  

VD är
Rickard Gustafsson

VIKTIGA HÄNDELSER 

Bolaget bildades 1972 efter sammanslagning av bo-
stadsstiftelserna i Uppvidinge kommun och är sedan 
slutet av 2013 ett helägt dotterbolag till UppMod AB. 
Bolaget äger och förvaltar 806 bostäder och 117 lo-
kaler. Utöver drift och skötsel av det egna beståndet 
utförs förvaltning av kommunens fastigheter. Den 
förvaltade ytan uppgår till cirka 120 000 kvm varav 
det egna beståndet utgör cirka 60 000 kvm. 

Bolagets vision är att AB Uppvidingehus ska vara 
det självklara valet för dem som inom kommunen 
väljer hyresrätten som bostadsform. Våra hyresgäs-
ter ska känna trygghet och stolthet över att bo hos 
oss. Vi ska vara ett föredöme i vårt arbete med lång-
siktig hållbarhet inom ekonomi, ekologi och socialt. 

Bolaget har under hösten bytt VD. Lars Lindahl har 
varit VD till och med 2014-08-31 och Rickard Gus-
tafsson tillträdde den 1 september. 

Förvaltningsuppdraget

Under året har ett LSS-boende uppförts i Lenhovda. 
Byggnaden innehåller sex ljusa marklägenheter med 
en egen liten uteplats samt rymliga gemensamhetsy-
tor. På taket installerades solceller för att minska 
behovet av att köpa energi. 

I Åseda har vi gjort en tillbyggnad på 300 kvm på 
lågstadieskolan med tre klassrum, toaletter och 
grupprum och iordningsställt en tillfällig förskola. 
Projektering av ny förskola med åtta avdelningar 
pågår. Om- och nybyggnation av det särskilda bo-
endet i Åseda har påbörjats. Etapp ett som utgörs av 
nybyggnad av 19 lägenheter beräknas stå klart till 
hösten 2015. 

Ur tillskjutna medel för eftersatt underhåll har cirka 
1 mnkr förbrukats under året och totalt har nu de 
beslutade 10 mnkr använts.

Bostadsförvaltningen

Den stora höjdpunkten under året var invigning av 
nybyggnation i Lenhovda innehållande sex lägenhe-
ter samt folktandvård. Detta var första nybyggnatio-
nen i Uppvidingehus på över två decennier. 

Under året har bland annat ommålning av fem 
fastigheter ägt rum. Takomläggning, fönsterbyte, 
ombyggnation av tvättstugor med mera har genom-
förts i ett antal fastigheter. Ny lekplatsutrustning 
har installerats på ett antal lekplatser. Det inre un-
derhållet har varit stort till följd av stor omflyttning. 
Året har också innehållit oförutsedda utgifter i form 
av brand och vattenläckor. 

Under året lämnade Migrationsverket Ågatan 8 med 
24 lägenheter. Avsikten är att totalrenovera fastig-
heten, projekteringen har påbörjats och uthyrning 
beräknas vara möjlig från och med hösten 2015. 

Uthyrningsgraden var vid årets slut 97,4 procent 
(96,1 procent föregående år). 

Miljöfrågor

Under december anslöt sig bolaget till Allmännyt-
tans energisparkampanj som har till syfte att påverka 
hyresgäster genom olika kampanjer och tips för 
minskad energianvändning. Andra pågående projekt 
är Skåneinitiativet. Bolaget är delaktig i föreningen 
Goda hus. All inköpt el är ursprungsmärkt vindel. 

Intern kontroll

Arbetet med bolagets internkontrollplan har genom-
förts och en rapport har överlämnats till styrelsen. 

EKONOMISKT UTFALL

Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och 
skatt är 1 996 tkr. 

FRAMTIDEN

I december antogs en affärsplan för 2015-2018. I den 
finns ett antal mål och strategier för hur bolaget ska 
närma sig visionen. Affärsplanen har sin utgångs-
punkt i värdegrunden och i det långsiktiga hållbar-
hetstänkandet inom ekonomi, ekologi och socialt 
ansvar. 

Sammanställning, mnkr 2014 2013 2012 2011

Resultat efter fin.poster 3,0 6,0 5,6 4,7
Nettoomsättning 70,3 67,4 66,4 63,6
Balansomslutning 141,6 143,9 141,1 132,6
Soliditet, % 25,9 21,7 19,4 18,6
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UPPCOM AB

Ordförande är 
Ingemar Hugosson (C)

VD är
Åke Johansson

UppCom AB är ett av UppMod helägt företag med 
inriktning på att utveckla och tillhandahålla tjänster 
inom bredband, IT och telefoni samt därmed fören-
lig verksamhet. 

Kommunen är bolagets dominerande kund men 
arbetet är också inriktat mot externa kunder.

VIKTIGA HÄNDELSER

EKONOMISKT UTFALL

FRAMTIDEN

Bredband

Under året har utbyggnaden av fiber fortsatt. En 
projektering av utbyggnad har tagits fram för alla 
större orter i kommunen. 

Under året har ett större sammanhängande område 
anslutits till fiber i Åseda. 66 fastigheter av 126 
möjliga anslöts. Anslutningsgraden var 52 procent. 
De anslutna fastigheterna består villor men även av 
hyreshus och företag. Kommunen lät också ansluta 
de anläggningar man har i området. Under hösten 
gick vi ut med ett extra erbjudande i samma område 
för att se om vi kunde få fler anslutningar. I andra 
omgången tillkom ytterligare sju villor.

Ett villaområde i Lenhovda erbjöds fiber då vi drog 
till det nya gruppboendet på Örnvägen. I detta pro-
jekt kopplade 5 av 11 möjliga villor och 2 gruppbo-
enden in sig på fibern. Uppvidingehus anslöt även 
det nya hyreshuset på Storgatan 63 med 6 lägenhe-
ter och en tandläkarmottagning.

Under året har fyra företag i Åseda, ett i Fröseke, 
ett i Lenhovda och ett i Klavreström valt att ansluta 
sig till fibern. Kommunen har låtit ansluta Borgen i 
Lenhovda samt Folkets Hus som finns i Alstermo, 
Fröseke och Norrhult. Tillsammans med Åseda har 
nu de samlingslokaler som Kommunfullmäktige 
använder sig av till sina möten fiberanslutning.

Uppvidingehus kommer att ansluta nästan alla sina 
fastigheter till fibernätet. Uppvidingehus har cirka 
800 lägenheter som kan anslutas till vårt nät. Fastig-
heterna har dock delats upp i tre etapper varav den 
första kopplas upp 2015.

IT

Implementering av DNSsec och IPv6 har genom-
förts. DNSsec används för att säkerställa att en 
hemsida verkligen är den som den utger sig för att 
vara.  IPv6 är nya ipadresser då de gamla Ipv4adres-
serna börjar ta slut. Byte av inloggningsservrar har 
skett både på administrationsnät och på skolnät. En 
ny Windows 2008-servermiljö för thinlinkmiljön har 
satts upp och implementerats. Nya interna dns-ser-
vrar som har fullt stöd för DNS-sec har satts upp.
   

Telefoni

Trenden under året har visat en allt större inrikt-
ning 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. 
En prishöjning hos Telia gör att bolaget har som mål 
att bygga bort så många hyrda förbindelser som 
möjligt.

Intern kontroll

Bolaget har under året haft några punkter som sär-
skilt ska kontrolleras. Det har bland annat varit att 
kontrollera att bolagets skatter och avgifter betalas 
in till Skatteverket i tid, att inköpsrutiner följs, att 
avtal och försäkringar sköts och att anläggningsre-
gister hålls uppdaterade.

• Intresset för fiber ökar långsamt men stadigt 
särskilt i Åseda där vi redan har börjat bygga ut 
fiber i tätorten.

• Mognaden för fiber innebär att det blir allt större 
efterfrågan på utbyggnad även på landsbygden. 
Nya byalag bildas även om bidragssystemet har 
ändrats kraftigt till det sämre. 

• I takt med att allt fler samhällskritiska system 
går via fibern måste vi börja se över säkerhet och 
redundans i både nät och noder. 

Sammanställning, mnkr 2014 2013 2012 2011

Resultat efter fin. poster 2,6 0,94 0,36 0,15
Nettoomsättning 15,7 15,8 12,0 11,8
Balansomslutning 24,1 21,1 21,6 20,9
Soliditet, % 23,4 15,0 10,3 8,9
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA 
KRONOBERG (RÖK)

Ordförande är
Åke Carlson (C)
Uppvidinge kommun

Räddningschef är
Per Pettersson
Uppvidinge kommuns representanter i direktionen:
Åke Carlson (C) Peter Skog Lindman (S)
Per Ragnarson (C)

VIKTIGA HÄNDELSER

EKONOMISKT UTFALL

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK, bildades 
2002 av kommunerna Tingsryd, Lessebo och Upp-
vidinge. Ansvarsområdet är de tre kommunerna 
och ytan uppgår till 2805 km2 med en befolkning på 
cirka 29 800 invånare.

Operativt omfattar organisationen 15 stationer med 
sammanlagt cirka 200 anställda. 

Uppdrag och styrdokument

• Lagen om skydd mot olyckor
• Lagen om brandfarliga och explosiva varor
• Förbundsordning
• Ägardirektiv från medlemskommunerna 
• Handlingsprogram (beslutas efter samrådsför-

farande för varje mandatperiod av förbunds-
direktionen)

Under året har ett antal insatser genomförts, såväl 
direkta räddningsaktioner som förebyggande 
arbeten. Totalt har förbundets styrkor larmats till 
480 händelser (461 föregående år), varav 106 gällde 
bränder och 93 trafikolyckor. För händelsetypen 
brand i byggnad har tre fastigheter totalskadats och 
fyra bränder har varit i flerfamiljshus. Brand i ter-
rängen och på öar har minskat kraftigt. Länsgemen-
samma informationsåtgärder bedöms ha bidragit.  
Antalet larm/händelser enligt samarbetsavtal IVPA ( 
I Väntan På Ambulans) har fördubblats jämfört med 
förra året, 80 stycken 2014. 

En viktig del för at få ner antalet tillbud är att sprida 
kunskapen om vikten av att minska risk för brand 
och att ingripa på ett effektivt sätt. I det arbetet har 
förbundets tillsyns- och utbildningsverksamhet en 
betydelsefull roll. Utförda tillsyner är 74 och vid 
brandskyddsutbildningar har 1 285 personer delta-
git. 

Under året slutade 16 personer, vilket motsvarar en 
förväntad nivå. Rekrytering, testning och utbildning 

av ny personal är resurskrävande. Intresset, och 
sannolikt möjligheterna, för anställning som deltids-
brandman minskar. Trots beskrivna rekryteringssvå-
righeter har 14 nyanställningar gjorts. 

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse

Övriga kostnader 13 844 13 844 0 
Totalt 13 844 13 844 0 

Årets resultat för RÖK slutar på ett totalt överskott 
om 214 tkr. Den största avvikelsen består av utebli-
vet avtal RiB-14, och därmed ingen uppräkning av 
ersättningarna till deltidspersonalen. Årets inves-
teringar uppgår till 2,8 mnkr där de största objek-
ten är inköp av nytt chassi  och ombyggnation av 
tankbil samt inköp av två stycken FiP (Första insats 
Person) bil.  

Ingår i kommunstyrelsens driftbudget och redovis-
ning.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

UPPVIDINGE KOMMUNS VERKSAMHET

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

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

Ordförande är 
Åke Carlson (C)

Kommunchef är
PO Ekelund

Förvaltningschef är
Anders Svensson

ÖVERSIKT

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
organ. Den har ansvar för hela kommunens utveck-
ling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens ekonomi och verksamheter. Kom-
munstyrelsens förvaltning är uppdelad på kansli 
och personalavdelning samt kommunledningsför-
valtning. Inom kommunledningsförvaltningen finns 
avdelningarna för ekonomi, IT och information, 
kost, kultur, fritid och etablering samt teknik. 

Vi strävar efter samverkan över gränser i en positiv 
anda vilket är en förutsättning för att vi ska klara 
våra uppdrag men också en grundinställning för 
positiv utveckling.

VIKTIGA HÄNDELSER

2014 kallades supervalåret med anledning av att 
val till Europaparlamentet, riksdag, kommun och 
landsting genomfördes under året. Den 7 maj 
startade förtidsröstningen till Europaparlamentet 
som pågick fram till valdagen den 25 maj. I kom-
munen var 6 822 röstberättigade varav 46 procent 
valde att använda sin röst. Valdeltagandet ökade 
i kommunen med cirka 7 procentenheter jämfört 
med Europaparlamentsvalet 2009. Efter sommaren 
var det dags för val till riksdag, kommun och lands-
ting. Förtidsröstningen påbörjades den 27 augusti 
och pågick fram till valdagen den 14 september. I 
riksdagsvalet var valdeltagandet cirka 86 procent, 
vilket var en ökning på 2,5 procentenheter jämfört 
med 2010. Förstagångsväljarnas valdeltagande var 
något lägre, cirka 75 procent. I kommunvalet valde 
81 procent av de röstberättigade att utnyttja sin röst 
och i landstingsvalet var den siffran 80 procent. Det 
innebar en ökning i valdeltagandet med 1,7 respek-
tive 1,5 procentenheter jämfört med 2010 års val. 
Fler väljare valde också att förtidsrösta. Totalt var 
ungefär 75 personer direkt inblandade i kommu-
nens genomförande av valen, i allt från planering, 
och distribution av valmaterial till röstmottagande. 

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 tillfäl-
lig förskolelokal i Åseda och ombyggnad av Olofs-
gården i Åseda samt pågående projektering av ny 
förskola i Åseda.

2013 tog Uppvidinge emot 130 personer med per-
manent uppehållstillstånd. Under 2014 tog vi emot 
cirka 170 personer med permanent uppehållstill-
stånd. Inom Migrationsverkets asylmottagning i 
kommunen fanns i början av året närmare 250 per-
soner som hade fått permanent uppehållstillstånd 
men inte någon kommunplacering, vilket minskade 
till 148 personer vid årets slut. Totalt fanns i början 
av året cirka 800 asylplatser i kommunen. Uppvi-
dinge kommun och Migrationsverket har avtalat 
om att minska antalet lägenheter för uthyrning till 
Migrationsverket för asylsökande, det handlar om 
cirka 100 platser.  I början av 2014 tecknades en 
överenskommelse om avveckling av asylplatserna 
på Ågatan 8 i Åseda. Avvecklingen genomfördes 
under senhösten och antalet asylplatser i kommu-
nen har nu minskat till cirka 700.  Diskussioner förs 
om att teckna en överenskommelse om avveckling 
av asylplatserna på Larmgatan i Lenhovda, det 
handlar om cirka 100 platser.   

Utbyggnaden av fiber pågår 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 cirka 85 hushåll har fått till-
gång till fiber. Uppvidingehus kommer att ansluta 
en stor del av sina 800 lägenheter till UppComs 
nät, uppdelat i tre etapper varav den första kopplas 
upp 2015. Ett antal fiberföreningar på landsbygden 
bidrar även till utbyggnaden i kommunen. 

Till följd av det negativa ekonomiska läget i nämn-
derna har Kommunstyrelsen under året aktivt ar-
betat tillsammans med nämnderna för att förbättra 
den ekonomiska utvecklingen. 

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 Skogsstyrel-
sen för genomförandet av kompetensutvecklings-
projektet ”Uppvidingeskogen – Möjligheternas 
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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 långsik-
tigt hög och hållbar skogsproduktion.

Riktade satsningar görs för att minska arbetslös-
heten. Under året har, arbetsmarknadsprojektet 
UppJobb, verkat. Syftet med projektet är att få män-
niskor som befinner sig långt från arbetsmarknaden 
till sysselsättning och egen försörjning. Två arbets-
lag med varsin arbetsledare har utfört arbeten som 
inte ingår i kommunens ordinarie verksamhet eller 
som inte har hunnits med. Röjningsarbeten, repa-
rationer av anläggningar och städningsarbeten har 
skett vid badplatser, parker och föreningarnas egna 
anläggningar samt legoproduktion. Skötsel av kom-
munens egna och leasade fordon sker i inhyrd lokal  
i Lenhovda. Samverkan har även skett med Skogs-
styrelsen och arbetsförmedlingen angående skogliga 
tjänster på kommunens egna fastigheter. 

Medarbetare

Ledarskap och medarbetarskap är två viktiga frågor 
att hantera för att vi ska vara attraktiva som arbets-
givare. 

Uppvidinge kommun har genomfört en medarbe-
tarundersökning riktad till alla anställda i organisa-
tionen. Av cirka 800 anställda har 666 valt att delta 
i undersökningen. Resultatet är i linje med övriga 
kommuner i Sverige, enkäten visar att medarbetarna 
i Uppvidinge kommun upplever en hög egen mo-
tivation (index 79 av 100 möjliga), ett bra ledarskap 
(index 78 av 109) och en god styrning (index 75 av 
100).
 
Uppvidinge kommun har under ett antal år under-
sökt de anställdas upplevda hälsa genom att ge alla 
medarbetare möjlighet att fylla i ett så kallat hälso-
kors. I årets upplaga har andelen som är friska och 
mår bra inom kommunstyrelsens verksamhetsområ-
den ökat något i förhållande till föregående år.

Sjukfrånvaron för anställda inom Kommun-         
styrelsens verksamhetsområden har minskat från 
5,79 procent till 5,1 procent från föregående år. 

Medborgare

Kostenheten genomför varje år en kundundersök-
ning inom äldreomsorg och barn- och utbildning. 
Målet är 80 procent kundnöjdhet. 2014 är 91 procent 
av eleverna i åk 2, 5, 8 och gymnasiet nöjda med 
skolmaten. 87 procent av de boende på äldreboen-
den eller de som har matdistribution är nöjda med 
maten. 

Kommunen har genomfört oberoende mätningar 
av mobiltäckningen inom den egna kommunens 
gränser. Vi hoppas och tror att detta blir en uppskat-
tad 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 hemtjänstbilar för att få en så bred 
täckningskarta som möjligt.

Serviceutvecklingsprojektet är ett av de största pro-
jekten som drivs i Uppvidinge kommun. Projektet 
började under hösten 2012 och kommer nu, efter en 
godkänd ansökan om förlängning till Tillväxtverket 
fortsätta till 31 oktober 2015. Syftet med projektet 
är att skapa attraktiva samhällen där människor 
kan och vill bo kvar. För att uppnå det jobbas det 
bland annat med dialogmöten två gånger per år i 
Åseda, Lenhovda, Alstermo, Norrhult och Älghult 
där invånarna får diskutera arbetet med att utveckla 
Uppvidinge kommun. Höstens dialogmöten var rik-
tade mot föreningslivet och dess samverkan mellan 
föreningar och kommunens orter, det kommer att 
genera till en föreningsdag i april 2015. Vi har också 
satsat på att marknadsföra våra lokala matprodu-
center via en anordnad matmässa på Hotell Olof i 
Åseda i mars som blev succé med 18 utställare och 
300 besökare. Under mars 2015 kommer att det bli 
ytterligare en mässa. 

Byte av entreprenör för hushållningsrenhållning 
gjordes den 1 mars. Upphandling av entreprenör 
gjordes i VESUA samarbetet – Vetlanda, Eksjö, 
Sävsjö, Uppvidinge och Aneby kommuner. I sam-
band med entreprenörsbytet flyttades kundtjänst för 
kommunens renhållning till Tekniska avdelningen.

Intern kontroll

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2014 har 
redovisats till Kommunstyrelsen. De områden där 
det fanns brister finns med i 2015 års internkontroll-
plan
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Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 
5 mnkr i förhållande till budget. Nettokostnaden i 
förhållande till föregående år har minskat med 5,7 
mnkr. Av minskningen avser cirka 4,4 mnkr föränd-
ringar i kostnadsansvar mellan nämnderna för IT 
kostnader. Även budgeten avseende IT-kostnader 
har omfördelats mellan nämnderna. Nettokostnads-
minskningen efter att hänsyn har tagits till ändrat 
kostnadsansvar är 1,3 mnkr. 

Nettokostnadsminskningen utöver ändrat kostnads-
ansvar 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-, renhållnings- och kostverksamhe-
terna. 

Intäkterna har ökat med 7,4 mnkr, 7,6 procent. 
Utöver normala uppräkningar är det ökade intäkter 
för kostverksamheten för ökat portionsantal och för 
avbeställda portioner, cirka 600 tkr, anställningsstöd 
för personal inom UppJobb, cirka 2,5 mnkr, bidrag 
från Migrationsverket för ökat antal kommunmot-
tagna, cirka 800 tkr, bidrag för olika projekt, cirka 
800 tkr samt ökade intäkter inom VA- och renhåll-
ningsverksamhetern, cirka 1,8 mnkr till följd ökad 
taxenivå.    

Kostnaderna har ökat med 1,6 mnkr, efter att hänsyn 
har tagits till flyttat kostnadsansvar är kostnads-
ökningen 6 mnkr, cirka 6,7 procent och består till 
största delen av ökade personalkostnader. Personal-
kostnaderna har ökat med 5,7 mnkr, 10,3 procent. 
Utöver normala löneökningar består personalkost-
nadsökningen av att UppJobb har bedrivits under 
hela året (startades oktober 2013), effekt ca 2,9 mnkr 
samt att Etableringsenheten har utökat personalstyr-
kan till följd av fler kommunmottagna under året, 
cirka 800 tkr. Även tidigare vakanta tjänster som har 
tillsatts under året påverkar personalkostnaden. 

Den tekniska avdelningen redovisar ett positivt 
utfall i förhållande till budget på 5,6 mnkr. Den skat-
tefinansierade verksamheten redovisar ett positivt 
utfall på 2,8 mnkr till följd av lägre kostnader för 
vinterväghållning, cirka 1,4 mnkr samt lägre perso-
nalkostnader än budgeterat på 1,4 mnkr.  
De taxefinansierade verksamheterna VA och renhåll-
ning redovisar ett positivt resultat i förhållande till 
budgeten, VA-verksamheten med 1 mnkr och ren-
hållningen med 1,8 mnkr. För båda verksamheterna 
är det intäkterna som ger det positiva utfallet. 

Övriga större avvikelser finns inom industrilokaler 
och övriga lokaler till följd av förändringar i fastig-
hetsbeståndet med tappade hyresintäkter och ökade 
kostnader som följd, cirka 600 tkr. Förvaltningsavta-
let med Uppvidingehus redovisar ett negativt bud-

getutfall på cirka 250 tkr på grund av akuta under-
hållsinsatser. Upprustningen av banvallarna ger ett 
negativt utfall på cirka 900 tkr. Politikens förfogan-
demedel och utvecklingsmedel har inte använts fullt 
ut och genererar ett överskott på cirka 580 tkr. 

• Den största utmaningen ligger i att skapa för-
utsättningar för utveckling i kommunen. Finns 
vilja, uthållighet och samsyn om detta, då är allt 
möjligt. Vi som arbetar inom kommunen måste 
alltid tänka på vilka vi är till för.

• Kommunens ekonomiska förutsättningar är 
begränsade. Allt som vi vill göra kan vi inte göra 
och det kräver prioriteringar. 

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politik och kansli 10 990 10 458 532 
Ekonomiavdelning 32 334 33 978 -1 644 
Personalavdelning 6 584 6 351 233 
IT och information 7 481 7 492 -11 
Kostavdelning 0 -60 60 
Kultur, fritid och etablering 18 025 17 753 272 
Teknisk avdelning 16 380 10 738 5 642 
Totalt 91 794 86 710 5 084 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

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 verksamhets-
område ingår även förskola, fritidshem, kulturskola, 
vuxenutbildning samt svenska för invandrare.

Ordförande är 
Torbjörn Gustafsson
(C)

Förvaltningschef är
Anders Käll

VIKTIGA HÄNDELSER

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 dem var 
handledare för projektet. I SKL:s öppna jämförelser 
2014 som avser resultatet baserat på vårterminen 
2013 kom Uppvidinge kommun på plats 98. Det 
innebär att vi klarar nämndens mål att ligga bland 
de 100 högst rankade. 

Under året har Skolinspektionen genomfört en 
omfattande, regelbunden inspektion i Uppvidinge 
kommun. Samtliga grundskolor, fritidshem, försko-
lor, gymnasieskola samt Komvux och svenska för 
invandrare inspekterades. Dessutom omfattades 
även förvaltning och politisk ledning av inspektio-
nen. Skolinspektionen genomförde därutöver en 
riktad tillsyn av utbildning för asylsökande barn 
och barn som vistas i landet utan tillstånd.
Skolinspektionen gav kommunen ett antal föreläg-
ganden såsom att lokaltillgången i Alstermo är 
otillräcklig, avsaknad av tillräckligt IT-stöd samt 
synpunkter på fritidshemmen och kvalitetsarbetet 
på rektorsområdet. Dessutom gjordes påpekanden 
på det pedagogiska ledarskapet. Under senhösten 
genomförde förvaltningen ett antal förändringar 
utifrån de förelägganden som Skolinspektionen 
gav kommunen. En omfattande datorinventering 
har gjorts på alla enheter. Samtal ska under våren 
2015 föras med det kommunala IT-bolaget för att gå 
vidare med utvecklandet av datorparken. I decem-
ber 2014 anställdes en integrationssamordnare. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i decem-
ber att utöka Alstermoskolan med moduler med 
fyra klassrum, grupprum samt handikapptoalett. De 
beräknas vara på plats under våren 2015. 

I arbetet med att åtgärda Skolinspektionens före-
lägganden skapade vi under 2014 ett antal arbets-
grupper i syfte att diskutera och sammanställa hur 
kommunen ska arbeta kommunövergripande med 
övergångar mellan förskola och förskoleklass och 
hur kvalitén kan förbättras på fritidshemmen.   
Utvecklingsledare och förvaltningschef har under 
året fortsatt utveckla förvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete. Kvalitetsmöten med rektorer och 
förskolechefer har genomförts under vår- och höst-
terminen och kommer även fortsättningsvis att 
genomföras två gånger per år. 

Arbetet med att göra anpassningar av ekonomin till 
beslutad ram har fortsatt under året. Asylverksam-
heten ger kommunen kraftiga kostnadsökningar 
som inte balanseras upp av nuvarande ersättningar 
från Migrationsverket. Under 2014 skickades en 
ansökan om ersättning för extra kostnader för ut-
bildning av asylsökande barn till Migrationsverket 
för att bland annat täcka för ökade lokalkostnader. I 
slutet av augusti beviljades ansökan och kommunen 
bifölls 687 000 kronor med möjlighet att få ytterli-
gare 228 000  kronor avseende andra halvåret 2014.  

Verksamhetens omfattning

Antalet elever i årskurs 1-9 har ökat mot föregående 
läsår och beror främst på den ökade asylinvandring-
en. Den 15 december 2014 var det totala elevantalet 
på grundskolan åk 1-9 1 006 elever inklusive asyl. 
Generellt är det även ett ökat barnantal på förskolan 
där det den 15 december var 360 barn inskrivna. Det 
ökande barnantalet i kommunen har skapat behov 
av ytterligare barnomsorgsplatser. I Åseda öppna-
des en ny avdelning, kallad Riddaren, den 1 april 
2014. Avdelningen har kapacitet för cirka 20 barn. 
Dock fanns det i december 2014 fortfarande behov 
av ytterligare barnomsorgsplatser då det finns ett 
antal barn i barnomsorgskö. 

På gymnasieskolan och vuxenutbildningen var det 
den 15 december cirka 300 stycken elever inskrivna. 

 
Personalsituation

Under våren 2014 anställdes två rektorer, till gym-
nasieskolan samt till Åsedaskolan F6 och Nottebäck-
skolan. Från och med januari 2015 kommer rektors-
organisationen i Älghult och Alstermo att förändras. 

Sjukfrånvaron har ökat från 4,73 procent till 5,41 
procent i förhållande till föregående år. En del av 
detta beror på en längre sjukskrivning orsakad av 
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en fallolycka samt en långtidssjukskrivning inom 
kulturskolan. 

Antalet obehöriga lärare i grundskolan är åtta 
stycken vilket motsvarar cirka 10 procent.

Intern kontroll

Ett antal ärenden finns på barn- och utbildnings-
nämndens interna kontrollplan. Granskningsrap-
porten för 2014 beslutades på barn- och utbildnings-
nämndens sammanträde den 10 december 2014. I 
granskningsrapporten framgick vilka brister som 
finns i organisationen och hur de kan åtgärdas. Två 
nya granskningsområden har lagts till den interna 
kontrollplanen för 2015.  

Lokalförändringar och planerade byggnationer

Den 18 augusti invigdes de nya lokalerna på Åse-
daskolan. Vi har gjort lokalförändringarna för att 
underlätta för elever med funktionsnedsättning men 
det finns också pedagogiska vinster med föränd-
ringen. I de nya lokalerna ingår tre klassrum, tre 
grupprum, toaletter, handikapptoalett och skötrum. 

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 cirka 
1 100 kvm. Gruppens förslag har lämnats över till 
Kommunstyrelsen. Under senhösten 2014 har pro-
jektering av den nya förskolan påbörjats.

Kompetensutveckling och projekt

Plug in-projektet är avslutat. Utvecklingsprojektet 
har inriktat sig på att förändra och förhindra att 
färre unga kvinnor och män hamnar i utanförskap, 
så kallat drop-outs. Projektidén riktade sig till 
stödinsatser till kvinnor och män 16-20 år, som inte 
har fullföljt sin skolgång och riskerar utanförskap. I 
Uppvidinge har cirka 20 elever deltagit i olika kun-
skapsverkstäder. 

Barn- och utbildningsnämnden har avsatt 200 000 
kronor i sin budget till kvalitetshöjande åtgärder i 
matematik och engelska. Hälften av pengarna har 
satsats på engelskalyftet som startat upp under 
hösten 2014. Projektet vänder sig till samtliga lärare 
i grundskolan som undervisar i engelska i kommu-
nen 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. Fort-
bildningen sker genom kollegialt lärande. Projektet 
genomfördes under perioden september 2013 – juni 

2014 och avslutades med en föreläsning. Även för-
skoleklassen kopplades till projektet från och med 
årsskiftet 2013/2014.

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 möj-
lighet att avancera. I första skedet förordades tre 
stycken förstelärare och från och med 1 juli 2014 
förordades ytterligare åtta stycken. 

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet utövas över hela kom-
munen. I och med den nya skollagen har den av-
giftsbelagda delen lagts utanför skoltid. Anledning 
är att lagen inte tillåter frånvaro på samma sätt som 
tidigare. Dock förekommer undervisning som tidi-
gare på skoltid i dans år 3, musik år 2 samt bild på 
elevens val. 

Orkesterverksamheten bedrivs främst inom stråk-
undervisningen. Drama/teaterverksamheten åter-
upptogs hösten 2013 och har genererat ett stort 
intresse från eleverna. Även dansundervisningen 
har hög popularitet och är uppskattad. Totalt enga-
gerar kulturskolans avgiftsbelagda undervisning 
cirka 200 elever. Framträdanden sker löpande under 
terminens gång, det sker såväl stort som smått.
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Barn- och utbildningsnämndens resultat uppvisar 
en negativ budgetavvikelse på 6,9 mnkr. De största 
avvikelserna beror på att antalet barn och elever 
har ökat i förhållande till vad som förutsattes i 
budgetramarna, att bidragen från Migrationsverket 
inte täcker kostnaderna för asylverksamheten, att 
kostnaderna för gymnasieverksamhet i extern regi 
var fortsatt på en hög nivå samt att kostnaderna för 
barn i behov av särskilt stöd var högre än budgete-
rat. 

Nettokostnaden har ökat med cirka 7 mnkr, vilket 
motsvarar cirka 3,6 procent. Från och med 2014 har 
budgetmedel samt kostnadsansvar för drift av IT 
verksamheten omfördelats från kommunstyrelsen 
till barn- och utbildningsnämnden. Detta har gett 
ökade kostnader på 3,7 mnkr för förvaltningen. Net-
tokostnadsökningen efter att hänsyn har tagits till IT 
kostnaderna är 3,3 mnkr, motsvarande 1,7 procent.

Intäkterna uppgår till 29,8 mnkr, vilket motsvarar en 
positiv budgetavvikelse på cirka 10,3  mnkr. Förkla-
ringen till avvikelsen är dels att statsbidragen för  
asylsökande barn och flyktingmottagande är högre 
än budgeterat till följd av fler barn i verksamhe-
ten, dels olika projekt som bedrivs inom nämnden 
och finansieras via externa intäkter. I förhållande 
till förra året ökar intäkterna med cirka 2,9 mnkr. 
Bidragen från Migrationsverket har ökat till följd av 
fler asyl-/flyktingelever samt ersättning för lokal-
kostnader. Även bidragen från Skolverket har ökat, 
till största delen beroende på statsbidrag för Förste-
lärare. 

Kostnaderna uppgår till 234,6 mnkr, vilket mot-
svarar en negativ budgetavvikelse på 17,2 mnkr. 
Cirka 10 mnkr av avvikelsen finansieras via ökade 
intäkter. Då effekt av dessa har räknats bort är de 
större avvikelserna personalkostnader, 2 mnkr, samt 
köp av verksamhet, främst ersättning till skolor i 
annan regi, 5 mnkr. I förhållande till förra året ökar 
kostnaderna med cirka 10 mnkr, 4,4 procent. Perso-
nalkostnadernas andel uppgår till 57,2 procent av 
den totala kostnaden 2014. Jämfört med föregående 

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politisk verksamhet 523 386 137 
Kulturskola 2 607 2 587 20 
Förvaltningsgemensamt 24 826 20 050 4 776 
Förskola 34 355 33 948 407 
F-klass och fritidshem 7 847 8 733 -886 
Grundskola 81 440 85 285 -3 845 
Gymnasieskola 43 244 48 677 -5 433 
  Därav: IK i frist gymn 23 300 26 978 -3 678 
Vuxenutb och SFI 3 551 2 084 1 467 
Asylverksamhet -500 3 013 -3 513 
Totalt 197 893 204 763 -6 870 

år har personalkostnaderna ökat med 5,8 mnkr, 4,5 
procent. 

De största negativa budgetavvikelserna finns inom 
grundskola, gymnasieskola samt asylverksamheten. 
Den förvaltningsgemensamma verksamheten redo-
visar en positiv avvikelse på cirka 4,7 mnkr till följd 
av lägre kostnader än budgeterat för löneökningar 
samt administration och ledning. 

• Antal elever med särskilda behov fortsätter att 
öka. Skolverket har publicerat nya allmänna 
råd för stöd i arbetet med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram som kommer 
att implementeras under 2015.

• Antalet elever med asylstatus är fortfarande 
mycket hög. Det innebär att trycket på moders-
målsundervisning och studiehandledning har 
eskalerat kraftigt. Den statliga ersättningen för 
asylelever motsvarar inte kostnaderna för un-
dervisning, skolmat och modersmålsundervis-
ning och förvaltningen har tvingats öka lokaly-
torna på vissa skolor där de inte är tillräckliga. 

• De interkommunala ersättningarna för gym-
nasieelever har fortsatt att öka. Enda sättet att 
hindra denna ökning är att vi får mer sökande 
till vår egen gymnasieskola. Här pågår ett konti-
nuerligt arbete med marknadsföring, kontakter 
mellan grundskola och gymnasium och med 
företag i kommunen. 

• Vi upplever svårigheter med att rekrytera lärar-
personal. Det märks inom förskola, grundskola, 
gymnasium samt inom modersmålsundervis-
ning och studiehandledning. 
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SOCIALNÄMND

Ordförande är 
Thomas Lindberg (C)

Förvaltningschef är
Susanne Winsth

VIKTIGA HÄNDELSER 

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt reg-
lemente, beslutat av kommunfullmäktige. Verksam-
heten bedrivs utifrån Socialtjänstlagen(SoL), Lagen 
om särskilt stöd och service (LSS) samt Hälso- och 
sjukvårdslagen(HSL). Hälso- och sjukvården utför 
insatser enligt gällande hemsjukvårdsavtal. Myndig-
hetsutövning innefattar utredning som utmynnar 
i beslut om bifall alternativt avslag eller delavslag.  
Socialnämndens delegeringsordning reglerar be-
slutsfattande enligt gällande lagstiftning. En gång 
per kvartal är Socialnämnden skyldig att rapportera 
beslut med beviljad insats som inte blivit verkställ-
da. Kommunen kan bli belagd med vite för bevil-
jade insatser som inte verkställts.

Allmänt

Under året har stort fokus lagts på att hitta möjlighe-
ter för att komma i ekonomisk balans. Årets under-
skott är inte lika stort som föregående år, men det 
ekonomiska utfallet ligger utanför de ekonomiska 
ramarna. Förklaringen till utfallet är kostnader för 
konsulter för att hantera personalomsättning, ett 
stort antal ensamkommande flyktingbarn i förhål-
lande till vårt invånarantal, utbetalning av eko-
nomiskt bistånd samt behov utöver budget inom 
äldreomsorgen. Vi ser även en ökning inom social-
psykiatrin, missbruksärenden och kvinnofridsären-
den. Insatserna lyder under kommunens yttersta 
ansvar. 
Resultat för socialnämndens mål för god ekonomisk 
hushållning ser sammanfattningsvis bra ut. Av totalt 
nio mål är det två (22 %) som inte uppnås. Förvalt-
ningen har nya mål för år 2015 och fortsätter arbetet 
med att utforma mål som är mätbara och genomför-
bara.
Förvaltningsövergripande verksamhetsplan har 
utformats under året. Uppdatering av förvaltning-
ens kvalitetsledningssystem har genomförts. För-
valtningsövergripande kompetensutveckling har 
genomförts i risk- och händelseanalys samt ny do-
kumentationsförfattning. Förvaltningsövergripande 
introduktionsplan har reviderats och implemente-
rats i avdelningarna.

Arbetet med kommunal E-hälsa har fortsatt under 
året. Bland annat har IT-stöd i form av SSBTEK 
(sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd) in-
förts och byte till digitala trygghetslarm har genom-
förts. I januari 2015 påbörjar biståndshandläggare 
mobil dokumentation. 

Hälso- och sjukvård (HSV) 

Hemsjukvårdsärenden omfattar samma nivå som 
föregående år, men upplevelsen är att patienterna 
idag har ett större och mer avancerat behov av insat-
ser, så kallad avancerad hemsjukvård. Personalom-
sättningen och rekryteringsläget har varit besvärligt 
under året. Det har föranlett hög arbetsbelastning 
och mycket övertid, vilket innebär en stressande 
och otillfredsställande arbetsmiljö framför allt för 
sjuksköterskor. I november genomfördes en orga-
nisationsförändring med ny helgbemanning. För-
ändring i nattorganisationen har skett under året, 
vilket innebär att medarbetare från nattpatrullen har 
fördelats till äldreomsorgen i Norrhult och Älghult. 

Vård och omsorg (VoO)

Inom äldreomsorgen har behovet ökat under året, 
tilldelningen av personalresurser i resursfördel-
ningssystemet visar en ökning motsvarande fyra 
årsarbetare. Platserna i särskilt boende och i tillfäl-
ligt boende har haft en högre beläggningsgrad än 
föregående år. Ärenden inom bostad med särskild 
service har ökat under hösten då nya gruppbo-
staden Sunagård öppnades, även ett nytt ärende i 
extern regi har tillkommit. Antalet ärenden inom 
personlig assistans har ökat något. 

Den nya gruppbostaden Sunagård, stod klar efter 
sommaren och inflyttningar skedde under hösten. 
Om-och nybyggnation på det särskilda boendet 
Olofsgården i Åseda har påbörjats. Ombyggnation 
av befintliga lokaler för dagverksamhet och sjukskö-
terskeverksamhet påbörjas efter att nybyggnationen 
står klar.

Äldres behov i centrum, (ÄBIC), ett behovsbedöm-
ningsinstrument för att stärka att personerna ska 
få stöd och hjälp utifrån sina individuella förutsätt-
ningar inom äldreomsorgen, är på väg att införas i 
biståndshandläggningen. På uppdrag av kommun-
styrelsen har PWC genomfört en utvärdering av 
äldreomsorgens resursfördelningssystem. Resultatet 
visar på behov av starkare styrning samt att den 
tilldelade tiden är väl tilltagen men kan behöva 
omfördelas.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög, framförallt inom 
äldreomsorgen, särskild satsning för hälsoprojekt 
påbörjades under 2013 och ska avslutas våren 2015.
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Individ- och familjeomsorg (IFO)

Året har, utöver det ökade antalet ärenden, präglats 
av rekryteringar och introduktionsplaneringar. Vi 
har lyckats väl med rekryteringarna men de nya 
medarbetarna saknar erfarenhet från socialt arbete. 
Det har medfört ett annat krav på ledarskap och 
stöd i organisationen. Utökning i personalgruppen, 
utöver personalbudget, har gjorts med inhyrda kon-
sulter och visstidsanställningar för att klara av ökat 
antal ärenden och sjukskrivningar. 

Situationen inom avdelningen medför att organi-
sationen fortsatt måste ses över för att kunna ge en 
ökad trygghet, mindre sårbarhet och bättre arbets-
miljö för samtliga funktioner inom avdelningen.

Sjukfrånvaron har varit lägre för 2014 jämfört med 
föregående år. IFO-dagar har genomförts samt kom-
petensutveckling riktat mot prioriterade områden. Ekonomiskt är det svårt att bedöma hur behoven 

kommer att se ut framöver, under året har vi ett 
utökat antal ansökningar och behov enligt samtliga 
gällande lagstiftningar och författningar. Kommu-
nen har ingen möjlighet att neka hjälp utan är skyl-
dig att ge insatser om behov föreligger. Detta gäller 
samtliga avdelningar. 

Socialförvaltningen gör kontinuerligt ekonomiska 
uppföljningar som redovisas för socialnämnden vid 
varje nämndssammanträde. Rapport om aktuella 
placeringar inom IFO redovisas till arbetsutskottet 
varje månad. 

Kontinuerliga uppföljningar genomförs regelbun-
det för att säkerställa kvaliteten för de enskilda, 
exempelvis senior alert, palliativregistret och BPSD 
(beteendemässiga psykiska symtom vid demens-
sjukdom). Redovisning av avvikelser och missför-
hållande redovisas regelbundet till socialnämnden.

Internkontrollplanen för 2014 har genomförts, områ-
den som har varit aktuella är risk för felaktiga löne-
utbetalningar, nivåbedömningar i särskilt boende, 
introduktionsmaterial, sjuksköterskor med förskriv-
ningsrätt samt orosanmälningar för barn och unga. 
Förvaltningens valda områden har varit relevanta 
men stärkt styrning i genomförandet av kontrollom-
rådena behöver genomföras.

Socialnämnden redovisar ett underskott på 3,5 mnkr 
i förhållande till budget. Nettokostnaden i förhål-
lande till föregående år har ökat med 7,5 mnkr, 
vilket motsvarar 4 procent. Av ökningen avser 
cirka 1 mnkr kostnad för drift av förvaltningens IT-
verksamhet som tidigare år har belastat Kommun-
styrelsen.  De totala personalkostnaderna inklusive 
konsultkostnader och resursenhetens debitering 
har ökat med 9,6 mnkr vilket motsvarar 6 procent. 
Intäkterna har ökat med 5,1 mnkr främst beroende 
på fler asylärenden där vi har erhållit ersättning från 
Migrationsverket och Landstinget. 

Budgetöverskridandet är främst hänförligt till myn-
dighetsutövning. Konjunkturläget påverkar kost-
nader och kostnadsutvecklingen är mycket svår att 
påverka. Stora delar av förvaltningens verksamhet 
är lagstyrd och begränsar därmed handlingsutrym-
met. Förvaltningen arbetar aktivt med hemmaplans-
lösningar istället för dyrare externa placeringar och 
många av de åtgärderna är i förebyggande syfte och 
har som avsikt att hålla nere framtida kostnader. Att 
påvisa en direkt ekonomiskt besparing är däremot 
mycket svårt. 

Inom äldreomsorgen har behov utöver budget 
varit motsvarande 6,4 årsarbetare och ytterligare 
2,8 årsarbetare i avvikelse mot den faktiska beman-
ningen. Färre tomma platser än tidigare år gene-
rerar också högre kostnader när det gäller kosten 
samt övriga kostnader såsom sjukvårdsmaterial, 
kemitekniska produkter etcetera. Budgeten för LOV 
i särskilt boende redovisar också ett underskott. 
Ett nytt ärende utav köp av plats med Bostad med 
särskild service redovisar ett underskott med cirka 
500 tkr. Hemsjukvården redovisar ett underskott på 
grund av hög arbetsbelastning. Inom individ- och 

familjeomsorgen är det främst ökade kostnader för 
försörjningsstöd samt personalförstärkningar utöver 
budget som ger underskott.

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politisk verksamhet 1 017 850 167 
Gemensamt 13 248 12 648 600 
Hälso- och sjukvård 24 410 24 107 303 
Vård och omsorg, gem 22 807 21 577 1 230 
Vård och omsorg, ÄO 75 174 80 077 -4 903 
Vård och omsorg, OF 30 631 29 344 1 287 
Individ- och familjeoms 29 801 31 993 -2 192 
Totalt 197 089 200 596 -3 507 
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• Det prognostiserade antalet flyktingar som be-
räknas anlända till Sverige under 2015 kommer 
med stor sannolikhet att beröra socialförvalt-
ningen. Svårigheten är att bedöma i vilken 
omfattning. Vi ser även en ökning inom social-
psykiatrin, missbruksärenden och kvinnofrids-
ärenden

• En förutsättning för att få en så hållbar ekonomi 
som möjligt är att arbeta med långsiktiga strate-
gier. Ekonomiska nyckeltal måste regelbundet 
tas fram och redovisas, för att sättas i relation till 
det ekonomiska utfallet. Detta ska genomföras 
och hanteras i sammanhanget med att vara en 
attraktiv arbetsgivare och bedriva verksamheter 
med en fortsatt god kvalitet.

• Utforma grunden för attraktiv arbetsgivare, 
för att kunna hantera rekryteringssvårigheter, 
minska sjukskrivningstalet, ha god kompetens-
försörjning samt skapa möjligheter till delaktig-
tighet.

• Utveckla daglig verksamhet.
• Under 2015 kommer samtliga chefer inom för-

valtningen att medverka i UGL-(Utveckling för 
Grupp och Ledare)utbildning.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

Ordförande är 
Ingemar Hugosson (C)

Förvaltningschef är
Karin Holst

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut i enlighet 
med miljöbalken, plan- och byggnadslagen och livs-
medelsförordningarna. Nämnden beslutade i början 
av året om internkontrollplan för verksamheten. 
Genomförandet av punkterna i internkontrollplanen 
har redovisats till nämnden under hösten.

VIKTIGA HÄNDELSER

FRAMTIDEN

EKONOMISKT UTFALL
2014 har varit ett utåtriktat arbetsår med många 
stora ärenden, främst på bygglovssidan. Vi har ar-
betat med att fördela byggloven på ett nytt sätt och 
ändrat våra rutiner. Detta efter att ett antal företa-
gare klagat på våra handläggningstider.

Livsmedel

Det finns många livsmedelsföretag i kommunen och 
nu kan de få de kontroller och den service som de 
betalar för. Antalet kontrolltimmar har dock mins-
kat rejält för företagen under året vilket resulterar i 
lägre intäkter för oss.

Plan 

2014 var till stor del inriktat mot industrin.  Planer-
na har handlat mycket om utvidgade industriom-
råden, men även riktat sig mot förskoleverksamhet. 
Vi deltar även i översiktsplanearbetet, där man nu 
jobbar med en fördjupning av Åseda tätort.

Miljöskydd

Vindkraftsetableringarna i kommunen har varit ett 
fortsatt stort arbetsområde även 2014. Tillsynsbesök 
på industrier och anläggningar har i stor utsträck-
ning fått stå tillbaka för det dagliga arbetet med till 
exempel avlopps- och strandskyddsärenden.

Energirådgivning

Våra klimat- och energirådgivare har genomgått ut-
bildningar och haft studiebesök för allmänheten ute 
hos företag och i privathem som satsat på solenergi.

Bygglov

Byggnadsverksamheten var omfattande. Nybygg-
nation av hyreshus, gruppbostad, norra Europas 
längsta ziplinebana, industribyggnader, tillbygg-
nad av äldreboende, skola och förskola med mera.  
Många ärenden har också skapats genom de sam-
hällsvandringar som har gjorts inom serviceprojek-
tets ram. 

Kart-, mät- och GIS-verksamhet
 
Vi har upphandlat ett nytt kartsystem. Det vi kan se 
är att intäkterna minskar, det vill säga färre skriver 
avtal om karttjänster. Nya mätinstrument gör oss 
konkurrenskraftiga

Verksamheten redovisar ett överskott på 29 tkr i 
förhållande till budget. Intäktssidan har under året 
varit stabil med undantag av livsmedelskontrollen 
där kontrolltiderna och därmed intäkterna minskat 
rejält. Kostnaderna har hållit en stabil nivå.

• Förhoppningsvis får vi bukt med den personal-
omsättning som vi har haft under det gångna 
året.

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politisk verksamhet 426 349 77 
Bygglov 104 125 -21 
Planer 301 370 -69 
Kart-mätning-GIS 662 520 142 
Energirådgivning 0 0 0 
Miljö- och hälsoskydd 1 381 1 496 -115 
Agenda 21 30 0 30 
Miljöundersökande analyser 61 76 -15 
Totalt 2 965 2 936 29 
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Kjell Danielsson (S) Elisabeth Gruvhagen (C)
Ordförande  Vice ordförande

Alf Svensson (V) Georg Frisk (M)
Revisor  Revisor

Rune Olsson (S)
Revisor 

REVISION

Revisionen ska granska kommunens, styrelsers och 
nämnders verksamhet samt genom utsedd lekman-
narevisor i kommunens bolag.

VIKTIGA HÄNDELSER

EKONOMISKT UTFALL

Revisionens uppgifter, omfattning och inriktning 
anges i kommunallag och revisionsreglemente. Av 
kap 9 § 9 kommunallagen framgår att revisorerna 
granskar, i den omfattning som följer av god revi-
sionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämn-
dernas verksamhetsområden.
Revisionen prövar:
• om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt

• om räkenskaperna är rättvisande 
• om den kontroll som görs inom nämnderna är 

tillräcklig

Revisionen bedrivs i enlighet med:
• Reglemente för Uppvidinge kommuns revisorer
• Strategi för revisionen i Uppvidinge kommun
• God revisionssed i kommunal verksamhet
• Gällande praxis inom området
• Lekmannarevision i de kommunala bolagen 

enligt kommunallagens intentioner

Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda revi-
sorerna biträdas av sakkunniga som de själva väljer 
och anlitar i den omfattning som behövs. I Uppvi-
dinge anlitar revisorerna PwC. 

De sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av 
kommunal verksamhet som fordras för att kunna 
fullgöra uppdraget. 

Året som har gått

Under året har revisionen haft åtta möten samt en 
nätverksträff med revisorerna i Emmaboda, Lessebo 
och Tingsryd.

Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser 
efter en bedömning av väsentlighet och risk. Under 
året har följande områden varit föremål för särskilda 
granskningsinsatser.
• Granskning av upphandling och inköp
• Granskning av äldreomsorgen med fokus på 

meningsfull vardag, aktiviteter och socialt 
innehåll, samverkansprojekt med Emmaboda, 
Lessebo och Tingsryds kommuner

• Uppföljning – granskning av intern kontroll
• Uppföljning – granskning av elevers rätt till sär-

skilt stöd och samverkan om barn som far illa
• Granskning av delårsrapport
• Granskning av årsredovisning

Under året har revisorerna träffat representanter för 
nämnder och förvaltningar.

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Personalkostnader 245 308 -63 
Övriga kostnader 440 377 63 
Totalt 685 685 0 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Ordförande är  
Christer Jonsson (S) 
Nybro kommun

VIKTIGA HÄNDELSER

EKONOMISKT UTFALL

FRAMTIDEN

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kom-
muner har från och med 2007-01-01 en gemensam 
nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. 
Värdkommun är Nybro och nämnden ingår således 
i Nybro kommuns organisation. Nämnden har bil-
dats i syfte att säkra kompetens och rättssäkerhet. 

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabal-
ken och förmynderskapsförordningen utöva till-
syn över förmyndares, gode mäns och förvaltares 
verksamhet.  Tillsynen över nämndens verksamhet 
utövas av Länsstyrelsen.

Uppvidinge kommuns 
ledamot i nämnden är
Ann-Sofie Birgersson (C).

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

Nämnden har tre effektmål. Efter en utvärdering 
kan konstateras att samtliga effektmål har uppnåtts. 

Verksamhetens omfattning förutom ensamkom-
mande barn har varit relativt stabil. Antalet ensam-
kommande barn har ökat kraftigt under året. Första 
januari i år fanns det i de fyra kommunerna totalt 
30 ensamkommande, den sista december fanns det 
74 aktuella ärenden. Lagen om god man för ensam-
kommande innehåller bestämmelser om god man 
för de ensamkommande barnen. Det är överförmyn-
daren som förordar den gode mannen, beslutet ska 
ske så snart som möjligt, med detta menas inom två 
till tre dagar från det att ansökan har kommit in till 
överförmyndaren. 

Den kraftiga ökningen av ensamkommande barn 
och ungdomar har inneburit att övrig handläggning 
har blivit lidande. Nämnden beslutade under hösten 
att utreda huruvida administrationen kring gode 
mäns redovisning och administration kan effektivi-
seras, att under hösten förstärka myndigheten med 
allmän administrativ kompetens samt att under 
våren genomföra en rekrytering av ytterligare en 
handläggare. Från och med 2015 kommer respektive 
kommuns ersättning till nämnden att öka. 

Länsstyrelsen i Skåne (för Uppvidinge) och Läns-
styrelsen i Östergötland (för Nybro, Emmaboda 
och Torsås) har i inspektionsprotokoll och årsre-
dogörelser konstaterat att det finns en fungerande 
organisation för verksamheten i de fyra kommu-
nerna. Sammanfattningsvis har Länsstyrelsen vid 
sin granskning funnit att handläggningen sker på ett 
rättsäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i 
föräldrabalken och i förmynderskapsförordningen. 

Antalet ärenden (gode män, förvaltare och förmyn-
dare) i kommunerna har ökat med 49 och uppgick 
till 298 i Nybro, 138 i Emmaboda, 87 i Torsås, och 
127 i Uppvidinge. Ökningen beror till största delen 
på antalet ensamkommande barn som har ökat med 
44. 

Överförmyndarverksamheten redovisar ett över-
skott på 67 tkr i förhållande till budgeten. I jämfö-
relse med 2013 har kostnaden minskat med 134 tkr. 
Under förra året fanns höga kostnader i specifika 
ärenden. Arvoden till gode män för asylsökande 
ensamkommande barn ersätts av Migrationsverket. 

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Personalkostnader 7 14 -7 
Lokalkostnader 14 14 0 
Övriga kostnader 752 678 74 
Totalt 773 706 67 

• Trenden i alla fyra kommuner är ökande, främst 
när det gäller ensamkommande barn. Avtalen 
med Migrationsverket har i stort sett spelat ut 
sin roll. De flesta kommer till kommunen på 
annat sätt, oftast på grund av en anknytning.

• Nya ställföreträdarskap har en tendens att bli 
svårare och tyngre och därmed ta mer tid i an-
språk för gode mannen eller förvaltaren. 
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VALNÄMND KRISLEDNINGSNÄMND

FRAMTIDEN

EKONOMISKT UTFALL
EKONOMISKT UTFALL

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

VIKTIGA HÄNDELSER
VIKTIGA HÄNDELSER

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

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt samman-
träde den 27 mars 2007 att inrätta en krislednings-
nämnd. Under 2014 har nämnden inte aktiverats.

Inga medel ianspråktagna och inga medel bud-
geterade.

Ordförande är
Roland Cronholm (C)  

Vice ordförande är
Ann-Charlotte Kakoulidou (S) 

Ordförande är
Åke Carlson (C)

Vice ordförande är
Peter Skog Lindman (S) 

Nämnden aktiveras när det sker en extraor-
dinär händelse.

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

Valen finansieras med medel från Valmyndigheten. 
I år uppgår medlen från Valmyndigheten till 338 tkr, 
varav hälften avser EU valet och hälften höstens val. 
Utfallet för året är 167 tkr, något bättre än budget. 
Budgeten återfinns under kommunstyrelsens drift-
budget. 
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LÖNESAMVERKAN HUL

Ordförande är
Ingrid Hugosson (C)

Verksamhetsledare är
Cecilia Karlsson

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har 
en gemensam nämnd som ansvarar för lön, pen-
sions- och försäkringsadministration. Den kallas 
Lönesamverkan HUL och Uppvidinge kommun är 
värdkommun. 

VIKTIGA HÄNDELSER

EKONOMISKT UTFALL

FRAMTIDEN

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 ordfö-
rande och övriga ledamöter är Ingemar Svanström 
(C) Högsby kommun samt Monica Widnemark (S) 
Lessebo kommun.

Under 2013 och 2014 har Lönesamverkan HUL 
deltagit i en gemensam upphandling av perso-
nalsystem tillsammans med övriga kommuner i 
Kronobergs län. Upphandlingen har skett inom 
ramen för Inköpssamverkan Kronobergs län och 
administrerats av Växjö kommuns upphandlings-
enhet. Upphandlingsförfarandet har skett genom 
förhandlad upphandling. I januari 2015 lämnades 
tilldelningsbeslut att anta anbudet från Aditro AB. 
Lönesamverkan HUL:s nuvarande avtal med CGI 
löper ut 2016-03-12.

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 löne-
uppgifterna finns tillgängliga.

Under året har en ny LAS-modul införts tillsam-
mans med CGI och Lessebo kommun. Högsby 
kommun och Uppvidinge kommun använder egna 
programvaror för LAS-hanteringen.

Allmänna bestämmelser (AB13) innehöll bland 
annat ett nytt beräkningssätt för särskilda ersätt-
ningar från och med 1 oktober. Det har inneburit 

många nya regelverksinställningar, uppdaterade 
tabeller, anpassningar och tester i personalsystemet 
för HUL under hösten.

CGI har levererat en webbversion av Förtroende-
mannarutinen i Heroma. Nämndssekreterarna i 
kommunerna deltog på en webbvisning av den nya 
modulen, som innebär förbättrad funktionalitet vid 
hanteringen av förtroendevalda.

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

• HUL kommer att arbeta vidare med olika pro-
cesser för att effektivisera och säkerställa perso-
nalsystemet.

• HUL kommer att arbeta vidare mot målet att 
samla all kunskap och bygga upp en spetskom-
petens inom verksamheten.

• Under 2015 kommer HUL:s arbete att präglas 
av införandet av det nya personalsystemet

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Intäkter -4 328 -4 478 150 
Personalkostnader 2 223 2 202 21 
Lokalkostnader 84 84 0 
Kapitalkostnader 786 786 0 
Övriga kostnader 1 235 1 406 -171 
Totalt 0 0 0 

Kronor per lönespecifikation
2012 2013 2014

115,90 109,20 110,70

Årets resultat är cirka 170 tkr sämre än det budgete-
rade resultatet, beroende på nytt avtal med CGI från 
mars 2014. Underskottet tillsammans med 2012 och 
2013 års överskott, totalt 456 tkr, reserveras till 2015 
för finansiering av högre kostnader i samband med 
förlängning av avtalet med CGI samt för införande 
av nytt personalsystem. Det är lönenämnden som 
beslutar hur över- eller underskott hanteras. Under 
2012 återbetalades tidigare års överskott på totalt 
676 tkr till medlemskommunerna/ företagen. 

Kostnaden per lönespecifikation har ökat med 1,3 
procent i jämförelse med föregående år. Antalet 
lönespecifikationer har ökat något i jämförelse med 
föregående år.   
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VATTEN OCH AVLOPP

INLEDNING

Lagstiftningen ställer krav på att vatten- och av-
loppsverksamheten från och med redovisningsåret 
2007 ska särredovisas från annan verksamhet. 
Huvudsyftet är att säkerställa att avgiftsuttaget inte 
blir för högt över tiden. 

Uppvidinge kommuns tekniska avdelning är 
huvudman för vatten- och avloppshanteringen i 
kommunen. 

Verksamheten består i drift av

• Åtta vattenverk
• Två tryckstegringsanläggningar för dricksvatten
• Fyra större reningsverk
• Sju biologiska avloppsreningsanläggningar
• 28 pumpstationer 
• Vatten- och avloppsledningar

ÅRET SOM HAR GÅTT

EKONOMISK REDOVISNING

Inom verksamheten fortsätter genomgången av 
vattenverket, avloppsreningsverken och pumpsta-
tionerna. Det är ett underhållsarbete som gör att 
nybyggnation med höga investeringskostnader som 
följd kan undvikas.
 
Vattenledningar har nyanlagts i Älghult och Len-
hovda. I Lenhovda reningsverk har slamhante-
ringen byggts om och ny dekantercentrifug installe-
rats. Installation av ny dekantercentrifug har också 
utförts i Alstermo reningsverk. Dricksvattenledning-
arna som försörjer 2 900 abonnenter läcker alltid 
mer eller mindre. Läckage uppstår på grund av 
sättningar i marken, ålderstiget material och ibland 
även till följd av dåligt anläggande. Under året har 
flera läckor på vattenledningarna lagats. 

Taxan för VA verksamheten har höjdes kraftigt inför 
2012 för att täcka tidigare års underskott. Sedan höj-
ningen har VA verksamhetens ackumulerade under-
skott på 3,6 mnkr vänts till ett överskott på närmare 
en miljon kronor.   

Verksamhetens resultat och finansiella ställning 
redovisas i resultat- och balansräkning. 

Kostnader som är gemensamma för VA-verksam-
heten och övrig verksamhet har fördelats utifrån 
framtagna fördelningsnycklar utifrån verksamhe-
tens andel av kostnaderna.
 

Avskrivningarna som belastar VA-verksamheten 
avser verksamhetens anläggningstillgångar.  Intern-
räntan, fem procent, beräknas på VA-verksamhetens 
anläggningstillgångar. 
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Resultaträkning VA-verksamheten

Not 2014 2013 
Intäkter från verksamheten
Taxor och avgifter 18 916 18 061 
Anslutningsavgifter 210 58 
Övriga intäkter 348 240 
Summa intäkter från verksamheten 19 474 18 359 

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader -3 845 -3 685 
Driftkostnader -9 791 -9 699 
Justeringar 1 199 224 
Summa verksamhetskostnader -13 437 -13 160 

Avskrivningar 2 -2 655 -2 795 

Verksamhetens nettokostnader 3 382 2 404 

Finansiella poster
Finansiella intäkter 61 60 
Finansiella kostnader 3 -1 234 -1 302 

Årets resultat 2 209 1 162 

2014 2013

Not 1, Justeringar

Fördelade gemensamma kostnader 199 224

Not 2, avskrivningar

Anläggningar som hör till verksamheten

skrivs av enligt plan 2 655 2 795

Not 3, finansiella kostnader

Anläggningarna belastas med intern-

ränta, 5 % 1 234 1 302
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Balansräkning VA-verksamheten

Not 2014 2013

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 26 831 25 962
Maskiner och inventarier 0 0
Summa anläggningstillgångar 26 831 25 962

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 1 057 1 323
Förutbetalda kostnader 2 627 120
Övriga fordringar 5 199 224
Kassa och bank 0 0
Summa omsättningstillgångar 3 883 1 667

SUMMA TILLGÅNGAR 30 714 27 629

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 6
Ingående eget kapital -1 210 -2 372 
Årets resultat 2 209 1 162 
Summa eget kapital 999 -1 210 

Långfristiga skulder
Interna långfristiga skulder 7 26 831 26 566 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 684 2 080 
Semesterlöneskuld 200 193 
Summa kortfristiga skulder 2 884 2 273 

SUMMA EK, AVSÄTTN. OCH SKULDER 30 714 27 629 
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2014 2013

Not 4. Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 122 575 120 556

Ackumulerad avskrivning -96 343 -90 749

Årets investeringar 3 254 379

Årets avskrivningar -2 655 -2 799

Summa anläggningstillgångar 26 831 27 387

Not 5. Övriga fordringar

Intern fordran, kostnader som inte hör

till verksamheten har korrigerats 199 183

Summa övriga fordringar 199 183

Not 6. Eget kapital

Ingående eget kapital avser verksamhetens resultat för åren 2009-2012

Tidigare har kapitaljustering till följd av tillgångarnas/skuldernas förändring

redovisats under eget kapital. Från och med 2012 redovisas posten under

långfristiga skulder.

Not 7. Långfristiga skulder

Interna långfristiga skulder, anläggningsvärde

Ingående balans 25 962 29 807

Amortering -2 655 -2 799

Inköp 3 254 379

Övriga interna långfristiga skulder 270 1 837

Summa långfristiga skulder 26 831 29 224
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REVISORERNAS UTLÅTANDE

ÖVER ÅRSREDOVISNINGEN



Kommunledningsförvaltningen     •     Ekonomiavdelningen

Box 59, 364 21 Åseda     •     Telefon växel 0474-470 00

www.uppvidinge.se


