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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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Teckningarna är gjorda av elever från Kulturskolan 
utifrån temat kommunikation.

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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Stabil ekonomisk utveckling
Kommunens ekonomi har de senaste nio åren redovisat ett 
positivt resultat.

Nämnderna har inte lyckats hålla sig inom sina budgetra-
mar, de redovisar ett underskott på 12 mnkr. Att resultatet 
är positivt beror bland annat på engångsposter i form av 
återbetalning av sjukförsäkringsavgift på närmare nio miljo-
ner kronor samt realisationsvinst vid försäljning av aktier på 
närmare tre miljoner kronor. Även skatteutfallet blev bättre 
än budgeterat.

Kommunen använder sig av tre övergripande finansiella mål. 
Resultatmålet ska gälla långsiktigt över en konjunkturcykel  
(7 år).
• Resultat efter finansnetto: 6 mnkr i positivt resultat årli-

gen
• Finansieringsgrad: 100 % självfinansiering av                    

investeringar
• Soliditet: Minst 50 procent

Samtliga mål uppfylls 2013. 

ÅRET I KORTHET

Befolkningen

Under 2012 ökade antalet invånare med 60 
personer och med 12 personer under 2013.  
En förklaring till den ökade befolkningen 
är att antalet personer på Migrationsver-
kets anläggning, som fått uppehållstill-
stånd, men inte fått sin kommunplacering, 
har ökat kraftigt under de senaste två åren. 
Antalet födda under året är 93, samma 
nivå som under 2010 och 2011, i förhål-
lande till 2012 är det en ökning med 16. 
Antalet inrikes inflyttningar har minskat i 
förhållande till förra året.
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Uppvidingeskogen - möjlig-
heternas skog 

Uppvidinge kommun har sökt 
och blivit beviljade pengar ur 
landsbygdsprogrammet via 
Skogsstyrelsen för genomför-
andet av kompetensutveck-
lingsprojektet ”Uppvidinge-
skogen-Möjligheternas skog i 
ett föränderligt klimat”.

Projektet ska genom ett antal 
seminarier och exkursioner ge 
skogägare och skogliga aktö-
rer verksamma i Uppvidinge, 
insikt i hur en kommande 
klimatförändring påverkar 
en långsiktigt hög och hållbar 
skogsproduktion. 
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Uppvidingehus bygger nytt

Årets stora projekt för Upp-
vidingehus är nybyggnation 
av lokaler för folktandvården 
samt sex lägenheter i Lenhov-
da. Byggstart var det i septem-
ber och bygget beräknas vara 
klart sommaren 2014.

Arbetsmarknad – ”UppJobb”

Under året har en ny verksamhet 
startats inom avdelningen, arbets-
marknadsprojektet ”UppJobb”. 
Syftet med projektet är att få män-
niskor som befinner sig långt från 
arbetsmarknaden till sysselsättning 
och egen försörjning. I verksamheten 
finns i dagsläget cirka 15 personer 
samt två arbetsledare. 

Föreningslivet går för fullt

Idrottsföreningarna fick investerings-
bidrag. Nya projekt är bland annat 
den satsning som Lenhovda IF gör 
för att samordna omklädningsrum, 
klubbstuga med mera i en tillbygg-
nad av ishallen. Satsningen är även 
föranledd av energieffektiviseringsåt-
gärder. Åseda IF har fått investerings-
bidrag till ny omklädningsbyggnad. 
Upprustning har även skett på Oden-
plan i Norrhult.

Uppvidinge - Årets Nyföretagarkommun

Kommunen tilldelades priset på 100 000 
kronor därför att vi arbetar för att främja ett 
bra näringslivsklimat och för den positiva 
utvecklingen av nystartade företag.

Uppvidinge var en av totalt fem nomine-
rade kommuner till priset. De har under de 
senaste 18 månaderna noterats för flest ny-
registrerade företag per tusen invånare i sin 
kategori. De nominerade kommunerna fick 
kort beskriva vad de har gjort tillsammans 
med lokala organisationer som har påverkat 
den positiva utvecklingen.

Skolan har klättrat i rankingen

Uppvidinge kommun är bland de 
hundra bästa skolkommunerna i landet 
enligt SKL:s Öppna jämförelser. Kommu-
nen placerade sig på plats 86, vilket är en 
stor förbättring jämfört med 2012 då vi 
placerade oss på plats 163.
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Åke Carlson
Kommunstyrelsens ordförande 
(C)

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Det går fortfarande bra men det är tufft i verksam-
heterna

Osäker omvärld

Det blir allt svårare att planera verksamheten. När 
detta skrivs hopas orosmolnen över Ukraina, den 
ekonomiska återhämtningen dröjer och befolk-
ningstalet blir allt osäkrare eftersom vi har många 
som bor på flyktingförläggning i väntan på kom-
munplacering. 
 
Året som har gått blev det nionde i rad med positivt 
resultat. En stabil ekonomi gör att vi inte behöver 
panikbromsa, även om en del verksamhet kostar 
mer än beräknat. Vi behöver heller inte låna till in-
vesteringar utan kan tvärtom betala av på våra lån.

Vi har tre stora utmaningar: Vindkraft, migration 
och bostäder.

Vindkraft

Mycket energi har gått åt till att samla och presen-
tera information om vindkraft. Det stora statliga 
riksintresset för vindkraft i kommunen attraherar 
många företag som vill investera i klimatneutral el. 
För landskapsbilden i Uppvidinge blir vindkraften 
en stor förändring och några invånare kommer att 
uppleva störningar av ljud och ljus. Många har svårt 
att ta till sig fakta om vindkraft och det blir inte 
lättare av att det finns många myter i omlopp. Upp-
vidinge kommun är positiv till att de goda förut-
sättningar för förnyelsebar el tas tillvara men prövar 
lokalisering för att hålla intrången på rimlig nivå. 

Migrationen påverkar den kommunala verksamhe-
ten allt mer. Trycket på socialförvaltningens individ- 
och familjeomsorg har ökat kraftigt och även skolan 
ansträngs av den stora asylmottagningen. Statens 
ersättning till kommunerna bygger på att asylverk-
samheten är marginell. Uppvidinge har 740 asyl-
platser. Om alla kommuner tar sitt ansvar så skulle 
Uppvidinge, utifrån vårt befolkningstal ha 15 till 25 
platser. Då skulle hade verksamheten vara marginell 
och inte påverka vår ordinarie verksamhet nämn-
värt. Eftersom asylmottagningen är väldigt ojämnt 
fördelat över landet så kräver Uppvidinge kommun 
att staten ersätter de fulla kostnaderna. De stora un-
derskotten inom socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen, 6,1 resp 6,5 mkr, beror till 
del på statens otillräckliga ersättningsnivåer.

Bostadsbristen hänger samman med asylmottag-
ningen. Vi bygger nu nya lägenheter i Lenhovda och 
kommer under 2014 att konvertera asylboende till 
vanliga lägenheter. Det blir inte lyxrenovering utan 
rimliga hyror.

Uppjobb
För att ta vara på dem som annars stått utanför 
arbetsmarknaden har vi startat Uppjobb. De är 
nu en resurs för att snygga upp i våra samhällen 
och bidra till välfärden samtidigt som de hjälps att 
komma in i arbetslivet. Uppjobb tar sig an många 
av de förbättringstips som kommit en genom vår 
medborgardialog i vårt projekt: Service utveckling 
på landsbygden.

Kvalitet i verksamheten

Skolan arbetar med ständiga kvalitetsförbättringar 
och håller nu en nivå över genomsnittet för landets 
kommuner. Tar vi hänsyn till att många inte kan 
svenska då de börjar har vi en mycket hög kvalitet.
Vår äldreomsorg var förra året näst bäst i landet på 
bemötande.

Uppvidinge utsågs 2013 till årets nyföretagar 
kommun. 

Välkomna Hit!

Vi har en väl fungerande organisation. Tänstemän 
och politiker är engagerade och samarbetar för 
välfärd till invånarna. Vi har byggt upp en buffert i 
ekonomin så vi klarar sämre tider. 

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

P-O Ekelund
Kommunchef

Kommunen gör för nionde året i rad ett starkt 
resultat vilket är mycket positivt.  

Det medför att vi i grunden har en stark ekonomi. 
Positiva resultat gör att vi kan se framåt och ut-
veckla det som behöver bli bättre. Vi slipper fastna 
i akuta åtgärder vilket är en förutsättning för en 
positiv utveckling. 

Det som inte är lika bra som tidigare är verksam-
heternas ekonomiska resultat. Verksamheterna har 
något kärvare ekonomiska förutsättningar 2014 
och 2015. Det är centralt för kommunens fortsatta 
utveckling att verksamheternas ekonomi kommer 
i balans med budgeten. Men, då vi har en stark 
ekonomi kan anpassningen göras under planerade 
former.

Den ekonomiska konjunkturen är fortsatt svårbe-
dömd. Många signaler finns som tyder på att en 
högkonjunktur är på väg, när den förväntas komma 
finns det lika många åsikter om som det finns bedö-
mare. Vi är mycket beroende av vår nationella och 
internationella omvärld när det gäller ekonomin.  
En stark ekonomi är en absolut förutsättning för 
en positiv utveckling av kommunens verksamhet.
Vi kommer fortsätta ha det i fokus.

Medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån, SCB, genomförde under 
hösten 2013 en medborgarundersökning. Vi har 
tidigare varit med i undersökningen, 2007 och 2011. 
Medborgarnas svar visar bland annat att vi förbätt-
rar oss sakta men säkert. Det vi får höga betyg för 
är räddningstjänst, renhållning och sophämtning 
samt idrotts- och motionsanläggningar.  Förskola, 
vatten och avlopp är andra områden där kommun-
invånarna rankar oss högt. Samtliga områden inom 
kommunal verksamhet visade ett positivt index från 
2011 – 2013. Statistik ska, som vanligt, behandlas 
med försiktighet men vi arbetar med svaren som 
utgångspunkter för dialog i verksamheten. 

Arbetsmarknadsprojekt

Kommunen har fortsatt en hög arbetslöshet för 
unga. Ett arbetsmarknadsprojekt har startats 2013 
där fokus på arbetslöshet för ungdomar ingår som 
en del. Vi samarbetar också med länsprojekt som 
berör denna fråga. 

I kommuninvånarnas tjänst

Den kommunala verksamheten kan alltid förbätt-
ras. Vår verksamhet berör kommuninvånaren från 
vaggan till graven och vi är viktiga för att medbor-
garen ska uppleva att kommunen är en bra plats 
att bo på. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss. 
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 att ha det i fokus.

Tack alla för ett bra arbete 2013!
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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.



7

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. 

Befolkningsförändring

Befolkningsutvecklingen är fortsatt oroande

Invånarantalet har de senaste tio åren minskat med 
ca 300 personer. Under 2012 ökade antalet invånare 
med 60 personer och med 12 personer under 2013.  
En förklaring till den ökade befolkningen är att 
antalet personer på Migrationsverkets anläggning, 
som fått uppehållstillstånd, men inte fått sin kom-
munplacering, har ökat kraftigt under de senaste två 
åren. 
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Födelseöverskottet (födda minus avlidna) har under 
en lång period varit negativt (- 21 2013). Det gör att 
flyttningsöverskottet (inflyttning minus utflyttning) 
är avgörande för om det ska bli en befolkningstill-
växt. Antalet födda under året är 93 samma nivå 
som under 2010 och 2011, i förhållande till 2012 är 
det en ökning med 16. 

Folkmängd Födelse- Flyttnings-
År 31/12 överskott överskott

2001 9 686 -39 -86
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

Under året har Statistiska Centralbyrån på uppdrag 
av kommunen tagit fram en befolkningsprognos 
fram till år 2030. Enligt prognosen kommer Uppvi-
dinge kommun att fortsätta tappa befolkning under 
hela perioden. Det är viktigt att kontinuerligt anpas-
sa verksamheterna till förändringar i befolkningsta-
len. Från och med 2011 finns befolkningsföränd-
ringarna med som en del i en modell för att fördela 
budgetmedel till nämnderna. 

Arbetsmarknad med möjligheter

I kommunen fanns vid årsskiftet 1 132 företag         
(1 161 föregående år). Största arbetsgivaren förutom 
kommunen är Inwido Elitfönster med cirka 440 
anställda. Övriga företag med fler än 100 anställda 
är Profilgruppen, Spaljisten, Allt i Plåt, GFAB samt 
AMO-gruppen. 331 av kommunens företag är aktie-
bolag. 70 procent av företagen är soloföretag vilket 
är fem procent mer än riksgenomsnittet. Antalet 
företag i kommunen är så stort att var åttonde invå-
nare är egenföretagare. 

Under 2013 startade 58 företag i kommunen och 
29 företag flyttade in. Samtidigt lades 84 ner och 
32 flyttade ut. Summan blir en minskning med 29 
företag under 2013. Kommunen blev Årets nyföreta-
garkommun i Sverige 2013 samt Bästa tillväxt 2013 i 
Kronobergs län. 

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

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 samt den påbörjade nybyggnatio-
nen av lägenheter i Lenhovda
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FRAMTIDSBEDÖMNING

Nyckeltal för den svenska ekonomin

2013 2014 2015 2016 2017
BNP 0,9 2,6 3,6 3,5 2,8
Sysselsättning, timmar 0,4 0,8 1,4 1,5 0,8
Öppen arbetslöshet 8,0 7,7 7,3 6,8 6,6
Skatteunderlagets utveckling 3,5 3,1 4,3 5,2 4,8

Framtidsutsikter i Uppvidinge kommun

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2014 om 
budgetförutsättningarna för 2015 -2017. Det ekono-
miska läget har försämrats i jämförelse med tidigare 
år och prognosen i budgetförutsättningarna är att 
resultatmålet om sex miljoner kronor årligen inte 
uppnås under kommande budget- och planperiod. 
Skatteintäkterna i budgetförutsättningarna basera-
des på SKL:s skatteunderlagsprognos från december 
2014.  SKL kom i februari 2014 med en ny, något 
försämrad skatteunderlagsprognos. Resultateffek-
ten för åren 2015 – 2017 är en total försämring med 
närmare 3 mnkr. 

Den stora osäkerheten är befolkningsutvecklingen. 
De senaste tio åren har antalet invånare minskat 
med cirka 300 personer, cirka 3 procent. Under 2012 
ökade antalet invånare med 60 och under 2013 med 
12 personer. På Migrationsverkets anläggning finns 
ett stort antal personer som har fått uppehållstill-
stånd men inte kommunplacering. Under 2013 har 
dessa ökat med cirka 80 personer. I väntan på kom-
munplacering folkbokförs de i kommunen. En stor 
del av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter 
beräknas utifrån befolkningstalet per den 1 novem-
ber varje år. Migrationsverket anger i sina prognoser 
att antalet asylsökande och personer som får up-
pehållstillstånd kommer att öka även under 2014. 
Det faktumet kan innebära positiva ekonomiska 
effekter för oss 2015. Samtidigt har våra  planerings-
förutsättningar försvårats eftersom det inte går att 
förutse om, och i så fall när, Migrationsverket på ett 
snabbare sätt kan hantera kommunplaceringarna 
med snabbt minskande befolkningstal som följd.  Vi 
följer befolkningsutvecklingen månatligen. 

Konjunkturutvecklingen är alltid svår att prognos-
tisera. Särskilt de senaste åren har det varit snabba 
kast i prognoserna, både åt positivt och negativt 
håll.  Vi utgår ifrån de prognoser som SKL upp-
rättar. Utgångspunkten är att under pågående 
budgetår inte ändra nämndernas ekonomiska 
förutsättningar till följd av förändrade skatteunder-
lagsprognoser. 

Kommunfullmäktige har under året beslutat om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning och att 
inrätta en resultatutjämningsreserv. Syftet med den 
är att kunna utjämna resultat över en konjunkturcy-
kel. Att denna möjlighet nu finns gör det lättare för 
kommunerna att under lågkonjunktur tillåta lägre 
resultatnivåer och ha en hållbar långsiktig ekonomi. 
Den stora utmaningen är att vända den tidigare ne-
gativa 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.  

Ljusnande konjunkturutsikter

Efter en svag sommar och en svag höst blev det 
bättre fart i den svenska ekonomin under slutet av 
2013. Utvecklingen väntas bli fortsatt stark under 
2014.  Det är framförallt exporten och investering-
arna som utvecklas betydligt bättre under 2014. En 
ökad tillväxt i vår omvärld innebär att den svenska 
exporten börjar växa igen. 

Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande 
sysselsättning medverkar till att hushållens reala 
inkomster stiger i relativt snabb takt. Nedgången 
i arbetslösheten blir på ett års sikt begränsad, men 
förväntas sjunka gradvis fram till 2017. 

Det mesta tyder på att tillväxten i världsekonomin 
blir väsentligt starkare under 2014 jämfört med 
2013. Rader av konjunkturindikatorer pekar uppåt 
och läget på de finansiella marknaderna har stabi-
liserats. I Euroområdet har utvecklingen vänt upp, 
BNP har under de tre senaste kvartalen vuxit i stor-
lek. Tillväxten har visserligen varit svag, men i och 
med att utvecklingen går åt rätt håll har de måttliga 
tillväxttalen ändå haft stor psykologisk effekt. I 
USA har konjunkturförbättringen kommit betydligt 
längre, tillväxten i BNP har under den andra halvan 
av 2013 legat mellan 3 och 4 procent i tillväxttakt. 
Under 2013 växte skatteunderlaget lite långsam-
mare än den historiska trenden. Under 2014 avtar 
skatteunderlagstillväxten något, främst till följd 
av att den automatiska balanseringen av allmänna 
pensioner. 

Starkt kostnadstryck i den kommunal sektorn

Behoven som följer av en ökande befolkning och 
förändringar mellan åldersgrupper tar allt mer 
resurser i anspråk. Omfattande investeringar i 
kommuner och landsting leder till ökade avskriv-
ningar och finansiella kostnader som kräver mer 
utrymme i driftbudgetarna. Under de senaste åren 
har behoven från demografiska förändringar inne-
burit kostnadsökningar på ungefär en halv procent 
i kommunerna. Från 2013 ökar dessa behov kraftigt 
i kommunerna och närmar sig kostnadsökningar på 
en procent per år. För att klara ökade behov krävs 
att kommunerna klarar av att anpassa kostnaderna 
inom de verksamheter där behoven minskar.  
Källa: SKL
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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. 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Nämndernas och kommunstyrelsens måluppfyl-
lelse redovisas i ett eget avsnitt. Måluppfyllelsen i 
förhållande till förra året har förbättrats, men är inte 
tillfredsställande. Av totalt 55 mål, bedöms 35 (64,0 
%) vara helt eller delvis uppnådda. 17 av målen 
bedöms inte vara uppnådda och tre av målen har 
inte utvärderats. Samtliga nämnder har under året 
arbetat med olika typer av åtgärder för att förbättra 
måluppfyllelsen och en stor del av målen har omar-
betats inför 2014. 

Kommunfullmäktige har under året fastställt Upp-
vidinge kommuns gemensamma värdegrund samt 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  Målen 
inför verksamhetsåret 2015 ska utgå från värdegrun-
den och riktlinjerna. 

  

Målformulering Målet är uppnått Målet är delvis 
uppnått

Målet är inte
 uppnått

Kommentar

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

11,1 mnkr i resultat 
2013, 11,6 mnkr 
långsiktigt

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

16,8 mnkr i netto-
investering
ingen nyupplåning

Soliditet, minst 
50 %.

61,3 % 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 % självfinansiering av 
investeringar

• Soliditet: Minst 50 %

16,7

9,6

4,9
6,0

14,5

18,6

11,1

11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

3
5
7
9

11
13
15
17
19
21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Resultat Genomsnitt
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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 2013 uppgår till 6,38 %, en 
minskning från 6,71 % föregående år. Kommunlednings-
förvaltningen har haft en exceptionellt hög sjukfrånvaro 
under första halvåret 2013, men nivåerna har nu återgått 
till de ”normala”. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i stort sett samma 
sjukfrånvarotal som föregående år, medan Socialförvalt-
ningen glädjande nog sänkt sina sjukfrånvarotal med 
drygt en procentenhet. 

Under sommaren visade samtliga förvaltningar lägre 
sjukfrånvaro än året innan. Målet uppnås inte, men det är 
glädjande att sjukfrånvaron ändå vänt nedåt efter några 
års stigande tendens. Vi behöver fortsätta arbeta på bred 
front med främjande, förebyggande och rehabiliterande 
åtgärder i alla våra verksamheter.

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

Uppnått Vid 2013 års medarbetarundersökning anger 73 % av med-
arbetarna att de är friska och mår bra.

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

Ej uppnått Under 2013 har endast 20 % av de anställda erhållit frisk-
vårdssubvention. Det är en minskning med en procenten-
het jämfört med 2012. Personalkontoret informerar om 
friskvårdssubventionen via hälsoinspiratörerna, i ”Perso-
nalnytt”, på intranät och under hösten har separat infor-
mation skickats till tillgängliga personliga e-postadresser. 
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning — nämndernas redovisning

Kommunstyrelsen

Mål Målupp-
fyllelse

Kommentar/åtgärd

Volym, vara kostnadseffektiv
Antal virtuella besök på bib-
liotekens webbplats ska uppgå 
till 6 100

Uppnått Över 60 000 besök på bibliotekets webbplats.
Gemensam webbplats för samtliga kommunbibliotek har 
medfört större möjligheter till interaktivitet och självser-
vice

Antal aktiva låntagare ska 
vara minst 2 700.

Ej uppnått Antalet aktiva låntagare har varit 2 487, färre personer 
lånar mer per person. 
Planering finns för utökad service till äldre som bor kvar 
hemma. Utökad service på webbplatsen, programverk-
samhet, läsfrämjande insatser, kampanjer med övriga 
kommuner, biblioteksinformation i Uppvidinge Tidning är 
insatser som syftar till att få fler bibliotekskunder. 

Antal lån per barn < 14 år ska 
uppnå till minst 30 % av samt-
liga lån.

Uppnått Antalet barnbokslån utgör cirka 50 % av samtliga lån.

Öka antalet kulturprogram i 
egen regi eller i samverkan, 
minst 420.

Uppnått Har uppgått till 430 under 2013.

Antal deltagaraktiviteter för 
barn och unga, 5 – 20 år: Öka 
andelen deltagande flickor 
från 32 till 40 procent.

Uppnått Andelen har ökat från 35 % till 42 %.

Antal föreställningar, teater, 
musik och film för barn och 
ungdom, minst två föreställ-
ningar per barn och år.

Ej uppnått Vissa årskurser endast en beroende på budgetneddragning 
på annan förvaltning.

Öka antalet kulturprogram 
i egen regi eller i samverkan 
med föreningar och studieför-
bund.

Uppnått Bibliotekens program samt konsertserie med Musik i Syd 
och teaterföreningen har medfört en utökning av antalet 
program till 14 .

Minskad energiförbrukning 
(absolut förbrukning kwh).

Uppnått Elenergiförbrukningen har minskat med cirka 10 % i jäm-
förelse med 2012.

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

Uppnått Volym inkommande avloppsvatten har minskat med 10 % 
i jämförelse med 2012. Volym utgående dricksvatten har 
ökat med cirka 1 % och mätt nederbörd har minskat med 
cirka 14 %.

Minskad mängd avfall till 
deponi (absolut volym ton).

Uppnått Mängden avfall som går till deponi har minskat med cirka 
10 % jämfört med 2012.

Kostnad per producerad livs-
medelsportion, 40 kronor.

Ej uppnått Kostnaden per portion har minskat från 40,56 till 40,29 
sedan föregående år. Fortsatt arbete med effektivisering av 
verksamheten pågår.

Producerade livsmedels-    
portioner per år, 500 000.

Uppnått Antalet producerade portioner har ökat från 
505 178 till 522 352 sedan föregående år. 
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Kvalitet – hållbar utveckling
Programverksamheten inom 
biblioteksverksamheten ska 
vara differentierad.

Uppnått Programmen har bestått av utställningar, föredrag, öppna 
prova på- verksamheter samt sagostunder och övriga läs-
främjande program för både barn och vuxna.

Fler ska nyttja bibliotekets 
interaktiva tjänster.

Uppnått Utlåning via bibliotekets webb uppgår till cirka 1 800 lån 
vilket är en liten ökning. Däremot har antalet e-bokslån 
ökat med 100 % till 600 lån.

Få fler ungdomar aktiva på 
fritidsgårdar och i kulturverk-
samhet.

Uppnås ej Fritidsgårdarna redovisar oförändrade besökssiffror. Ett 
förankringsarbete pågår hos ungdomar och familjer i 
Norrhult/Klavreström. Planering finns för att genomföra 
en kultur- och fritidsvaneundersökning (LUPP).

Öka antalet föreningar på 
landsbygden som bedriver 
kulturverksamhet

Uppnått Ytterligare en bygdegård har genomfört kulturprogram 
under 2013

Ökat arrangörsstöd till utö-
vande och arrangerande fören-
ingar.

Uppnått Är uppmärksammat i regional utvecklingsplan. Bör följas 
upp av kommunal handlingsplan.

100 procent fossilbränslefri 
energiförbrukning.

Uppnått All elenergi är certifierad vindkraftsel.

Vattenkvalitet 100 % Uppnått Samtliga 139 vattenprover är godkända.  Fyra av dessa har 
anmärkning avseende kemiska parametrar.

Ökad medvetenhet om käll-
sortering.

Uppnått Information till renhållningsabonnenter om källsortering 
genomförs kontinuerligt.

Andelen ekologiska livsmedel 
(vikt), 25 %.

Uppnått Andelen ekologiska livsmedel har minskat från 28 till 25 % 
sedan föregående år.

Andel närproducerade (20 
mil) livsmedel (vikt), 25 %

Ej utvärde-
rat

Möjlighet att få fram statistik finns från en av leverantörer-
na (mjölk/frukt). Leverantörens redovisning visar att ande-
len närproducerat av inköpsvärdet är 73 % under 2013.

Andel fairtrade livsmedel:
• Kaffe 90 %
• Te 90 %
• Drickchoklad 90 %

Uppnått
Ej utvärderat
Ej utvärderat

Kaffe, 92 % fairtrade. För the och drickchoklad finns inga 
uppgifter.  
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Mål Målupp-
fyllelse

Kommentar/åtgärd

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

Ej uppnått Sjukfrånvaron har ökat från 4,71 % till 5,79 % från före-
gående år. Under första halvåret 2013 var sjukfrånvaron 
mycket hög, 8,23 %, minskningen som skedde under andra 
halvåret räckte inte till för att uppnå målet, dock ser vi att 
vidtagna åtgärder under året har gett resultat.

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

Uppnått Andelen som är friska och mår bra har ökat från 79 % till 
81 % från föregående år.

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

Ej uppnått 22 % har erhållit friskvårdssubvention under 2013, att 
jämföras med 29 % föregående år.  Information om möj-
ligheten till friskvårdssubvention görs via hälsoinspiratö-
rerna, i ”Personalnytt” på intranätet och även via utskick 
till tillgängliga personliga 
e-postadresser. 
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Barn- och utbildningsnämnden

Mål Måluppfyllelse Kommentarer, åtgärder
Nettokostnader inom verksam-
heten förskola, grundskola och 
gymnasium som jämförbara 
kommuners (definition av jäm-
förbara kommuner enligt eko-
nomiavdelningens utredning, 
”Vad kostar verksamheten i vår 
kommun”).

Uppnås

Uppnås

Uppnås inte

Nettokostnaderna 2012 (per invå-
nare) i förhållande till jämförelse-
kommunerna är:
-Förskola och Fritidshem 538 
kronor lägre
-Grundskola , inkl F-klass 75 
kronor lägre
-Gymnasieskola 781 kronor 
högre
Åtgärder: Arbete med anpass-
ning av ekonomin till beslutad 
ram pågår. 

Personaltäthet i verksamheten 
som jämförbara kommuners.

(Jämförbara kommuner enligt 
SKL:s Öppna jämförelser)
(Statistiken är hämtad från Skol-
verket 2013-09-04)

Uppnås inte

Uppnås

Uppnås inte

Förskola i egen regi: Personaltät-
heten 2012 är 5,7 barn per årsar-
betare medan man i jämförbara 
kommuner i genomsnitt har 5,1 
barn per årsarbetare. 

Grundskola i egen regi: Personal-
tätheten är lägre än i jämförbara 
kommuner. Uppvidinge har ökat 
antalet lärare per 100 elever från 
8,5 2011 till 8,8 2012. Genomsnit-
tet för jämförbara kommuner 
2012 är 9,9. 
Åtgärder: För att komma upp i 
samma personaltäthet som jäm-
förbara kommuner skulle cirka 
13 ytterligare tjänster behöva 
tillsättas vilket det inte finns ut-
rymme för i befintlig budget.
Gymnasieskola i egen regi: Perso-
naltätheten är högre än i jämför-
bara kommuner. Antalet lärare 
per 100 elever har minskat från 
15,5 2011 till 14,7 2012. Genom-
snittet för jämförbara kommuner 
är 13,6.

98 procent godkända i nationella 
prov i grundskolans årskurs 3 
och 6.

(Statistiken är hämtad från Skol-
verket 2014-01-03)

Uppnås inte Andel i åk 3 som har klarat   
kravnivån:
Svenska: 75,9 %
Matematik: 69 %
Andel i åk 6 med betyget A-E: 
Svenska: 88,7 %
Matematik: ~100 %*
Engelska: 85,9 %
* Antalet elever med provbetyg F 
är färre än 4.
Åtgärder: Uppföljning av elev-
ernas måluppfyllelse i samtliga 
ämnen i alla klasser görs en gång 
per termin. Stödresurser anpas-
sas därefter. 
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98 % av grundskoleelever behö-
riga till nationella program inom 
gymnasieskolan.

Uppnås inte Andel behöriga Åsedaskolan: 95,1
Andel behöriga Älghultskolan: 
81,8
Andel behöriga utgår från behö-
righeten till yrkesprogram vilket 
är mest jämförbart med det äldre 
betygssystemet.
Åtgärder: Uppföljning av elev-
ernas måluppfyllelse i samtliga 
ämnen i alla klasser görs en gång 
per termin. Stödresurser anpassas 
därefter.

80 % av gymnasieelever fullföljer 
gymnasieutbildningen inom fyra 
år.

Uppnås 84,8 % av eleverna fullföljer gym-
nasieutbildningen inom 4 år.

Sjukfrånvaron maximalt fyra pro-
cent av arbetad tid.

Uppnås inte Sjukfrånvaron mellan januari och 
november var 4,79 %. 
Åtgärder: Arbetet med hälsoin-
spiratörer kommer att ses över 
och planen för hälsa och friskvård 
kommer att följas upp.

Genomförd kompetensutveckling 
motsvarar 1 % av total personal-
budget.

Uppnås inte Budgeterade medel för kompe-
tensutveckling kommer ej att an-
vändas fullt ut under året. Delvis 
på grund återhållsamhet med 
hänsyn till befarat underskott i 
nämndens totala verksamhetsom-
råde och delvis på grund av annat 
arbetssätt med kompetensutveck-
ling genom mer internutbildning 
och utnyttjade av statsbidrag för 
satsningar i form av till exempel 
Matematiklyftet.

Förskoleplats inom tre månader. Uppnås Förskoleplats har kunnat erbjudas 
inom tre månader.

Trygg och säker skolmiljö (enkät-
undersökning)

Uppnås inte Enkätundersökningen som ge-
nomförts under 2013 visar:
95 % av eleverna i årskurs 4-6 
trivs mycket bra eller bra i skolan.
89 % av eleverna i årskurs 7-9 
anger att de alltid eller oftast 
känner sig trygga i skolan.
88 % av eleverna i gymnasiesko-
lan anger att de alltid eller oftast 
känner sig trygga i skolan.
Åtgärder: Resultaten av under-
sökningen bryts ner på skolnivå 
och analyseras i samband med att 
likabehandlingsplanen revideras 
och där man också arbetar fram 
åtgärder för respektive skola.

Uppvidinge kommun bland de 
100 bästa skolkommunerna i 
landet (Enligt SKL:s Öppna jämfö-
relser).

Uppnås Uppvidinge kommun placerade 
sig på plats 86 i SKL:s Öppna 
jämförelser 2013. Detta är en för-
bättring jämfört med SKL:s Öppna 
jämförelser 2012 där Uppvidinge 
kommun placerade sig på plats 
163.
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Socialnämnden

Mål Målupp-
fyllelse

Kommentarer, åtgärder

Volym  - vara kostnadseffektiv
Minska på antalet vuxen- och 
barninstitutionsplaceringar 
inom IFO och i stället hitta 
hemma-planslösningar inom 
öppenvården.

Uppnås Antalet institutionsplacerade barn har ökat med fyra ären-
den sedan föregående år men däremot har antalet vård-
dygn minskat med    1 430 dygn. Tvångsplaceringar har 
behövts göras under året och förklarar att antal ärenden 
har ökat men de har främst varit kortsiktiga lösningar. An-
talet vuxen-placerade är oförändrat men antalet vårddygn 
har minskat med 467 dygn. Vi anser därmed att målet är 
uppfyllt.

Minska antalet körda mil i 
tjänsten med 5 %.

Uppnås inte Körda mil med leasingbilarna har ökat med 22 % sedan 
föregående år. Antalet körda mil med egen bil har mins-
kat med 9 %. Ökningen förklaras med fler antal ärenden 
i hemtjänsten. Under 2014 kommer arbetet med att sam-
ordna resorna att fortsätta, fler cyklar och elcyklar kommer 
att köpas in för att minska antalet körda mil.

Kvalitet – hållbar utveckling
Äldreomsorgens verksamhet 
i ordinärt boende ska bedri-
vas på ett sådant sätt att 70 % 
av arbetstiden ska vara hos 
brukaren.

Ej mätbart Eftersom våra personalgrupper arbetar både på särskilt 
boende och i ordinärt boende så har vi inga möjligheter att 
urskilja just denna personaltid för ordinärt boende.

Arbeta med utgångspunkt i att 
öka antalet riskbedömningar 
i kvalitetsregister i jämförelse 
med året innan.

Uppnått Riskbedömningarna har ökat från 77 % till 90 %.

Ett överklagande till Förvalt-
ningsrätten i ett IFO-ärende 
ska inte medföra ändrat 
beslut.

Ej uppnått Vi har haft ett ärende som har medfört ändrat beslut i 
Förvaltningsrätten. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd ska 
utformas.

Personal
Andelen total sjukfrånvaro ska 
minska till 6 procent.

Ej uppnått Sjukfrånvaron har minskat från 9,09 % till 7,99 % En ar-
betsgrupp har arbetat fram en handlingsplan/åtgärdsplan 
med avsikt att minska den. Samverkan sker med företaget 
Kryast i Sverige där personal på Lingården är pilotgrupp.

Medborgarnytta
Resultatet i Kommunens kvali-
tet i korthet ska vara högre än 
föregående år.

Uppnås 
delvis

I kommunens kvalitet i korthet finns det flera parametrar 
som mäts:
Väntetider för särskilt boende och försörjningsstöd: ej 
uppnått.
Serviceutbud i särskilt boende och hemtjänst: uppnått 
inom hemtjänsten men inte särskilt boende
Nöjda brukare inom hemtjänst och särskilt boende: upp-
nått
Serviceutbud gruppbostad: ej uppnått 
Ej återaktualiserade ungdomar: uppnått 
Sammantaget av dessa parametrar är hälften av målen 
uppnådda. Åtgärden är att vi fortsätter arbeta aktivt med 
dessa parametrar.
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Miljö- och byggnadsnämnden
För uppföljning av personalmål se Kommunstyrelsen. 

Mål Målupp-
fyllelse

Kommentar/åtgärd

Volym  - vara kostnadseffek-
tiv
Antal ärenden, kart, mät och 
GIS, 180 per år

Uppnås Någon regelrätt statistik förs inte på denna typen av 
tjänster. Förvaltningens bedömning är ca 200 - 250 ärenden 
under 2013.

Antal bygglovsärenden, 200 
per år.

Uppnås inte Antal bygglovsärenden under året var 113. Antalet inkom-
na ärenden kan inte påverkas av nämnden.

Med kompletta handlingar, 
bygglov inom en månad.

Uppnås inte De flesta ärenden följer inte plan, måste då grannhöras och 
kompletteras. Plan- och bygglagen har en handläggnings-
tid på 2 månader och det uppnås.

Antal antagna detaljplaner, 5 
per år.

Uppnås inte En plan har antagits under året. Arbete har påbörjats med 
fem planer.

Antal kontrollerade livsmed-
elsärenden, 25 per år.

Uppnås 68 inspektioner har genomförts under 2013.

Antal tillsynsbesök enligt mil-
jöbalken, 50 per år.

Uppnås 60 tillsynsbesök har genomförts under 2013. Samtliga före-
tag har fått tillsynsbesök med uppföljning under två år.

Kvalitet – hållbar utveckling
Utförd tjänst avseende kart, 
mät och GIS inom 10 dagar.

Uppnås Någon regelrätt statistik förs inte på denna typen av 
tjänster. Förvaltningens bedömning är att tjänsterna utförs 
inom 2 – 3 arbetsdagar.

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

Uppnås

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

Uppnås Under året har miljö- och byggnadsnämnden antagit en 
plan i enlighet med målet. En plan fick avbrytas precis 
innan antagandet eftersom bygglovet återtogs. Arbete har 
påbörjats med fem planer och dessa beräknas klaras enligt 
målen.

Medborgarnytta
Enkät, 80 % nöjda. Kan ej ut-

värderas
Deltagit i företagsundersökning men inte fått vårt arbete 
bedömt eftersom urvalet i undersökningen var för litet.
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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.

Det gäller att kunna ”gasa” och ”bromsa” samti-
digt

Trots ett antal år med positiva resultatnivåer, be-
höver arbetet med anpassning av verksamhet och 
ekonomi ske kontinuerligt. I år kan vi se att nämn-
derna inte har klarat av att anpassa sin ekonomi 
till lägre budgetramar. För att nämnderna ska ha 
en möjlighet att klara av att hålla sin budget under 
2014 beslöt Kommunfullmäktige i februari 2014 
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Positivt resultat för nionde året i rad

Kommunen använder sig av tre övergripande 
finansiella mål för att styra den ekonomiska utveck-
lingen. Samtliga finansiella mål är uppfyllda 2013.

Uppvidinge kommun redovisar ett positivt resul-
tat om 11,1 mnkr, vilket är 7,7 mnkr bättre än det 
budgeterade resultatet. Det är nionde året i rad som 
kommunen redovisar ett positivt resultat. 

Nämnderna gör sammantaget ett negativt budgetut-
fall på 12 mnkr. Nettokostnadsökningen för nämn-
derna är 23 mnkr, vilket motsvarar 5 procent. 

Finansförvaltningen ger ett överskott, beroende på 
ökade skatte- och statsbidragsintäkter, återbetalning 
av sjukförsäkringsavgift för år 2005 och 2006,  samt 
lägre arbetsgivaravgifter än beräknat. Finansnet-
tot är negativt och ger ett underskott på cirka 1,5 
mnkr till följd av förändrad beräkningsgrund för 
pensionsavsättningen. De avsatta medlen för kom-
petens- och kvalitetsutveckling samt omstrukture-
ring har inte använts fullt ut och ger ett överskott på 
cirka 1,3 mnkr. Återbetalningen av sjukförsäkrings-
avgiften betraktas som en jämförelsestörande post 
och exkluderas vid beräkning av vissa ekonomiska 
nyckeltal. Detta för att öka jämförbarheten med 
andra perioder. 

om tilläggsanslag på totalt 5,5 mnkr för barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden.  Under 
året har jämförelsearbetet av kommunens kostnader 
i förhållande till strukturkostnaden och till ett antal 
jämförelsekommuner fortsatt. Jämförelserna visar 
att kostnadsnivån  inom socialnämndens och barn- 
och utbildningsnämndens verksamhetsområden är 
fortsatt hög samt att Kommunstyrelsens och miljö- 
och byggnadsnämndens verksamheter bedrivs till 
en relativt låg kostnad. 

Det finns ett behov av att se över strukturen på ett 
antal områden framöver. Det är nödvändigt att få 
resurser till att öka kommunens attraktionskraft. Re-
sursfördelningsmodellen som togs fram under 2010 
tar hänsyn till nämndernas kostnadsnivåer i jämfö-
relse med andra samt befolkningsförändringar och 
ger utslag i nämndernas ekonomiska ramar i bud-
getarbetet. Modellen har  skapat en möjlighet till att 
omfördela medel på ett helt annat sätt än tidigare. 

De kommunala bolagen

I december 2013 bildades ett nytt kommunalt aktie-
bolag, UppMod AB, kommunen står som ägare till 
100 procent. Bolaget har till föremål för sin verksam-
het att övergripande samordna de ägda bolagens 
verksamheter genom att äga och förvalta aktiein-
nehav samt bedriva därmed förenlig verksam-
het. UppMod förvärvade i december, för 5 mnkr, 
100 procent av aktierna i Uppvidingehus AB och 
UppCom AB. Försäljningen medförde en realisa-
tionsvinst i kommunen på 2,6 mnkr och en långfris-
tig fordran på UppMod på 5 mnkr. 

Uppvidingehus AB redovisar ett positivt resultat 
på 3,6 mnkr för 2013. Uthyrningsgraden på bola-
gets bostadsinnehav var vid årets slut 96 procent, 
samma nivå som föregående år.  Under 2010 beslu-
tade Kommunfullmäktige om att tillskjuta 10 mnkr 
för eftersatt underhåll av kommunens fastigheter. 
Hittills har bolaget använt cirka 9 mnkr. Resterande 
planeras att genomföras under 2014.  Under året har 
ett nytt avtal tecknats med kommunen avseende för-
valtningsuppdraget av kommunens fastigheter.

Uppcom AB redovisar ett positivt resultat på 935 
tkr. 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 68,7 mnkr i Uppvidingehus och 
16,2 mnkr i Uppcom. Den samlade bedömningen av 
bolagens ekonomiska ställning är att de har en stabil 
ekonomi. Uppvidingehus har en relativt hög uthyr-
ningsgrad på bostadsinnehavet. Migrationsverket 
hyr ett stort antal lägenheter och en avveckling kan 
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Eget kapital

Det egna kapitalet har sedan år 2000 ökat med cirka 
60 mnkr, från 217 mnkr till 277 mnkr 2013. Det mot-
svarar en procentuell ökning på 27,6 procent. Eget 
kapital är per definition skillnaden mellan tillgångar 
och skulder. Under året har det egna kapitalet ökat 
med 11,1 mnkr. Under året beslutade kommun-
fullmäktige att inrätta en resultatutjämningsreserv 
(RUR) inom det egna kapitalet. Resultatutjämnings-
reserven består av tidigare års positiva resultat och 
uppgår till 21,1 mnkr på balansdagen.  Av årets 
resultat reserveras ytterligare 3,0 mnkr till resultat-
utjämningsreserven. 
Pensionsskulden som är intjänad före 1998 redovi-
sas som en ansvarsförbindelse.

Nettokostnadsandel

Kommunens nettokostnader ökade med 15 mnkr, 
3,3 procent (23,8 mnkr, 5,2 procent, exklusive jämfö-
relsestörande poster) mellan 2012 och 2013. Skat-
teintäkter och statsbidrag ökade med 9,7 mnkr, 2,0 
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 2013. 

Nettokostnadsandelen av skatter och statsbidrag är 
93,8 procent exklusive avskrivningar (97,4 procent 
inkl. avskrivningar). Exklusive jämförelsestörande 
poster är motsvarande nyckeltal 95,6 respektive 99,3 
procent. 

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. 2013 är soliditeten 61,3 procent 
(61,4 procent föregående år), om man väger in pen-
sionsskulden i ansvarsförbindelsen blir soliditeten 
6,5 procent (7,2 procent föregående år). Försämring-
en i förhållande till 2012 beror på att pensionsskul-
den i ansvarsförbindelsen ökat kraftigt till följd av 
ny beräkningsgrund avseende ränteutvecklingen. 

Soliditetsmålet på minst 50 procent är uppnått.                                                                                                                                         
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påverka bolagets ekonomi i negativt. Uppcom AB 
har kommunen som största kund. Så länge bolaget 
fortsätter därmed och den prisnivån är risken liten 
att bolagets ekonomi försämras nämnvärt.  

Mer information om bolagens verksamhet och 
ekonomi återfinns i avsnittet Sammanställd redovis-
ning. 

Resultat

Under året har nettokostnaderna ökat mer än skatte- 
och bidragsintäkterna. Vi redovisar ett positivt 
resultat om 11,1 mnkr. När jämförelsestörande 
posterna exkluderas, är resultatet 2,2 mnkr. Net-
tokostnaderna exklusive jämförelsestörande poster 
har ökat mer än skatte- och bidragsintäkterna. 

Resultatmålet på 6 mnkr är uppnått, både för året 
och sett över en konjunkturcykel. 
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Investeringar

De samlade investeringarna 2013 uppgick till 16,8 
mnkr, vilket är 8,2 mnkr lägre än budget. Avvikel-
sen beror på att ombyggnation av Olofsgården och 
nybyggnation av förskolelokaler i Åseda inte har 
kommit igång under året. Projektering av Olofs-
gårdens ombyggnation pågår och en byggrupp har 
tillsatts för att ta fram förslag på utformning, inne-
håll med mera till den nya förskolan. 

Nybyggnation av LSS boende i Lenhovda har på-
börjats. Inköp av mark består av mark vid avfallsan-
läggningen Linneberga, mark vid golfanläggningen 
i Klavreström samt markreserv i Åseda. Upprust-
ning av värme och ventilation samt byte av tak har 
genomförts i en industrifastighet och ombyggnation 
av brandstationen i Norrhult har färdigställts. Nya 
vägen till Klarviks industriområde är färdig. Vatten-
verket i Alstermo har uppgraderats med ny pro-
gramvara för produktion av dricksvatten till Alster-
fors, Alstermo och Älghult. Avvattningsutrustning 
har införskaffats på reningsverken i Alstermo och 
Lenhovda och en lastmaskin har köpts in till avfalls-
stationen Linneberga. 

Självfinansieringsgraden är över 100 procent, det 
vill säga hur stor andel av årets nettoinvesteringar 
som finansieras med egna interna medel (resultat + 
avskrivningar).  

Målet om egenfinansierade investeringar är uppnått. 

Finansnetto

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan ränte-
intäkter och räntekostnader, uppgår 2013 till minus 
1 384 tkr.  De finansiella kostnaderna har ökat med 
cirka 2,2 mnkr. Anledningen är en ändring i beräk-
ningsgrunderna för pensionsskulden, vilket medför 
en finansiell kostnad på 2,2 mnkr. Bortser vi från 
den effekten, är finansnettot positivt med 800 tkr. 
De finansiella intäkterna har minskat något i förhål-
lande till föregående år. 

Skuldsättningsgrad och låneskuld

Kommunens låneskuld har under de senaste åren 
minskat från cirka 120 mnkr till 39 mnkr. En snab-
bare amorteringstakt har varit möjlig tack vare en 
god kassabehållning och låga investeringar. Under 
2013 har ingen nyupplåning eller amortering gjorts, 
låneskulden per den 31 december är oförändrat 39 
mnkr. Årets genomsnittliga upplåningsränta har 
uppgått till cirka 1,8 procent, den är rörlig i tremå-
nadersintervaller, löptid är till och med april 2014. 

Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investe-
ringarna skall täckas av avskrivningarna, vilket har 
lyckats sedan år 2007. Under flera år på mitten av 
2000-talet medförde större investeringsobjekt att det 
inte lyckades. Upplåningen under den perioden var 
nödvändig för att klara beslutade investeringar. 

Det pågår planering för ett antal större investerings-
projekt under kommande år. Bedömningen är att de 
ska klaras utan extern upplåning. 

 
Kommunalskatt

Den totala skattesatsen för kommunalskatt 2013 var 
oförändrad, 22:00 kr per skattekrona.  Det är 86 öre 
högre än genomsnittet i länet och 138 öre högre än 
riksgenomsnittet. 118 (40 procent) av landets kom-
muner har högre skattesats än Uppvidinge.
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Risk och kontroll

Budgetföljsamhet

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet är två indi-
katorer på kontroll av ekonomin. Det budgeterade 
resultatet 2013 var 3,4 mnkr. Utfallet 11,1 mnkr är en 
budgetavvikelse med 7,7 mnkr. 2012 var avvikelsen 
13,3  mnkr.  

Resultatprognosen i delårsrapporten 2013 var 7,3 
mnkr. Skillnaden mellan prognos och utfall är när-
mare 4 mnkr. Orsakerna till differensen är realisa-
tionsvinst i samband med försäljning av aktier samt 
bättre utfall på arbetsgivaravgifter än tidigare prog-
nos.  I jämförelse med prognosen i delårsrapporten 
är avvikelsen cirka 3 mnkr för nämnderna.

Likviditet

Med likviditet menas betalningsförmåga på kort 
sikt. Likviditeten har ökat med cirka 12 mnkr 2013 
och är vid bokslutsdagen 143,2  mnkr. 100 mnkr har 
placerats på ett fasträntekonto i sex månader.  Res-
terande likvida medlen är placerade på ett kon-
cernkonto i bank tillsammans med de kommunala 
aktiebolagen. 

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 
nionde året i rad en positiv räntabilitet. 

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. 2013 var kassaflödet 7,2 procent.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2005 2010 2013

Likviditetens utveckling, mnkr

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2000 2005 2010

Kassaflödets utveckling, %

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2000 2005 2010

Räntabilitetens utveckling, %



23

Pensionsskuld

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld är RIPS07. 
Beräkningarna är gjorda av Skandia.

Återlåningen i verksamheten har ökat med närmare 
17 mnkr (6,5 %). Avsättningen ökar med cirka 4,1 
mnkr, medan åtagandet  i ansvarsförbindelsen ökar 
med cirka 12,8 mnkr. En av beräkningsgrunderna i 
pensionsskuldsberäkningen, den så kallade RIPS- 
räntan har förändrats under året och medfört en 
kraftig ökning av pensionsåtagandet, 20,1 mnkr. 
När effekten av RIPS-räntans förändring exklude-
ras, har pensionsåtagandet minskat, med cirka 3 
mnkr. 

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.

Kommunfullmäktige har under året beslutat om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hante-
ring av resultatutjämningsreserv (RUR). En reserve-
ring av tidigare års resultat på totalt 21 115 tkr har 
gjorts 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 
fastställda resultatmålet. Resultatutjämningsreser-
ven får högst uppgå till 25 mnkr i kommunen. Av 
årets resultat reserveras 3 020 tkr till resultatutjäm-
ningsreserven, vilket innebär att reserven uppgår 
till 24 135 tkr. 

Pensionsmedelsförvaltning 2013 2012
Avsättning till pensioner 22 784 19 445
Löneskatt 5 527 4 717
Summa 28 311 24 162

Pensionsskuld intjänad före 
1998 199 611 189 317
Löneskatt 48 426 45 928
Summa 248 037 235 245

Totala förpliktelser 276 348 259 407

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

Återlåning i verksamheten 276 348 259 407

Avstämning mot balanskrav, mnkr

Bokslut Bokslut

2013 2012

Årets resultat 11,1 18,6
Realisationsvinst 3,2 3,9
Justerat resultat 7,9 14,7
Medel till RUR* 3,0 0,0
Medel från RUR 0,0 0,0

Kvarstående negativt
resultat 0,0 0,0
Balanskravsresultat 4,9 14,7

*RUR = resultatutjämnings-
reserv
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DRIFTREDOVISNING

Driftredovisningen visar ett underskott på 12 mnkr 
jämfört med fastställd budget. 

Samtliga nämnder, utom kommunstyrelsen redovi-
sar ett negativt utfall. I prognosen som upprättades 
vid delårsbokslutet aviserades ett underskott på 9,7 
mnkr för nämnderna. Utfallet blev 2,3 mnkr sämre 
än prognosen. Den största avvikelsen finns på barn- 
och utbildningsnämnden till följd av ökade kostna-
der för gymnasieelever som går i andra kommuner/
fristående verksamheter till följd av kraftigt ökade 
priser samt ökat antal elever i förhållande till prog-
nosen. Ekonomisk effekt av planerade nerdragning-
ar inom andra verksamheter under höstterminen 
blev mindre än antagandet i delårsprognosen och 
bidrog också till försämringen av utfallet.   

Driftredovisning, per verksamhetsområde

Kostnad Intäkt Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
Tkr 2013 2013 2013 2013 2013 2012

Revision 685 0 685 685 0 643 
Kommunstyrelse 187 915 96 957 91 909 90 958 951 85 550 
Överförmyndarnämnd 840 0 759 840 -81 549 
Barn- och utbildningsnämnd 224 488 26 889 191 095 197 599 -6 504 190 603 
Socialnämnd 226 312 33 190 186 986 193 122 -6 136 183 636 
Miljö- och byggnadsnämnd 6 273 2 701 3 296 3 572 -276 2 591 
HUL - gemensam lönenämnd 4 372 4 372 0 0 0 0 
Totalt 650 885 164 109 474 730 486 775 -12 045 463 572 

Finansiering -497 840 -482 167 

Årets resultat 11 065 18 595 

Nämndernas nettokostnader har ökat med totalt 
23,3 mnkr, vilket motsvarar 5 procent. 
På nästa sida finns en översiktlig redogörelse för 
respektive nämnds resultat, både i förhållande till 
förra året och till beslutad budget. 
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NÄMNDERNAS RESULTAT

Kommunstyrelsen
 
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 
870 tkr i förhållande till budget. Nettokostnadsök-
ningen i förhållande till föregående år är 5,5 mnkr, 
vilket motsvarar cirka 6 procent. 
Nettokostnadsökningen utöver inflation beror bland 
annat på ökade kostnader för politikerarvoden, 
inrättande av arbetsmarknadsenhet samt minskade 
intäkter till följd av försäljning av en industrifastig-
het. 

Den tekniska avdelningen redovisar ett överskott 
på 1,8 mnkr, där renhållningsverksamheten står för 
den största delen. Ökade intäkter för marksanering 
samt lägre personalkostnader förklarar överskottet. 
Överskottet innebär att den skuld som renhållnings-
kollektivet hade till skattekollektivet till följd av av-
sättning för sluttäckning av deponin nu är reglerad. 
De verksamhetsområden som redovisar ett under-
skott i förhållande till budgeten är  avdelningen för 
IT och information, kostverksamheten samt ekono-
miavdelningen.  IT och informationsavdelningens 
underskott beror på att antalet datorer har ökat i 
verksamheterna vilket genererar högre kostnader 
för tjänsteavtalet med UppCom. Kostverksamheten 
underskott beror på att genomförda personalner-
dragningar inte ger helårseffekt. Ekonomiavdel-
ningens underskott beror på lägre hyresintäkter än 
budgeterat på industrifastigheter. 

Personalkostnaderna har ökat med cirka 5,2 mnkr, 
vilket motsvarar 10 procent. Den nystartade arbets-
marknadsverksamheten medför högre personal-
kostnader motsvarande cirka 3 mnkr i förhållande 
till 2012. Nya regler för politikerarvoden ger ökade 
personalkostnader med cirka 600 tkr.   

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett under-
skott på 6,5 mnkr  i förhållande till beslutad budget. 
Nettokostnaden har ökat med närmare 7 mnkr (3,7 
procent) i förhållande till föregående år. Större un-
derskott återfinns under verksamhetsområden för-
skola och grundskola och gymnasieverksamhet. En 
kombination av att antalet barn/elever inte minska-
de i den takt som förutsattes i budgetramarna, kraf-
tigt ökade priser för interkommunala ersättningar 
inom gymnasieskolan, ökning av antalet asylelever 
samt ökade personalbehov inom verksamheterna, 
har tillsammans föranlett underskottet.  

Intäkterna ger ett överskott på 7,4 mnkr. Bidrag för 
olika projekt samt för asylverksamheten är förkla-
ringen. I förhållande till 2012 har intäkterna ökat 
med cirka 4,7 mnkr och förklaras till största delen av 

ökade intäkter inom asylverksamheten och svenska 
för invandrare. 

Personalkostnaderna har ökat med 6,9 mnkr         
(5,6 %) i förhållande till föregående år, av ökningen 
återfinns cirka 3 mnkr inom asylverksamheten och 
svenska för invandrare. I övrigt avser personalkost-
nadsökningen bland annat utökning inom kultur-
skolan, ökade behov inom förskoleverksamheten 
samt lönerevision för året. 

Övriga kostnader har ökat med cirka 4,7 mnkr, 
vilket motsvarar cirka 5 procent. Den största ök-
ningen återfinns inom köp av verksamhet, det vill 
säga ersättning till andra kommuner och fristående 
verksamheter för elever som väljer annan skola än 
den kommunala. 
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Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott på 6,1 mnkr 
i förhållande till beslutad budget. Budgetöverskri-
dandet är främst hänförliga till myndighetsutöv-
ning, många institutions- och familjehemsplace-
ringar, ökade kostnader för försörjningsstöd samt 
utökade behov inom äldreomsorgen. På grund av 
ökat antal ärenden inom individ- och familjeomsor-
gen har personalstyrkan fått förstärkas, främst med 
inhyrd personal.  

Nettokostnaden har ökat med 9,5 mnkr (5 procent) i 
förhållande till föregående år. 
Intäkterna uppgår till 33,2 mnkr och ger ett över-
skott på 6 mnkr. I förhållande till föregående år har 
intäkterna minskat med cirka 6 mnkr beroende på 
färre asylärenden, ett avgående ärende inom per-
sonlig assistans samt på grund av förändrat avtal 
med en privat utförare inom särskilt boende, där 
den privata utföraren från och med 2013 tar in hy-
resintäkten direkt från vårdtagaren.   

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat med 
närmare 2 mnkr till följd av ökat antal ärenden. 
Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat 
med cirka 5 mnkr, vilket till stora delar kan förkla-
ras med att antalet asylärenden har minskat. 

Personalkostnaderna ger ett underskott på cirka 1 
mnkr i förhållande till budget. I förhållande till fö-
regående år har personalkostnaderna ökat med 7,4 
mnkr, vilket motsvarar 5 procent. Utöver detta har 
kostnaderna för inhyrd personal ökat med 1,1 mnkr.  
Ökningen beror på flera olika faktorer, bland annat 
ökade sjuklönekostnader samt ökade behov inom 
äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt 
hälso- och sjukvårdsverksamheten.  

De övriga kostnaderna samt kapitalkostnaderna har 
minskat med cirka 2 mnkr och  ger ett överskott på 
cirka 1 mnkr, främst till följd av att den planerade 
ombyggnationen av Olofsgården inte har genom-
förts under året samt en stor ekonomisk medveten-
het hos cheferna som innebär en återhållsamhet av 
användandet av övriga kostnader.  

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett under-
skott på 276 tkr i förhållande till beslutad budget. 
Nettokostnaden har ökat med 980 tkr (37,8 %) sedan 
föregående år.  Cirka hälften av kostnadsökningen 
beror på utökning av verksamheten med en tjänst 
under året. Ett flertal nya personer har rekryterats 
under året och för att klara av myndighetsåtagandet 
har konsulter behövt anlitas. Taxorna höjdes inför 
2013 och ger ökade intäkter på cirka 400 tkr. 

Lönenämnden HUL

Lönenämnden redovisar ett nollresultat i förhål-
lande till beslutad budget. Under 2012 utbetalades 
tidigare års överskott, 676 tkr, till medlemskom-
munerna. Årets resultat, tillsammans med förra 
årets resultat, totalt 628 tkr, förs över till 2014 och 
kommer att användas för kostnader i samband med 
att äldre moduler i personalsystemet byts ut mot 
nya samt för ökade kostnader i samband med för-
längning av avtalet med leverantör av PA-systemet. 
Kostnad per lönespecifikation har minskat från 116 
till 109 kronor.
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INVESTERINGSREDOVISNING

Målet om egenfinansiering är uppnått.

Sammanställning av investeringsobjekten 

De samlade investeringarna 2013 uppgick till 16,8 
mnkr, vilket är 8,2 mnkr lägre än budget. Avvikel-
sen beror på att ombyggnation av Olofsgården och 
nybyggnation av förskolelokaler i Åseda inte har 
kommit igång under året. Projektering av Olofsgår-
dens ombyggnation pågår, byggstart  planeras till 
hösten 2014 med färdigställande sommaren 2016. 
Den totala investeringen beräknas till 28,5 mnkr.  En 
byggrupp har tillsatts för att ta fram förslag på ut-
formning, innehåll med mera till den nya förskolan. 
Något färdigt förslag finns inte ännu och därmed 
ingen kostnadsberäkning.   

Nybyggnation av LSS boende i Lenhovda har på-
börjats. Av den beräknade investeringen på 9 mnkr 
har 3,9 mnkr använts i år.  Färdigställande  beräknas 
till sommaren 2014. Inköp av mark består av mark 
vid avfallsanläggningen Linneberga, cirka 1 mnkr, 
för en framtida jordåtervinningsanläggning, mark 
vid golfanläggningen i Klavreström, cirka 800 tkr 
samt markreserv i Åseda. Upprustning av värme 
och ventilation samt byte av tak har genomförts i en 
industrifastighet, cirka 2 mnkr. Ombyggnation av 
brandstationen i Norrhult har färdigställts. 

Nya vägen till Klarviks industriområde är färdig, 
total kostnad cirka 1,7 mnkr. Vattenverket i Al-
stermo har uppgraderats med ny programvara för 
produktion av dricksvatten till Alsterfors, Alstermo 
och Älghult. Avvattningsutrustning har införskaffats 
på reningsverken i Alstermo och Lenhovda och en 
lastmaskin har köpts in till avfallsstationen Linne-
berga. 

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

Budget Utfall
2013 2013

Kommunstyrelsen
Inventarier 100 39
Maskinell utrustning 150 54
Markköp 2 000 2 357
Disp investeringsmedel 11 435 2 034
Ombyggnation Olofsgården 713
Ny gruppbostad LSS 3 902
Ombyggnation brandstation 695 678
Idrott/fritid 350 28
Inventarier bibliotek 250 0
Inventarier tekniska 50 0
Arbetsmaskiner 500 181
Gator och vägar 1 800 1 545
Upprustn parker, lekplatser 175 334
Belysningsanläggning 300 -21
Vatten- och avloppsledning 2 500 0
Kompl arbeten vattenverk 400 115
Kompl arbeten reningsverk 1 100 1 254
Avfallshantering 500 1 520

22 305 14 732

Barn- och utbildningsnämnden
Inventarier 1 200 1 053
Inventarier gymnasiet 700 410
Inventarier komvux 15 0
Inventarier kulturskolan 60 0

1 975 1 463

Socialnämnden
Inventarier socialkontor 70 44
Inventarier äldreomsorg 330 279
Inventarier, omsorgen om 
funktionshindrade 70 63
Tekniska hjälpmedel 150 150
Inventarier hemsjukvård 100 54

720 590

Total 25 000 16 785

Investeringsredovisning

In- Av-
tkr Utgift komst Utfall Budget vikelse
Kommunstyrelse 14 909 177 14 732 22 305 7 573
Barn- och utbildning 1463 0 1 463 1 975 512
Socialnämnd 590 0 590 720 130

16 962 177 16 785 25 000 8 215
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PERSONAL- OCH HÄLSOREDOVISNING

Personal- och hälsoredovisningen kompletterar 
den ekonomiska verksamhetsberättelsen. I redo-
visningen ingår även den årliga uppföljningen av 
arbetsmiljöarbetet. Den kan användas för uppfölj-
ningar, för att studera trender och som underlag för 
analyser och personalstrategiska bedömningar. Med 
årets redovisning 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 rapporten har kommunen delats upp i tre områ-
den; Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialför-
valtningen och övriga förvaltningar. I den senare 
ingår Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och 
byggnadsförvaltningen samt Lönesamverkan HUL. 
Statistiken bygger, om inget annat anges, på tillsvi-
dareanställd personal samt visstidsanställd personal 
med månadslön. 

Redovisningen i denna rapport innehåller uppgifter 
som har tagits fram ur personal- och ekonomisyste-
met.

Händelser inom personalområdet 20123
Uppvidinge kommun 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 en rekryteringsrutin tagits fram. 

Under våren genomfördes en medarbetarenkät, 
resultatet och undersökningen av upplevd hälsa 
redovisades i delårsrapporten. 

Ledarskap och medarbetarskap är två viktiga frågor 
att hantera för att vi ska vara attraktiva som arbets-
givare. Under hösten har medarbetardiskussioner 
genomförts med kommunens medarbetare. För 
diskussionerna ansvarade studentmedarbetare som 
rekryterats i ett projektsamarbete med Regionför-
bundet södra Småland. En seminariedag inriktad 
på ledarskapsfrågor hölls också under hösten för 
samtliga chefer i kommunen och de kommunala 
bolagen samt presidierna i kommunens nämnder 
och de kommunala bolagens styrelser.

Antal anställda 

I följande tabeller redovisas antalet anställningar 
samt antalet årsarbetare den 31 december. I siffrorna 
ingår även tjänstlediga medarbetare. Antalet anställ-
ningar har ökat något på Barn- och utbildningsför-
valtningen, medan de har hållit sig konstant eller 
minskat något på Socialförvaltningen och övriga 
förvaltningar. För kommunen som helhet är antalet 
anställningar i stort sett detsamma som 2012. An-

talet årsarbetare har däremot ökat med 12 jämfört 
med 2012. Ökningen har skett på Barn- och utbild-
ningsförvaltningen, och indikerar att tjänstgörings-
graden höjts något för de anställda. 

Anställningstyp 2013 2012 2011
(anställningar och årsarbe-
tare)

Kv M Tot Tot Tot

Tillsvidareanställda antal 646 84 730 735 745
Visstidsanställda antal 79 20 99 92 94
Totalt 725 104 829 827 839
Tillsvidareanställda åa 561 81 642 604 626
Visstidsanställda åa 66 17 83 109 98
Totalt åa 627 99 725 713 724

Antal årsarbetare 2013 2012 2011
(avrundat till heltal) Tot Tot Tot
Barn- och utbildningsförvalt-
ningen 305 292 290

Socialförvaltningen 308 310 323
Övriga förvaltningar 112 111 111
Totalt 725 713 724

88 procent av de tillsvidareanställda i kommunen 
är kvinnor, detta är en stor andel av personalen. 
Föregående år var andelen 89 procent, så andelen 
män har ökat med en procentenhet. Förklaringen 
till kvinnodominansen är att Uppvidinge kommun 
likt andra kommuner bedriver verksamheter som är 
kvinnodominerade. Verksamheter med mer manliga 
inslag, som IT, bostadsbolag och räddningstjänst 
ligger i egna bolag/förbund och gör att statistiken 
tippar över än mer mot en kvinnodominans. En 
strävan bör dock vara att arbeta aktivt med jäm-
ställdhet i syfte att få in fler män i verksamheterna. 
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Timavlönade

Antalet personer som varit timavlönade under 2013 
är 365, en ökning med 33 jämfört med 2012. I föl-
jande tabell  ser man också en rejäl ökning av antalet 
utförda timmar av timavlönade på alla förvaltning-
ar.  Alla förvaltningar ökade antalet utförda timmar 
av timavlönade redan under första halvåret 2013. 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen skedde 
det framförallt inom förskoleverksamheterna med 
ökade behov, i viss mån kopplat till asylverksamhe-
ten och barn med särskilda behov. Denna trend har 
hållit i sig under hösten.  

Inom socialförvaltningen berodde ökningen av 
timavlönade under första halvåret på ett ökat 
omsorgsbehov och därmed behov av extra perso-
nal. Omsorgsbehovet har sjunkit under hösten och 
under andra halvåret har det inte skett någon nämn-
värd ökning jämfört med andra halvåret 2012. 

Inom övriga förvaltningar har det under våren 
framförallt varit inom etableringsverksamheten som 
behovet av timanställda ökat. En delförklaring är att 
arbetsbelastningen i verksamheten fluktuerar, vilket 
ger behov av extra arbetskraft med ojämna mellan-
rum. Även här har behovet av timanställda återgått 
till en lägre nivå under hösten, men de högre siff-
rorna slår igenom på årsbasis. Inom kostverksamhe-
ten har man också använt sig av timanställda i något 
högre grad än tidigare.

Utförda timmar, timavlö-
nade 2013 2012 2011

Barn- och utbildningsförvalt-
ningen 18 850 12 826 9 585

Socialförvaltningen 67 221 62 577 65 219

Övriga förvaltningar 14 579 10 128 9 253

Totalt 100 649 85 531 84 057

Mertid

Den totala mertiden, det vill säga summan av över-
tid och fyllnadstid, har ökat med cirka 1 000 timmar 
jämfört med 2012. 2012 var den totala mertiden 
jämförelsevis låg, motsvarande siffra 2011 och 2010 
har varit cirka 22 700 respektive cirka 23 900. Det 
är framförallt övertiden som ökat mycket på vissa 
ställen. Under hösten har mertidsuttaget inte varit 
anmärkningsvärt stort jämfört med tidigare, utan 
det är under första halvåret som detta har skett, och 
beror i stort sett på samma faktorer som redovisats 
ovan angående timanställda. Nedan redovisas hur 
övertid respektive fyllnadstid används på respektive 
förvaltning samt totalt

Personalkostnader

Lönekostnaderna för 2013 uppgick till 325,3 mnkr 
(2012: 307,1 mnkr). I detta ingår kostnader för 
löner och arvoden på 239,5 mnkr, pensioner 10,7 
mnkr och övriga arbetsgivaravgifter på 75,2 mnkr. 
Till pensionsskulden är avsatt 22,8 mnkr, till detta 
kommer den individuella delen på 13 mnkr. Semes-
terlöneskulden uppgår till 24,3 mnkr. 

Under de fjorton första dagarna i en sjukskrivning 
betalar arbetsgivaren sjuklön. Kostnaden för dem 
uppgick under 2013 till 3,38 mnkr. Det är en ökning 
om cirla 490 000 kr jämfört med 2012. Den totala 
sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 2012, 
så den ökade sjuklönekostnaden indikerar att en 
större andel av sjukfrånvaron sker inom de första 
fjorton dagarna – fler personer är sjuka kortare 
perioder. Vi har alltså inte riktigt så många långa 
sjukfall som tidigare. Det stöds av sjukfrånvarosta-
tistiken, som vi återkommer till längre fram. 

(timmar) 2013 2012 2011
Barn- och utbildningsför-
valtningen 4 385 5 155 4 675

-          Övertid 253 68 58
-          Fyllnadstid 4 132 5 087 4 617
Socialförvaltningen 14 232 12 916 15 966
-          Övertid 912 794 1 107
-          Fyllnadstid 13 320 12 122 14 859
Övriga förvaltningar 1 805 1 457 2 100
-          Övertid 1 310 760 1 047
-          Fyllnadstid 495 697 1 053
Totalt 20 422 19 528 22 741
-          Övertid 2 475 1 622 2 212
-          Fyllnadstid 17 947 17 906 20 529

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kom-
munens anställda är 87,5 procent, en ökning med en 
procentenhet sedan tidigare år. Kvinnorna ligger på 
86,4 procent, ökning med en halv procentenhet, och 
männen har ökat med flera procentenheter till 94,6 
procent. Totalt sett har 52 procent av våra anställda, 
437, en heltidsanställning. Lägst andel heltidsan-
ställda finns inom socialförvaltningen, 33  procent. 
Anställda inom Kommunals avtalsområde hos 
socialförvaltningen har möjlighet att välja sin sys-
selsättningsgrad en gång per år. Slutsatsen är att det 
inte är fler inom berörda yrkesgrupper som vill ha 
heltid. Även inom kostverksamheten finns motsva-
rande avtal med önskad sysselsättningsgrad.
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Åldersstruktur 

Medelåldern för tillsvidareanställda är 47,4 år, 
samma som föregående år. Andelen anställda som 
är över 50 år är 43,2 procent. Som syns i tabellen 
nedan sker inga större förändringar när det gäller 
åldersstrukturen, förutom att vi under 2013 har fått 
en större andel anställda i åldersgruppen 20-29 år. 
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Andel anställda (%)  i olika åldersgrupper

2013 0,2 11,1 18,8 26,7 27,2 16

2012 0 9,1 19,6 27,7 27 16,6

2011 0 9,2 19,8 27,2 27,9 15,9

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-

129 tillsvidareanställda uppnår en ålder av 65 år 
under de närmaste fem åren. Arbetstagaren har rätt 
att vara kvar i arbetet till och med 67 år men en del 
väljer att sluta tidigare. Sammantaget med bilden 
av åldersstrukturen ovan kan man se att det finns 
behov av att se över hur man kan ta tillvara den 
kompetens som de äldre medarbetarna innehar 
samt hur man ska kunna rekrytera den personal 
som behövs framöver.

Antal anställda som fyller 
65 år
År Antal
2014 22
2015 24
2016 27
2017 30
2018 26

Lön

I nedanstående tabell redovisas medellönen för tills-
vidareanställd personal i Uppvidinge kommun den 
31 december 2013. Skillnaden mellan könen fortsät-
ter att minska. 2013 har männens medellön sjunkit. 
Man kan se att antalet män minskat något i de högre 
ålderskategorierna, medan de ökat något i de lägre 
ålderskategorierna. Antagandet är att detta lett till 
en lägre medellön för männen som grupp (det vill 
säga att en del äldre män med högre lönenivå slutat 
sina anställningar medan yngre män med en lägre 
ingångslön istället börjat i kommunen). 

2013 2012 2011
Kvinnor 25 452 24 910 24 052
Män 27 859 28 320 27 883
Totalt 25 783 25 326 24 485

Arbetsmiljöarbetet 

Förvaltningarna har haft arbetsmiljökommittémöten 
vid två tillfällen under året. Den kommunövergri-
pande arbetsmiljökommittén hade möte i maj och 
december. 

Under våren genomförde personalkontoret i samar-
bete med arbetsmiljöingenjör från Previa en halv-
dags arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer och 
skyddsombud 80  personer deltog. Utbildningens 
fokus var riskbedömningar, handlingsplaner och 
uppföljningar och i samband med utbildningen 
reviderades rutinerna för riskbedömningar och årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inför semesterperioden sommaren 2013 togs en 
rutin och checklista för introduktion av minderåriga 
fram efter att Arbetsmiljöverkets föreskrift gällande 
minderåriga reviderats.

Tillbud och arbetsskador 

Under 2013 har 23 tillbud rapporterats. 44 arbets-
skadeanmälningar har skickats in till Försäkrings-
kassan. 2012 rapporterades 41 tillbud och 38 arbets-
skador. 

Många tillbud och arbetsskadeanmälningar handlar 
om att man har halkat/snubblat och ramlat på jobbet 
eller på väg till eller från jobbet. Flera trafikolyckor 
har också inträffat på väg till eller hem från arbetet. 
Det inträffar fysisk överbelastning på till exempel 
rygg och nacke vid förflyttning av eller annan hjälp 
till vårdtagare. Inom barn- och utbildningsförvalt-
ningen ingår även eleverna i rapporteringen. Här 
ser vi att man rapporterat om olycksfall vid lekar 
och aktiviteter men också ett antal fall av våld 
mellan elever i konfliktsituationer. Bland personalen 
ser vi inga tydliga mönster utan det är olycksfall 
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som är svåra att förebygga som är rapporterade.
I nedanstående tabell har 2013 års tillbud och ar-
betsskador fördelats på respektive förvaltning. 

Inom Socialförvaltningen finns också ett stort antal 
(mer än 50) tillbudstillfällen som inte rapporteras 
var för sig. De gäller personer boende på demensav-
delningar som har ett utåtagerande beteende. Till-
bud av det här slaget är väldigt svåra att förebygga. 
Istället är det viktigt att situationen riskbedöms, att 
det upprättas handlingsplaner för hur medarbetar-
na ska hantera personerna och att man regelbundet 
tar upp och diskuterar händelser som inträffar. Ett 
sådant arbete bedrivs av cheferna där. 

Rapporteringen av tillbud är en viktig del i arbets-
miljöarbetet, då hanteringen av dessa ger en möjlig-
het att förebygga dem. Ambitionen är därför att fler 
ska anmälas.

Ohälsotal 

Den totala sjukfrånvaron ses i följande tabell. Sjuk-
frånvaron beräknas som antal frånvarotimmar på 
grund av egen sjukdom i förhållande till ordinarie 
arbetstid. Den totala sjukfrånvaron har minskat 
något i förhållande till 2012, vilket är glädjande. 

Med långtidssjukfrånvaro menas den andel av sjuk-
frånvaron som pågått under en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer.  Den har minskat något 
jämfört med 2012, om man ser till dess andel av den 
totala sjukfrånvaron. 

Arbetet fortsätter på samtliga förvaltningar för att 
arbeta främjande och förebyggande med hälsofrå-
gor. Ett exempel är hälsoprojektet på Lingården i 
Lenhovda, som beskrivs under rubriken Hälsa och 
friskvård.

Total sjukfrånvaro (%)
2013 2012 2011

Barn- och utbildningsför-
valtningen 4,79 4,83 5,42

Socialförvaltningen 7,99 9,16 7,81
Övriga förvaltningar 5,79 4,48 4,36
Totalt 6,38 6,71 6,36

Långtidssjukfrånvaron (%) per förvaltning
2013 2012 2011

Barn- och utbildningsför-
valtningen 48,7 49,39 60,66

Socialförvaltningen 48,5 58,86 58,54
Övriga förvaltningar 65,7 48,43 59,7
Totalt 51,4 55,1 59,34

Långtidssjukfrånvaro (%)
2013 2012 2011

Kvinnor 52,2 55,83 59,15
Män 41,7 42,34 62,12

Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. 
Dock har kvinnornas sjukfrånvaro minskat jämfört 
med föregående år, medan männens sjukfrånvaro 
ökat något. Detta hänger samman med att sjukfrån-
varon har minskat på Socialförvaltningen, där 97 
procent av de anställda är kvinnor, medan sjuk-
frånvaron har ökat på övriga förvaltningar där det 
jobbar en jämförelsevis högre andel män. Sjukfrån-
varon har minskat i åldersgruppen 30-49 år, medan 
den dessvärre ökat i de andra åldersgrupperna. I 
den yngsta åldersgruppen är det kvinnorna som har 
ökat sin sjukfrånvaro medan männen istället har 
minskat sin. I den yngsta åldersgruppen handlar 
det inte så mycket om långvariga sjukfall, långtids-
sjukfrånvaron uppgår till cirka 33 procent medan 
den i de andra åldersgrupperna ligger mellan 50 
och 55 procent.

Total sjukfrånvaro uppdelat på 
kön (%)

2013 2012 2011
Kvinnor 6,93 7,32 6,75
Män 3,13 2,74 3,39

2013

Tillbud
Arbets-
skador

Barn- och utbildningsför-
valtningen 7 15

Socialförvaltningen 12 26
Övriga förvaltningar 4 3
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Upprepade sjukfrånvarotillfällen

Under 2013 hade 30 medarbetare fler än 6 sjukfrån-
varotillfällen. Motsvarande siffra 2012 och 2011 var 
27 och 25, så man ser en svag ökning, men det kan 
knappast ses som en trend då det är så små skill-
nader. Vid sex sjuktillfällen på tolv månader är det 
obligatoriskt att koppla in företagshälsovården för 
ett hälsosamtal. Dessa insatser görs för att tidigt 
uppmärksamma tecken på ohälsa och kunna före-
bygga längre sjukskrivningar samt fullgöra det re-
habiliteringsansvar som arbetsgivare enligt lag har. 

Nya sjukfall 

Under 2013 påbörjades 86 nya sjukfall som varade 
längre än 28 dagar. 2012 var motsvarande siffra 82 
nya sjukfall, så skillnaden är försumbar.

Frisknärvaro 

36 procent (eller 260 stycken) av kommunens an-
ställda hade inte en enda sjukdag under hela 2013. 
Procentsatsen var densamma 2012.

Hälsa och friskvård 

I kommunen finns ca 50 st hälsoinspiratörer på de 
olika arbetsplatserna. Uppdraget för dessa är att 
fungera som informatörer och inspiratörer när det 
gäller frågor kring hälsa, friskvård och välbefinnan-
de. Under året har en träff genomförts med hälsoin-
spiratörerna. Vid träffen föreläste företagssköterska 
Anette Svensson om mat, och vi diskuterade upp-
dragets glädjeämnen och utmaningar. 

Under hösten 2013 har arbetsgivaren bokat två pass 
per vecka hos Hälsans Hus i Åseda, som anställda 
har kunnat gå på utan kostnad. Det har varit ett bas-
sängträningspass och ett pass på land med olika in-
riktningar, bland annt zumba och styrka. Passen har 
varit fullbokade och har uppskattats av deltagarna. 

Under hösten påbörjades ett hälsoprojekt på Lin-
gårdens äldreboende i Lenhovda. Bakgrunden är 
att sjukfrånvaron allmänt är hög inom Socialförvalt-
ningen och mer specifikt inom Vård & Omsorg. Av-
sikten med projektet är att främja hälsa och välbefin-

Sjukfrånvaron i olika åldersgrupper (%)
2013 2012 2011

Kv M Tot Tot Tot
29 år och yngre 6,42 1,54 5,43 4,42 5,01
30-49 år 6,28 4,58 6,07 7,08 6,59
50 år och äldre 7,67 2,52 6,87 6,75 6,31

nande hos alla medarbetare för att i förlängningen 
sänka sjukfrånvaron. Valet av Lingården beror inte 
på att det är särskilt höga sjuktal där, utan vi såg att 
det fanns förutsättningar att genomföra projektet 
där i nuläget. Vi tar hjälp av företaget Kryast i Sveri-
ge, som har genomfört en enkätundersökning bland 
medarbetarna på Lingården. Utifrån svaren har vi 
gjort en planering, som innebär att medarbetarna 
under våren och en bit in på hösten 2014 tillsam-
mans med personer från Kryast kommer att jobba 
med hälsofrämjande insatser och grupputveckling. 
Ambitionen är att erfarenheterna från pilotprojektet 
ska hjälpa oss att fortsätta arbeta på ett ändamåls-
enligt sätt för att nå effektiva verksamheter och 
möjligheter för våra medarbetare att arbeta inom 
kommunen med bibehållen arbetsglädje, hälsa och 
motivation.

Uppvidinge kommun erbjuder alla anställda sub-
ventionerad friskvård till ett värde av maximalt 500 
kronor/år. 162 medarbetare utnyttjade subventionen 
under 2013, en liten minskning mot 2012 då motsva-
rande siffra var 173 stycken.

Samtliga anställda och förtroendevalda erbjuds ett 
10-kort för simning i Hälsans Hus, kommunens 
enda badanläggning. Det kommer att delas ut även 
2014.  

Personalklubben Liljan

Personalklubben Liljan har haft följande aktiviteter 
under året:
Resa till trädgårds- och bostadsmässa på Wapnö 
gård i Halland.
Föreläsning: Att möta livet som det är.
Resa till bokmässan i Göteborg.
Erbjudande: Gå 2 betala 1 på två av Östers hemma-
matcher.
Erbjudande: Halva entrépriset vid fyra olika konser-
ter; med lyy, Gejoma, von Thord och Musica Vitae. 

Personalklubben erbjuder dessutom biobiljetter till 
SF:s biografer för 70 kr/st. Biljetterna säljs i receptio-
nerna i Lenhovda och Åseda. 

Medarbetarundersökning 2013

Uppvidinge kommun har lagt in resultatet från 
vårens medarbetarundersökning (en närmare redo-
visning av denna återfinns i delårsbokslutet 2013)  i 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) databas.
Resultatet har därvidlag räknats om till ett index 
från 0 -100. Hittills har 26 andra kommuner lagt in 
sina resultat. På nästa sida ses Uppvidinges medel-
värde, det samlade medelvärdet för alla 27 kommu-
ner samt lägsta och högsta resultat som rapporterats 
in från övriga kommuner.
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Alla kommuner
Uppvi-

dinge Medel LägstaHögsta
Motiva-
tion 80 79 73 83
Ledarskap 79 77 72 86
Styrning 75 78 72 84
TOTALT 78 78 72 84

Som synes ligger Uppvidinge runt medel på alla pa-
rametrar. Vi betraktar resultatet som glädjande, och 
en bra grund att arbeta vidare från när det gäller till 
exempel arbetsmiljöarbetet och fortsatt arbete med 
ledarskap och medarbetarskap i organisationen.
  

Inför 2014 

Personalkontoret arbetar för att Uppvidinge 
kommun 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 kommunen. 

I strävan mot detta mål kommer personalkontoret 
under 2014 att fortsätta arbetet med medarbetarskap 
och ledarskap. Vidare kommer sjukfrånvaron att 
vara en viktig fråga att arbeta med även fortsätt-
ningsvis. Fokus kommer under 2014 att vara Soci-
alförvaltningen och då framförallt inom vård och 
omsorg. I detta ingår hälsoprojektet på Lingården i 
Lenhovda, som har beskrivits ovan under rubriken 
Hälsa och friskvård. För att bland annat förebygga 
sjukfrånvaro och öka andelen långsiktigt friska 
medarbetare och arbetsplatser kommer vi också att 
erbjuda chefer, skyddsombud och hälsoinspiratö-
rer en omfattande och återkommande arbetsmiljö-
utbildning.
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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 
antagit. 

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. 

Övrigt
• Arbete med systemdokumentation påbör-

jas under hösten 2014. 

RKR-rekommendation Rek. 
upp-
fylld

Rek. 
delvis 
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 december-
prognos 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
9 Klassificering av finansiella tillgångar O
10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser O

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

Inte aktuellt

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 nyttjandepe-
riod som motsvarande tillgång.

19 Nedskrivningar O
20 Redovisning av finansiella tillgångar och 
skulder

O

21. Redovisning av derivat och säkringsredo-
visning

Inte aktuellt

Solidarisk borgen

Uppvidinge kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande bor-
gensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressavtal som reglerar hur ansvaret ska fördelas 
på varje medlemskommun vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick per 31 december 2013 till 92,5 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna till 92,8 
miljoner kronor. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskom-
muners låne-,  respektive insatsandel i Kommuninvest.
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RESULTATRÄKNING

Uppvidinge kommun, tkr

Budget Bokslut Bokslut

2013 2013 2012

Verksamhetens intäkter Not 1 96 619 128 410 130 860 

- Varav jämförelsestörande Not 2 8 817 8 633 

Verksamhetens kostnader Not 3 -555 987 -585 273 -567 446 

- Varav jämförelsestörande Not 4

Avskrivningar -20 000 -17 972 -18 523 

Nedskrivning Not 5 -4 761 

Verksamhetens nettokostnader -479 368 -474 835 -459 870 

Skatteintäkter Not 6 353 493 346 737 340 484 

Generella statsbidrag Not 7 129 075 140 547 137 050 

Finansiella intäkter Not 8 1 500 2 164 2 270 

Finansiella kostnader Not 9 -1 300 -3 548 -1 339 

Resultat efter finansnetto 3 400 11 065 18 595 

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat 3 400 11 065 18 595 
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KASSAFLÖDESANALYS

Uppvidinge kommun, tkr

Bokslut Bokslut

2013 2012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 11 065 18 595 

Justering för avskrivningar 17 972 18 523 

Justering för avsättningar 2 054 4 704 

Justering för nedskrivning Not 10 0 5 956 

Justering för realisationsvinst/förlust Not 11 -3 170 -3 547 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 27 921 44 231 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -4 941 -2 420 

Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder 5 289 6 358 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 28 269 48 169 

Investeringsverksamheten

Försäljning av anläggningstillgångar/investeringsbidrag Not 12 698 7 236 

Investering i materiella anläggningstillgångar -16 963 -16 813 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 5 000 

Investering i finansiella anläggningstillgångar -50 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 315 -9 577 

Finansieringsverksamheten

Amortering/nyupptagna lån 0 

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 102 -115 

Ökning av långfristiga fordringar -5 000 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 898 -115 

Årets kassaflöde 12 056 38 477 

Likvida medel vid årets början 131 167 92 690 

Likvida medel vid årets slut 143 223 131 167 



38

BALANSRÄKNING

Uppvidinge kommun, tkr
Bokslut Bokslut

TILLGÅNGAR 2013 2012
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 13 229 565 230 782 
- varav pågående ny- och ombyggnationer 10 488 
Maskiner och inventarier Not 14 13 971 13 941 
Summa materiella anläggningstillgångar 243 536 244 723 

Finansiella anläggningstillgångar Not 15 8 282 5 684 
Summa anläggningstillgångar 251 818 250 407 

Omsättningstillgångar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 15 262 14 678 
Övriga kortfristiga fordringar Not 16 42 262 37 905 
Kassa och bank Not 17 143 223 131 167 
Summa omsättningstillgångar 200 747 183 750 
SUMMA TILLGÅNGAR (tkr) 452 565 434 157 

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital 245 437 247 957 
Årets resultat 11 065 18 595 
- varav till resultatutjämningsreserv Se notupp- 3 020 
Resultatutjämningsreserv lysning efter 21 115 0 
Summa eget kapital not 12 277 617 266 552 

Avsättningar
Sluttäckning Linneberga Not 18 10 125 12 220 
Avsatt till pensioner Not 19 28 311 24 162 
Summa avsättningar 38 436 36 382 

Långfristiga skulder
Anläggningslån Not 20 39 000 39 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 23 609 17 632
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 21 57 956 57 132
Övriga kortfristiga skulder Not 22 15 947 17 459
Summa kortfristiga skulder 97 512 92 223
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 452 565 434 157

Ansvars- och borgensförbindelser 2013 2012
Borgensförbindelser, kommunala bolag 84 850 87 709
Borgensförbindelser, övriga 11 251 1 474
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt Not 23 248 037 235 245
Kommunalt förlustansvar 237 299
Summa 344 375 324 727

Värde av leasingavtal 2013 Inom 1 år 1-5 år Över 5 år

Bilar 5 654 1 414 4 240

Fastigheter 33 186 7 289 15 819 10 078

38 840 8 703 20 059 10 078
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NOTFÖRTECKNING

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2013 2012 2013 2012

Not 1 Not 8
Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter
Försäljningsmedel 12 990 11 370 Räntor 1 955 1 879
Taxor och avgifter 46 973 51 700 Övriga finansiella intäkter 209 391
Hyror och arrenden 12 323 14 358 2 164 2 270
Försäljning av verksamhet 5 330 6 483
Försäljning av anläggningstillg 3 170 4 549 Not 9
Bidrag 47 624 42 400 Finansiella kostnader

128 410 130 860 Räntor på lån 695 923
Räntor på pensionsskuld 550 369

Not 2 Ändrad beräkningsgrund för
Jämförelsestörande intäkter pensionsavsättning 2 184 0
Återbetalning AGS 8 817 8 633 Övriga finansiella kostnader 119 47

3 548 1 339
Not 3
Verksamhetens kostnader Not 10
Bidrag och transfereringar 25 406 24 174 Nedskrivning*
Entreprenad och köp av verks 121 958 126 187 Del av servicehus Åseda 0 4 761
Lokalhyror 32 343 32 812 Korrigering av moms 0 1 195
Personalkostnader 348 404 329 610 0 5 956
Övriga inköp 36 321 32 136
Övriga tjänster 20 841 22 527 Not 11

585 273 567 446 Realisationsvinst/förlust
Reavinst, försäljning av fastighet -3 900

Not 4 Reavinst, försäljning av fin tillg -2 650
Jämförelsestörande kostnader Reavinst, försäljning av anl tillg -520

0 0 Reaförlust, försäljning av fastighet 353
-3 170 -3 547

Not 5 Not 12
Nedskrivning* Investeringsverksamhet
Del av servicehus Åseda 0 4 761 Investeringsbidrag 73 46
*för notupplysning, se längst ner i högerspalten Förs av aktier, kommunala bolag 5 000

Köp av aktier, kommunalt bolag -50
Försäljning av anläggningstillg 520

Not 6 Försäljning av industrifastigheter 0 6 600
Skatteintäkter

Försäljning av exploateringsfast.
105 590

Egna skatteintäkter 344 642 329 543 5 648 7 236
Slutavräkning tidigare år 4 360 6 802
Prognosavräkning bokslutsår -2 264 4 139 Notupplysning Resultatutjämningsreserv

346 737 340 484 Reservering av tidigare års 
Skatteintäkterna baseras på SKL:s decemberprognos överskott, KF 2013, § 87 21 115

Reservering från årets resultat 3 020
Summa efter fastställande av ÅR 24 135

Not 7
Generella statsbidrag
Inkomstutjämning 97 329 85 190
Kostnadsutjämning 24 434 29 884
LSS utjämning -2 513 525
Regleringsavgift 4 229 4 515
Kommunal fastighetsavgift 17 068 16 936 Notupplysning till not 10, nedskrivning, framgår av

140 547 137 050 årsredovisning 2012
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Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2013 2012 2013 2012

Not 13 Not 13 forts
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Affärsfastigheter
Ack. Anskaffningsvärde 553 151 548 544 Ack. Anskaffningsvärde 56 843 59 896
Ack avskrivning -322 369 -308 069 Ack avskrivning -38 766 -37 012
Ack nedskrivning -5 879 0 Årets ingående värde 18 077 22 884
Årets ingående värde 230 782 240 475 Årets investeringar 0 3 850
Årets investeringar 12 752 14 175 Avyttringar/utrangeringar 0 -3 053
Avyttringar och utrangeringar 0 -3 689 Årets avskrivning -1 727 -1 754
Nedskrivningar 0 -5 879 16 350 21 927
Återförda nedskrivningar 0 0 Not 13 forts
Årets avskrivning -13 792 -14 300 Pågående investeringar
Överförda från eller till annat slag 0 0 Ingående nedlagda kostnader 3 850
Övriga förändringar -177 0 Under året nedlagda kostnader 6 638
Utgående värde 229 565 230 782 Under året avslutade investeringar 0

10 488 0
Markreserv Not 14
Ack. Anskaffningsvärde 33 810 31 338 Maskiner och inventarier
Ack. Avskrivning -73 -62 Ack. Anskaffningsvärde 130 121 127 484
Årets ingående värde 33 738 31 276 Ack avskrivning -116 103 -111 881
Årets investeringar 2 463 3 062 Ack neskrivning -77
Årets avskrivning -11 -11 Årets ingående värde 13 941 15 603
Avyttringar och utrangeringar -104 -590 Årets investeringar 4 210 2 637
Utgående värde 36 086 33 738 Nedskrivning 0 -77

Årets avskrivning -4 180 -4 222
Verksamhetsfastigheter 13 971 13 941
Ack. Anskaffningsvärde 222 443 221 204 Not 15 
Ack. Avskrivning -105 060 -97 833 Finansiella anläggningstillgångar
Ack. Nedskrivning -5 712 Aktier kommunala bolag 50 2 350
Årets ingående värde 111 671 123 371 Övriga aktier 355 355
Årets investeringar -3 1 239 Kommunassurans Syd AB 454 454
Nedskrivning 0 -5 712 Andelar 495 603
Årets avskrivning -6 599 -7 227 Insatskapital 328 322

105 069 111 671 Långfristig fordran UppMod 5 000 0
Förlagslån Kommuninvest 1 600 1 600

Fastighet för annan verksamhet 8 282 5 684
Ack. Anskaffningsvärde 174 121 169 942 Not 16
Ack. Avskrivning -132 746 -129 335 Övriga kortfristiga fordringar
Ack. Nedskrivning -119 Kundfordringar 4 546 4 830
Årets ingående värde 41 256 40 607 Moms 6 439 4 659
Årets investeringar 1 379 4 179 Avräkning kundreskontra 0 1 036
Årets nedskrivning 0 -119 Övriga fordringar 26 918 16 439
Årets avskrivning -3 563 -3 411 Skatteavräkning fg år 4 359 10 941

39 072 41 256 42 262 37 905
Publika fastigheter Not 17
Ack. Anskaffningsvärde 67 960 66 162 Kassa och bank
Ack. Avskrivning -45 723 -43 826 Handkassor 22 10
Ack. nedskrivning -47 Plusgiro 4 475 3 159

Årets ingående värde 22 190 22 336 Koncernkonto 34 467 123 808

Årets investeringar 2 275 1 844 Länsförsäkringar 100 000 0

Årets nedskrivning 0 -47 Socialförvaltningens konto 679 865

Försäljningar/utrangeringar -73 -46 Handelsbanken 683 501
Årets avskrivning -1 893 -1 897 Nordbanken 10 10

22 499 22 190 Konsum 61 60
Medlemskonto Södra 2 826 2 754

Upplysning om avskrivningstider och metoder framgår 143 223 131 167
av investeringsredovisningen.
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Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2013 2012 2013 2012

Not 18 Not 21
Avsättning, sluttäckning Linneberga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Ingående värde 12 220 9 634 Upplupen ränta 148 134
Årets avsättning 0 3 166 Upplupna kostnader  5 657 7 051
Värdeförändring 0 0 Arbetsgivaravgifter 5 882 6 001
Årets intäkter 0 0 Semesterlöneskuld 24 283 24 009
I anspråktagande under året -2 095 -580 Skatteavräkning fg år 2 264 0
Återstående värde 10 125 12 220 Förutbetalda intäkter 6 628 7 293

Särskild löneskatt ind del 2 559 2 469
Avsättningen avser sluttäckning av deponianläggningen i Pensionsskuld individuell del 10 535 10 175
Linneberga. Sluttäckningen beräknas vara genomförd 57 956 57 132
12/31/2020

Not 22
Not 19 Övriga kortfristiga skulder
Avsättning, pensionsskuld Anställdas skatter 4 916 5 049
Ingående avsättning 24 162 22 044 Utgående moms 1 481 1 534
Nyintjänad pension 1 488 680 Depositionsavgift 30 30
Utbetalningar -1 310 -1 137 Egna fonder 221 323
Ränte- och basbeloppsuppräkning 630 1 058 Leasingbilar 1 188 904
Föräkringstekniska grunder 2 185 0 Införsel 0 52
Personalförändringar 1 020 1 503 Avräkning biobiljetter 69 140
Övrig post 136 14 Återbäring Kommuninvest 0 109
Återstående avsättning 28 311 24 162 Upplösning investeringsbidrag 1 643 1 717

Skogsfondering 2 380 3 050
Interimposter, kund 1 461 824

Upplysning om ingånde delar i 
pensionsavsättning

Interimposter, leverantör
0 776

Särskild avtals/ålderspension 1 217 1 473 Genomgång från tillgångar 0 596
Förmånsbestämd/kompl pension 16 237 12 489 Löneskatt 2 558 2 355
Ålderspension 4 309 4 104 15 947 17 459
Pension till efterlevande 1 021 1 379
Summa pensioner 22 784 19 445 Not 23
Löneskatt 5 527 4 717 Pensionsskuld, ansvarsförbindelse
Summa avsättning 28 311 24 162 Ingående ansvarsförbindelse 235 244 238 047

Pensionsutbetalningar -10 487 -10 069
Antal visstidsförordnanden 2 2 Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 465 8 443
Aktualiserings-/utredningsgrad 95% 93% Försäkringstekniska grunder 17 936 0
Ingen del av förpliktelsen har tryggats genom försäkring Övrig post -121 -1 177

Utgående ansvarsförbindelse 248 037 235 244

Not 20 Aktualisering-/utredningsgrad 95% 93%
Långfristiga skulder Ingen del av förpliktelsen har tryggats genom försäkring
Ingående värde 39 000 39 000
Förra årets kortfristiga del 0 0 Upplysning om ingående delar i ansvarsförbindelse
Nästa års amortering 0 0 Pension till efterlevande 5 031 4 766
Nyupptagna lån 0 0 Intjänat före 97 161 086 149 660
Årets amortering 0 0 Livränta 6 842 7 008

39 000 39 000 Ålderspension 25 911 27 109
Sjukpension 741 774
Summa pensioner 199 611 189 317
Löneskatt 48 426 45 928
Summa ansvarsförbindelse 248 037 235 245
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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 året har det kommunala bolaget UppMod 
AB bildats. Bolaget har förvärvat samtliga aktier i 
Uppvidingehus AB och UppCom AB. Därmed har 
ägandestrukturen förändrats så att UppMod AB ägs 
till 100 procent av kommunen och Uppvidingehus 
AB och UppCom AB till 100 procent av UppMod.

RÖK är ett gemensamt kommunalförbund som 
drivs tillsammans med Lessebo kommun och 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 de som finns 
angivna för kommunen.

AB UPPVIDINGEHUS

Ordförande är 
Linda Arvidsson (M)  

 VD är
Lars Lindahl

VIKTIGA HÄNDELSER 

Bolaget registrerades 1972, efter sammanslagning 
av dåvarande bostadsstiftelserna i Uppvidinge 
kommun, och är ett helägt kommunalt bostadsföre-
tag. 

Fastighetsförvaltning

Bolaget ska utveckla boendemiljöer i Uppvidinge 
kommun utifrån lokala förutsättningar och erbjuda 
prisvärda alternativ. Bolaget ska också vara en 
konkurrenskraftig förvaltare med långsiktiga per-
spektiv, korta beslutsvägar och en effektiv utförare. 
Servicekänslan ska prägla hela företaget vid möte  
med kunden. 

Bolaget har under året inte avyttrat eller förvärvat 
någon fastighet. Bolagets totala förvaltade ytor 
uppgår till cirka 130.000 kvadratmeter, fördelade på 
bostadsförvaltningen cirka 60.000 och förvaltnings-
uppdraget cirka 70.000 kvadratmeter.

Utöver förvaltningsuppdraget har både underhålls-
arbeten och nyproduktion utförts på uppdrag av 
Uppvidinge kommun. Nybyggnad av LSS boende 
har påbörjats, färdigställs till försommaren 2014. 
Projektering pågår avseende ombyggnation av äld-
reboendet i Åseda och en modul till Åsedaskolan. 
Ombyggnation av lokalerna på Ekängen i Lenhovda 
har påbörjats. I övrigt har olika renoverings- och 
ombyggnadsåtgärder genomförts. 

Ur tillskjutna medel för eftersatt underhåll har cirka 
3 mnkr förbrukats under året och totalt har nu ca 
9,0 mnkr av beslutade 10 mnkr använts. Under året 
har bland annat Gläntans förskola renoverats, hissar 
har byggts om på Olofsgården och Älghultsskolan, 
ombyggnationer av diskrum/-linje genomförts på 
köken i Norrhult och Älghult och omläggning av 
tak har genomförts på Åseda gymnasium. 

I bostadsförvaltningen har fasadmålning, tak- och 
fönsterbyte utförts på ett antal fastigheter. Sed-
vanligt inre lägenhetsunderhåll har utförts med 
målning, tapetsering, renovering av badrum och 

Särskilda upplysningar 2013, mnkr

UppMod Uppv Hus UppCom RÖK

Ägartillskott

Koncernbidrag

Utdelningar

Köp av fast egendom

Förs av fast egendom

Borgensåtagande 68,7 16,2

Skuldåtagande 5,0 4,7

Antal anställda i de kommunala bolagen 31 december

2013 2012 2011

AB Uppvidingehus 22 22 22

UppCom AB 9 9 9

UppMod AB 0 - -



44

FRAMTIDEN

EKONOMISKT UTFALL

kök samt underhåll av värme- och ventilationsan-
läggningar. Årets stora projekt är nybyggnation av 
lokaler för folktandvården samt sex lägenheter i 
Lenhovda, beräknat färdigställande är sommaren 
2014. 

Migrationsverket har drivit asylmottagning i oför-
ändrad omfattning. Diskussioner har förts med 
kommunen och med Migrationsverket om att 
minska antalet lägenheter för uthyrning till Mig-
rationsverket, det handlar om cirka 100 platser.  I 
början av 2014 tecknades en överenskommelse om 
avveckling av asylplatserna på Ågatan 8 i Åseda. 

Hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen 
Region Sydost har skett i december 2013 gällande 
hyressättningen för år 2014. Detta resulterade i en 
höjning för bostäder med varmhyra 1,25 procent, 
och 1,25 procent för kallhyra. 

Bolagets bostadsinnehav uppgår till 809 lägenheter, 
varav 10 för annan verksamhet, samt fyra specialen-
heter för handikappomsorgen. Uthyrningsgraden 
var vid årets slut 96 procent, oförändrat i förhål-
lande till föregående år. 

Miljöfrågor

De nya byggnationerna som projekteras finns plane-
ring för någon form av solenergi, dels för att pro-
ducera miljövänlig energi samt för att vara med och 
driva utvecklingen framåt. 

All inköpt el är ursprungsmärkt vindel. 

• Bolaget känner ett stort ansvar för och utvecklar 
den egna marknaden efter de lokala förutsätt-
ningar som finns. Alla projekt måste föregås av 
en för bolaget affärsmässig bedömning innan 
beslut om investeringar tas. 

• Migrationsverkets avveckling av 100 platser 
innebär att fastigheten på Ågatan 8 i Åseda 
töms. Utredning pågår om fastighetens framtida 
användningsområde. 

•  Under 2010 beslutade kommunen att avsätta 
10 mnkr för eftersatt underhåll av kommunens 
fastigheter. Arbetet med underhåll har påbörjats 
under 2010, totalt har cirka 9 mnkr av medlen 
använts och arbetet kommer att fortsätta under 
2014. 

Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och 
skatt är 3,6 mnkr. Underhåll och reparationer samt 
inköp av inventarier har självfinansierats.  

Sammanställning, mnkr 2013 2012 2011 2010

Resultat efter fin.poster 6,0 5,6 4,7 3,7
Nettoomsättning 67,4 66,4 63,6 61,8
Balansomslutning 143,9 141,1 132,6 126,2
Soliditet, % 21,7 19,4 18,6 17,0
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UPPCOM AB

Ordförande är 
Ingemar Hugosson (C)

VD är
Åke Johansson

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

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

VIKTIGA HÄNDELSER

EKONOMISKT UTFALL

FRAMTIDEN

Allmänt 
Under året har en större mognad för utbyggnad av 
fiber märkts av. En plan för utbyggnad håller på att 
tas fram för alla större orter i kommunen. Bolaget 
har installerat en ny datacenter som används för 
kommunens interna servrar. Bolaget har också kört 
igång med olika tjänster som exempelvis serverplats 
för externa kunder. I det nya avtalet med Wexnet 
blir det än mer tydligt att det kommunala nätet och 
det kommersiella skiljs åt. Det kommunala nätet 
drivs helt i egen regi med inköpt kapacitet medan 
det kommersiella knyts närmare till Wexnet. 

Bredband

Intresset för att få fiber via byalag har ökat och in-
formationsträffar sker kontinuerligt med planerade 
byalag. Tre byalag är bildade under året varav en 
slutfördes i december och de andra två är i slutfasen 
av sin utbyggnad. De byalagen kommer att tillföra 
UppCom 167 nya fiberanslutna fastigheter. Diskus-
sioner har påbörjats med ytterligare tre byalag. 

Under 2014 ska UppCom, i samarbete med Wexnet, 
bedriva ett flertal informationskampanjer för att 
även öka fiberintresset i tätorterna i kommunen. För 
att göra det möjligt har en grovprojektering av tätor-
terna genomförts under året av ElTel och UppCom 
tillsammans. 

Ett projekt i södra delen av Åseda har redan påbör-
jats. Med hjälp av ambassadörer i området vändes 
ett svagt intresse i början av kampanjen så pass 
mycket att en utbyggnad kunde starta. Arbetet för-
väntas vara klart till sommaren 2014. 

Under året har nio nya företag anslutits sig till fiber 
och ytterligare ett företag är påbörjat och planeras 
vara klart i mars 2014. De anslutna företagen finns i 
Åseda, Alstermo och Lenhovda. I samband med den 
utbyggnad som Marhult byalag har hållit i så har 
kommunen även låtit ansluta vattenverket i Mar-
hult. 

Installationsavgifterna från de fiberanslutna företa-
gen har förbättrat resultatet med 247 500 kr.

IT

Nytt datacenter har under våren installerats med ka-
pacitet för att kunna klara behovet under komman-
de fem år. Thinlink (inloggning med smarta kort) 
har också implementerats och upplevs som stabilt 
och tillförlitligt. E-postsystemet har uppgraderats 
till senaste version. Ny backuplösning har också fått 
ta plats i vår miljö med bättre anpassning till vår nya 
datacentermiljö. UPS-miljön har utökats så att full 
redundans erhålls.      

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.

UppCom har upplevt en ökad konkurrens från det 
mobila bredbandet såväl som andra operatörer, 
främst Telia. Det har lett till ett märkbart tapp av 
ADSL-kunder. För att kunna möta konkurrensen 
har UppCom planer på att öka satsningen på ut-
byggnad av fiber.

Mognaden för fiber innebär att det blir allt större 
efterfrågan på utbyggnad. Bolaget är behjälplig med 
information med mera till de byalag som planerar 
för utbyggnad. 

Sammanställning, mnkr 2013 2012 2011 2010

Resultat efter fin. poster 0,94 0,36 0,15 0,0
Nettoomsättning 15,8 12,0 11,8 10,3
Balansomslutning 21,1 21,6 20,9 21,2
Soliditet, % 15,0 10,3 8,9 8,1
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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)
Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK, bildades 
2002 av kommunerna Tingsryd, Lessebo och Upp-
vidinge. Ansvarsområdet är de tre kommunerna 
och det uppgår till 2 805 km² med en befolkning på 
cirka 30 800 invånare.

Operativt omfattar organisationen 15 stationer. Vid 
tio finns två till fem man i beredskap som, beroende 
på station, inom 5-7 minuter efter larm ska ha på-
börjat framkörning till aktuell adress. Beroende på 
skadans omfattning agerar enheterna enskilt eller 
i samverkan enligt i förväg uppgjorda larmplaner. 
De övriga fem stationerna bemannas av personal 
som inte har beredskap och deras uppgift är att 
påbörja insats och förbereda inför deltidsstyrkornas 
ankomst. 

Uppdrag och styrdokument
• Lagen om skydd mot olyckor
• Lagen om brandfarliga och explosiva varor
• Förbundsordning
• Ägardirektiv från medlemskommunerna 
• Handlingsprogram (beslutas för varje mandat-

period av förbundsdirektionen)
   
Under 2013 genomförde PWC på uppdrag av för-
bundsdirektionen en genomlysning av ”styrning 
och uppföljning av förbundets verksamhet”. Av 
rapporten framgår bl.a. att medlemskommunernas 
”ägarroll” måste bli tydligare i förhållande till di-
rektionens ”lednings-/verkställighetsroll”.

VIKTIGA HÄNDELSER
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• Ett flertal allvarliga bränder i byggnader där orsaken 
sannolikt är relaterad till eldstad/skorsten eller eld-
ning med fastbränsle.

• Lastbilsolyckor med ringa eller inga personskador 
men omfattande arbete med sanering och/eller pre-
ventivt omhändertagande av fordonens drivmedel.

• Bilbrand med brandspridning till byggnad inrym-
mande radio-/telebutik samt bostäder.

• Framgångsrik förebyggandeaktivitet för äldre i 

samarbete med omsorgsförvaltningen i Lessebo och 
Tingsryd.

• Förlängning av samarbetsavtal, IVPA (I Väntan På 
Ambulans), tecknad med Landstinget i Kronobergs 
län.

Under 2013 slutade 18 personer, vilket motsvarar en 
ungefärlig förväntad nivå. Rekrytering, testning och 
utbildning av ny personal är resurskrävande. Intresset, 
och sannolikt möjligheterna, för anställning som deltids-
brandman minskar. Detta är en problemställning som 
delas av de flesta deltidsorganiserade räddnings-
tjänsterna i landet. 

Förbättringar av brandstationslokalerna har genom-
förts vid stationen i Norrhult. Det är i första hand 
utrymmen för omklädning, dusch etc. som genom-
gått den största förändringen i byggnaden. 

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor samt till-
ståndshantering och tillsyn enligt Lagen om brand-
farliga och explosiva varor sker i den omfattning 
som behövs med hänsyn till antalet objekt/verksam-
heter och system med frister respektive inkomna 
ansökningar. Samtidigt som det är viktigt att utöva 
kontroll över brandskyddet, är det av avgörande 
betydelse vilken kunskapsnivå respektive objekt 
besitter. Omfattande utbildning sköts av förebyg-
gandeavdelningen, både så kallad brandskyddsut-
bildning, men även i samband med tillsynsbesök. 
De flesta verksamheters förmåga att bedriva ett 
effektivt och skäligt SBA (Systematiskt Brandskydds 
Arbete) utvecklas och blir allt bättre.  Samtidigt som 
tillsynsbesöket syftar till att kontrollera skäligheten i 
brandskyddet är det också ett tillfälle som utnyttjas i 
informativt och lärande syfte.

Under året har förbundets styrkor larmats till totalt 
461 (483 fg år) händelser. 117 (108) gällde bränder 
och 102 (97) trafikolyckor. Antalet automatiska 
brandlarm har minskat till 92, vilket är 9 färre än 
2012. 

Årets resultat för RÖK slutar på ett totalt överskott 
om 595 tkr. De största avvikelserna består av åter-
betalning av sjukförsäkringsersättning. Årets in-
vesteringar uppgår till cirka 5 mnkr där de största 
objekten är inköp av begagnat höjdfordon, släck-/
räddningsfordon, hydraulutrustning samt and-
ningsskyddsutrustning. Förbundsdirektionen har 
beslutat att godkänna överskridande av årets inves-
teringsbudget med 1.1 mnkr.

Uppvidinge kommuns utfall för RÖK

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse

Övriga kostnader 13 388 13 388 0 
Totalt 13 388 13 388 0 
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RESULTATRÄKNING

Koncern Kommun Koncern Kommun

2013 2013 2012 2012

Verksamhetens intäkter Not 1 173 045 128 410 169 745 130 860 

Verksamhetens kostnader Not 2 -628 637 -585 273 -602 227 -567 446 

Avskrivningar -25 077 -17 972 -25 787 -18 523 

Övriga rörelsekostnader Not 3

Nedskrivning Not 4 -4 761 -4 761 

Verksamhetens nettokostnader -480 669 -474 835 -463 030 -459 870 

Skatteintäkter 346 737 346 737 340 484 340 484 

Kommunbidrag 13 343 12 902 

Generella statsbidrag 140 547 140 547 137 050 137 050 

Finansiella intäkter Not 5 2 426 2 164 2 583 2 270 

Finansiella kostnader Not 6 -6 807 -3 548 -5 291 -1 339 

Resultat efter finansnetto 15 578 11 065 24 698 18 595 

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Skattekostnad Not 7 -1 389 -1 508 

Årets resultat 14 189 11 065 23 190 18 595 
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KASSAFLÖDESANALYS

Koncern Kommun Koncern Kommun

2013 2013 2012 2012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 14 189 11 065 23 190 18 595 

Justering för avskrivningar 25 077 17 972 25 787 18 523 

Justering för avsättningar 1 655 2 054 4 810 4 704 

Justering för nedskrivning 0 0 5 956 5 956 

Övriga poster som ej ingår i kassaflöde, not 8 -520 -3 170 -3 547 -3 547 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 40 401 27 921 56 196 44 231 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -3 830 -4 941 -3 858 -2 420 

Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder 6 030 5 289 13 137 6 358 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 601 28 269 65 475 48 169 

Investeringsverksamheten

Försäljning av anläggningstillgångar/bidrag 698 698 7 236 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 5 000 

Investering i finansiella anläggningstillgångar -50 

Investeringar -31 370 -16 963 -14 211 -16 813 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 672 -11 315 -14 211 -9 577 

Finansieringsverksamheten

Amortering/nyupptagna lån -1 871 0 -1 122 0 

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 990 102 138 -115 

Ökning av långfristiga fordringar -5 000 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -881 -4 898 -984 -115 

Årets kassaflöde 11 048 12 056 50 280 38 477 

Likvida medel vid årets början 155 811 131 167 105 531 92 690 

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



49

BALANSRÄKNING

Koncern Kommun Koncern Kommun
2013 2013 2012 2012

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 9 338 299 219 077 352 869 230 782
Maskiner och inventarier Not 10 24 526 13 971 23 486 13 941
Pågående nyanläggningar Not 11 20 041 10 488 323
Balansposter enligt särskild lag Not 12 984 1 058
Summa materiella anläggningstillgångar 383 850 243 536 377 736 244 723

Finansiella anläggningstillgångar Not 13 8 412 8 282 9 352 5 684
Summa anläggningstillgångar 392 262 251 818 387 088 250 407 

Omsättningstillgångar
Varulager 1 000 955
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 17 901 15 262 18 821 10 658
Kundfordringar 7 161 4 546 7 268 4 830
Övriga kortfristiga fordringar Not 14 39 087 37 716 34 274 37 095
Kassa och bank Not 15 166 859 143 223 155 811 131 167
Summa omsättningstillgångar 232 008 200 747 217 129 183 750
SUMMA TILLGÅNGAR (tkr) 624 269 452 565 604 217 434 157 

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Ingående eget kapital 277 084 245 437 274 959 247 957
Resultatutjämningsreserv 21 115 21 115 
Årets resultat 14 189 11 065 23 190 18 595
Summa eget kapital 312 389 277 617 298 149 266 552 

Obeskattade reserver

Avsättningar
Sluttäckning Linneberga 10 125 10 125 9 634 12 220
Avsatt till pensioner 32 951 28 311 31 787 24 162
Summa avsättningar 43 076 38 436 41 421 36 382 

Långfristiga skulder
Anläggningslån Not 16 144 620 39 000 146 491 39 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 30 652 23 609 23 224 17 632
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 71 640 57 956 71 649 57 132
Övriga kortfristiga skulder Not 18 21 892 15 947 22 361 17 459
Skatteskuld 922
Summa kortfristiga skulder 124 184 97 512 118 156 92 223
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 624 269 452 565 604 217 434 157
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Koncern Kommun Koncern Kommun

2013 2013 2012 2012

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsmedel 12 990 12 990 11 370 11 370

Taxor och avgifter 47 081 46 973 51 787 51 700

Hyror och arrenden 60 492 12 323 51 164 14 358

Försäljning av verksamhet 5 759 5 330 11 146 11 032

Övriga intäkter 46 723 50 794 44 278 42 400

173 045 128 410 169 745 130 860

Not 2 Verksamhetens kostnader

Bidrag och transfereringar 22 357 25 406 21 515 24 174

Entreprenad och köp av verks 122 237 121 958 116 091 126 187

Lokalhyror 28 462 32 343 29 203 32 812

Personalkostnader 349 570 348 404 337 760 329 610

Övriga inköp 85 588 36 321 77 109 32 136

Övriga tjänster 20 423 20 841 20 549 22 527

628 637 585 273 602 227 567 446

Not 3 Övriga rörelsekostnader

0 0 0 0

Not 4 Nedskrivning

Del av servicehus Åseda 0 0 4 761 4761

Not 5 Finansiella intäkter

Räntor 2 426 2 164 2 583 2 270

Övriga finansiella intäkter 0 395

2 426 2 164 2 583 2 665

Not 6 Finansiella kostnader

Räntor på lån 3 954 695 4 875 923

Räntor på pensionsskuld 550 550 369 369

Ändrad beräkningsgrund för

pensionsavsättning 2 184 2 184 0

Övriga finansiella kostnader 119 119 47 47

6 807 3 548 5 291 1 339

Not 7 Skattekostnad

1 389 0 1 508 0

Not 8 Övriga poster i kassaflöde

Realisationsvinst -520 -3 170 -3 900 -3 900

Realisationsförlust 0 0 353 353

-520 -3 170 -3 547 -3 547
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Koncern Kommun Koncern Kommun
2013 2013 2012 2012

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ack. Anskaffningsvärde 762 575 549 301 759 978 548 544
Ack avskrivning -413 557 -322 369 -393 690 -308 069
Årets ingående värde 349 018 226 932 366 288 240 475
Årets investeringar 8 670 6 114 15 663 14 175
Avyttringar och utrangeringar 0 0 -3 689 -3 689
Nedskrivningar 0 0 -5 879 -5 879
Årets uppskrivning 0 0 0 -5 879
Årets avskrivning -19 212 -13 792 -19 887 -14 300
Överförda från eller till annat slag 0 373 -14 300
Övriga förändringar -177 -177 0 0
Utgående värde 338 299 219 077 352 869 210 603

Not 10 Maskiner och inventarier
Ack. Anskaffningsvärde 151 752 130 044 146 310 127 484
Ack avskrivning -128 267 -116 103 -122 441 -111 881
Årets ingående värde 23 485 13 941 23 869 15 603
Årets investeringar 6 831 4 210 5 519 2 637
Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 -77 -77
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivning -5 790 -4 180 -5 825 -4 222
Överförda från eller till annat slag 0 0 0 0
Övriga förändringar 0 0 0 0
Utgående värde 24 526 13 971 23 486 13 941

Not 11 Pågående investeringar
Ingående nedlagda kostnader 4 173 3 850 0 0
Under året nedlagda kostnader 15 868 6 638 323 0
Under året avslutade investeringar 0 0 0 0

20 041 10 488 323 0
Not 12 Balansposter enligt särskild lag

Bostadslånepost 984 1 058 0

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar koncernföretag 2 400 50 2 350 2 350
Aktier och andelar övriga 4 412 1 632 5 402 1 734
Långfristiga fordringar koncernföretag 0 5000 0 0
Långfristiga fordringar övriga 1 600 1 600 1 600 0
Obligationer och andra värdepapper 0 0 0 0

8 412 8 282 9 352 4 084

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar
Moms 6 704 6 439 4 714 4 659
Skatteavräkning fg år 4 359 4 359 10 941 10 941
Övriga fordringar 28 024 26 918 18 620 22 305

39 087 37 716 34 274 37 905



52

Koncern Kommun Koncern Kommun

2013 2013 2012 2012

Not 15 Kassa och bank

Kassa  22 22 10 10

Bank 159 475 135 839 149 828 125 184

Plusgiro 4 475 4 475 3 159 3 159

Övrigt 2 887 2 887 2 814 2 814

166 859 143 223 155 811 131 167

Not 16 Långfristiga skulder

Ingående värde 146 491 39 000 149 134 39 000

Förra årets kortfristiga del 0 0 0

Nästa års amortering -560 0 -560 0

Nyupptagna lån 0 0 0

Årets amortering -1 311 0 -2 083 0

144 620 39 000 146 491 39 000

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Arbetsgivaravgifter 6 523 5 882 6 461 6 001

Semesterlöneskuld 25 154 24 283 24 707 24 009

Pension ind del inkl löneskatt 15 489 15 358 12 837 12 644

Övriga upplupna kostnader 8 766 5 805 11028 7 185

Övriga förutbetalda intäkter 15 708 6 628 16 616 7 293

71 640 57 956 71 649 57 132

Not 18 Övriga kortfristiga skulder

Anställdas skatter 5 351 4 916 5 437 5 049

Löneskatt 2 558 2 558 2 355 2 355

Utgående moms 1 872 1 481 2 333 1 534

Skogsfondering 2 380 2 380 3 050 3 050

Interimposter kund 1 461 1 461 1 120 824

Interimposter leverantör 0 0 947 776

Övrigt 8 270 3 151 7 119 3 871

21 892 15 947 22 361 17 459
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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.

Uppvidinge fick utmärkelsen ”Årets Nyföretagar-
kommun” med motivering att Uppvidinge arbetar 
aktivt för att främja ett bra näringslivsklimat och 
för den positiva utvecklingen av nystartade företag. 
Uppvidinge var en av totalt fem nominerade kom-
muner till priset. Näringslivsklimatet rankas till 
plats 44 av landets 290 kommuner. Målet är att vara 
bland de femtio bästa.

Uppvidinge kommun har ett bra vindläge, vilket gör 
att ett stort antal projektörer visat sitt 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 
kommunen att ha cirka 175 vindkraftverk.

2013 tog Uppvidinge emot 130 personer med per-
manent uppehållstillstånd. Inom Migrationsverkets 
asylmottagning i kommunen finns över 200 perso-
ner som fått permanent uppehållstillstånd men inte 
någon kommunplacering. Totalt finns drygt 700 
asylplatser i kommunen.

Till följd av det ekonomiska läget på nämnderna 
har kommunstyrelsen under året begärt in hand-
lingsplaner från nämnderna och arbetsutskottet har 

även kallat in representanter från nämnderna för att 
diskutera utvecklingen. 

Kommunstyrelsens förvaltning lämnar 870 tkr i 
överskott gentemot budget. Det beror främst på 
ett positivt resultat för renhållningsverksamheten 
med 1,4 mnkr, vilket innebär att skulden till skatte-
kollektivet är reglerat i 2013 års bokslut. Måluppfyl-
lelsen är bra, av 28 mål har 21 uppnåtts helt eller 
delvis. 

VIKTIGA HÄNDELSER

Utveckling

Tillväxt och attraktivitet är avgörande för en god 
utveckling av kommunen. Viktiga projekt för att 
utveckla och stärka näringsliv, service samt boende 
har drivits fram under året.

Nyproduktion av bostäder i Lenhovda pågår och 6 
st 3-rumslägenheter samt ny lokal till folktand-vår-
den står färdigt sommaren 2014. Ny gruppbostad 
håller på att färdigställas i Lenhovda. 

Nya vägen till Klarviks industriområde är färdig. 
Bostadshus och industribyggnader är rivna, asfalten 
är lagd, belysningen på plats och gamla infarten är 
ansluten. Västra infaren i Åseda som är hårt belas-
tad av buss- och lastbilstrafik har fått ny toppbe-
läggning. Likaså östra infarten i Åseda som matar in 
tung trafik från väg 23 till Östra industriområdet är 
nylagd. På Skahusvägen där kommunen är ansvarig 
för driften har 3 400 meter väg blivit belagd med 
varm asfalt. Delar av villagatan i Lenhovda, Gröna 
vägen och Vinkelgatan i Klavreström har också fått 
ny beläggning.

Uppvidinge kommun har sökt och blivit beviljad 
pengar ur landsbygdsprogrammet via Skogsstyrel-
sen för genomförandet av kompetensutvecklings-
projektet ”Uppvidingeskogen – Möjligheternas 
skog i ett föränderligt klimat”. Projektet ska genom 
ett antal seminarier och exkursioner ge skogsägare 
och skogliga aktörer verksamma här insikt i hur en 
kommande klimatförändring påverkar en långsik-
tigt hög och hållbar skogsproduktion.

Föreningslivets utveckling är en livsnerv i kom-
munen. Kommunens samlingslokaler har erhållit 
upprustningsanslag för utrymningslarm, investe-
ringsstöd för lokalanpassning till funktionshindrade 
samt teknisk uppdatering av biograferna.  Drifts- 
och investeringsbidragen till idrottsanläggningar 
har ökats med 1 miljon kronor/år under inneva-
rande mandatperiod.  Investeringar i ishallar och 
idrottsplatser har skett men även till ökade driftbi-
drag till ryttarföreningarna, golfbanan och moto-
crossbanan.  
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På bibliotekens webbplats ges nya möjligheter för 
både barn och vuxna att medverka med lästips, 
lämna inköpsförslag och uträtta sina egna biblio-
teksärenden. E-bok och e.ljudbok är nya tjänster 
som finns på bibliotekets webbplats.

Riktade satsningar görs för att minska arbetslös-
heten. Under året har en ny verksamhet, arbets-
marknadsprojektet UppJobb, startats. Syftet med 
projektet är att få människor som befinner sig långt 
från arbetsmarknaden till sysselsättning och egen 
försörjning. Två arbetslag med varsin arbetsledare 
har utfört arbeten som inte ingår i kommunens or-
dinarie verksamhet eller som inte har hunnits med. 
Röjningsarbeten, reparationer av anläggningar och 
städningsarbeten har skett vid badplatser, parker 
och föreningarnas egna anläggningar. Skötsel av 
kommunens egna och leasade fordon sker i inhyrd 
lokal i macken i Lenhovda. Samerkan har även skett 
med Skogsstyrelsen och arbetsförmedlingen ang. 
skogliga tjänster på kommunens egna fastigheter. 
Det f.d. glasbruket i Älghult har blivit rustat för 
både Skogsstyrelsens personal och för arbetsmark-
nadsenhetens behov. 

En utbildningsdag i intern kontroll har ordnats för 
all personal i ledande befattning samt ledande poli-
tiker. Samtliga nämnder och bolag har efter utbild-
ningsdagen tagit fram riktlinjer och rutiner för den 
egna interna kontrollen samt internkontrollplan för 
2014.  

Medarbetare

Ledarskap och medarbetarskap är två viktiga frågor 
att hantera för att vi ska vara attraktiva som arbets-
givare. Under 2014 fortsätter arbetet med kommu-
nens övergripande vision, värdegrund och mål. Den 
processen kommer att öka samsynen inom kommu-
nen och ger grunden för det långsiktiga arbetet. 

Uppvidinge kommun har genomfört en medarbe-
tarundersökning riktad till alla anställda i organisa-
tionen. Av cirka 800 anställda har 517 valt att delta i 
undersökningen. Resultatet är bra, enkäten visar att 
medarbetarna i Uppvidinge kommun upplever en 
hög egen motivation (4.2 av 5,0), ett bra ledarskap 
(4,0 av 5,0) och en god styrning (4,0 av 5,0).
 
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 har ökat från 79 procent till 81 procent från 
föregående år.

Sjukfrånvaron har ökat från 4,71 procent till 5,79 
procent från föregående år. Under första halvåret 
2013 var sjukfrånvaron mycket hög, 8,23 procent, 
minskningen som skedde under andra halvåret 

räckte inte till för att uppnå målet 4,5 procent, dock 
ser vi att vidtagna åtgärder under året har gett resul-
tat. 
 
Personalchefen slutade sin anställning i Uppvidinge 
kommun i början av sommaren, under hösten har 
rekrytering slutförts och en ny personalchef börjar 
i februari 2014.  Inom ekonomiavdelningen har re-
dovisningsekonomen gått i pension och en efterträ-
dare anställdes i maj 2013. Duvan, verksamheten för 
ensamkommande flyktingungdomar, fick i början 
av året en ny verksamhetsledare. 

Medborgare

Uppvidinge kommun har deltagit i SCB:s Med-
borgarundersökning 2013.  Nöjd MedborgarIndex 
(NMI) har ökat från 47 år 2011 till 56. Index mellan 
55 - 75 klassificeras av SCB som godkänt. 

Kostenheten genomför varje år en kundundersök-
ning inom äldreomsorg och barn- och utbildning. 
Målet är 80 procent kundnöjdhet. 2013 var 94 pro-
cent av eleverna i åk 2, 5, 8 och gymnasiet är nöjda 
med skolmaten. 91 procent av boende på äldrebo-
enden är nöjda med maten och 89 procent av perso-
nerna som har matdistribution är nöjda med maten. 

Vi har under 2013 arbetat med ett serviceutveck-
lingsprojekt via medel från tillväxtverket. Syftet 
med projektet är att behålla och öka den lokala 
servicen och som en effekt av det få en attraktiv 
kommun där människor vill bo kvar. Projektet 
pågår även under 2014.  
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EKONOMISKT UTFALL

FRAMTIDEN

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på      
817 tkr beroende på lägre hyresintäkter än budgete-
rat på industrifastigheter. 

Personalavdelningen redovisar ett överskott på 282  
tkr, personalchefstjänsten har varit vakant sedan 
sommaren. 

IT- och informationsavdelningen redovisar ett un-
derskott på cirka 490 tkr. Antalet datorer i verksam-
heterna har ökat vilket ger ett underskott i tjänste-
avtalet med UppCom AB.

Kostenhetens verksamhet visar ett underskott på 
cirka 496  tkr. Genomförda effektiviseringar har 
inte gett helårseffekt.  

Tekniska avdelningen redovisar ett överskott på  
1,8 mnkr.  Den skattefinansierade verksamheten ger 
ett överskott på cirka 400 tkr till följd av vakanser.  
Den taxefinansierade verksamheten ger ett över-
skott på cirka 1,4 mnkr, varav VA-verksamheten 
redovisar ett underskott på 62 tkr och renhåll-
ningsverksamheten ett överskott på cirka 1,4 mnkr. 
Intäkterna för marksanering överstiger budgeten 
med cirka 800 tkr och personalkostnaderna inom 
verksamheten har varit cirka 600 tkr lägre än bud-
geterat. 

I bokslutet 2012 ökades avsättningen för sluttäck-
ning av Linneberga avfallsstation med 3,2 mnkr, 
varav 1,3 mnkr belastade renhållningsverksam-
heten. Resterande 1,8 mnkr belastade finansie-
ringen. Eftersom renhållningsverksamheten ska 
vara taxefinansierad och 1,8 mnkr användes av 
skattemedel, beslutades att när sluttäckningen är 
färdigställd, cirka år 2020,  ska en avstämning av 
kostnaderna göras. Om det då visar sig att skat-
temedel har använts för ändamålet, ska renhåll-
ningsverksamheten  med framtida taxor att återbe-
tala kostnaden till skattekollektivet. Årets resultat 
för renhållningsverksamheten är 1,4 mnkr, vilket 
innebär att skulden till skattekollektivet är reglerat i 
2013 års bokslut. 

Avdelningen för kultur och fritid och etablering 
redovisar ett överskott på 519 tkr på grund av lägre 

kostnader än beräknat för installation av brandlarm 
i Folkets hus:s lokaler samt att alla medel av fritids-
miljonen inte har använts.  

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politik och kansli 10 149 10 082 67 
Ekonomiavdelning 31 698 32 515 -817 
Personalavdelning 6 354 6 072 282 
IT och information 11 724 12 214 -490 
Kostavdelning 0 496 -496 
Kultur, fritid och etablering 18 210 17 691 519 
Teknisk avdelning 15 218 13 413 1 805 
Totalt 93 353 92 483 870 

• Kommunens ekonomiska förutsättningar är 
begränsade. Allt vi vill göra kan vi inte göra 
och det kräver prioriteringar. På kort sikt ska 
kommunen ta sig igenom anpassningar till våra 
förutsättningar – att vi stadigt tappar invånare, 
och därmed även intäkter.

• Den största utmaningen ligger i att skapa för-
utsättningar för utveckling i kommunen. Finns 
det en vilja, uthållighet och samsyn om detta, då 
är allt möjligt. Vi som arbetar i kommunen får 
aldrig glömma vem vi är till för.
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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: 
Torbjörn Gustafsson
(C)

Förvaltningschef:
Anders Käll

VIKTIGA HÄNDELSER

Allmänt

Barn- och utbildningsförvaltningen har under året 
implementerat den nya skollagen och läroplanerna 
för de olika skolformerna. Lärarna har skaffat sig 
goda kunskaper och hanterar de nya lagarna och 
förordningarna på ett adekvat sätt. Det nya betygs-
systemet har föranlett ett omfattande implemente-
ringsarbete. Betygssättning enligt det nya systemet 
har bland annat skett i år 9. 

Riksdag och regering beslutade under 2011 om nya 
behörighetskrav och att lärarlegitimation skulle 
införas. All undervisande personal inom det offent-
liga skolväsendet omfattades. Från och med den 1 
juli 2015 behöver lärare som nyanställs ha lärarle-
gitimation för att få tillsvidareanställning.  Av detta 
följde att lärare som arbetar i grundskolan eller på 
förskola skulle ha ansökt och fått sin lärarlegitima-
tion innan den 1 december 2013. Under hösten 2013 
tog regeringen ett nytt beslut om att lärare som 
har arbetat viss tid får utökad behörighet. Därmed 
kvarstår inte problematiken med obehöriga lärare i 
Uppvidinge kommun. 

Under året har två tjänster tillträtts inom förvalt-
ningsledningen, utvecklingsledare och förvaltnings-
koordinator.

Arbetet med att göra anpassningar av ekonomin 
till beslutad ram har fortsatt under året. Asylverk-
samheten ute på enheterna ger kommunen kraftiga 
kostnadsökningar som inte balanseras upp av nu-

varande ersättningar från Migrationsverket. Därav 
har en skrivelse skickats till Migrationsverket för att 
söka bidrag för extraordinära ersättningar för asyl-
sökande, bland annat täckning för ökade lokalkost-
nader. Vid utgången av 2013 har Migrationsverket 
inte gett något besked om eventuell utbetalning.
En utvärdering av verksamhetsmålen för god eko-
nomisk hushållning visar att måluppfyllelsen inte är 
god. Tillfredsställande är att vi uppnår målet att till-
höra landets 100 bästa skolkommuner enligt SKL:s 
öppna jämförelser. Förvaltningens sjukskrivningstal 
ligger något över nämndens uppsatta mål men är 
trots det förhållandevis låga. Elevernas sociala situa-
tion och psykiska hälsa upplevs försämrad vilket är 
mycket oroväckande och kräver aktiva insatser från 
exempelvis psykolog och kurator samt övrig perso-
nal från elevhälsan. I samband med budgetarbetet 
inför 2014 – 2016 har nämnden arbetat om målen. 

Utvecklingsledare och förvaltningschef har under 
året fortsatt utveckla förvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete. Kvalitetsmöten med rektorer och 
förskolechefer har genomförts under vår- och höst-
terminerna och kommer att genomföras två gånger 
per år. 

Skolorna upplever problem med att rekrytera be-
hörig och lämplig personal. I första hand gäller det 
NO-lärare och språklärare. I vissa fall måste obehö-
rig personal anställas,dock begränsas det till ett år i 
taget enligt skollagen (2010:800) . 

Kommunfullmäktige har under året gett samtliga 
nämnder i uppdrag att upprätta en plan för intern 
kontroll. Barn- och utbildningsförvaltningens inter-
na kontrollplan godkändes av nämnden i december 
och innebär att en organisationsledning bestående 
av förvaltningschef, koordinator samt två rektorer 
ser över och reviderar en intern handlingsplan två 
gånger per år. Förslag på granskningsområden till 
den interna kontrollplanen kan lämnas löpande 
under året utav samtliga i förvaltningen och nämn-
den. 

På uppdrag av revisorerna genomförde PWC en 
granskning av barns och elevers rätt till särskilt stöd 
och samverkan om barn som far illa. I intervjuerna 
framkom bland annat att processen för att anmäla, 
utreda och skriva åtgärdsprogram inte är imple-
menterad fullt ut hos lärarna. Förvaltningen har 
under året arbetat med de synpunkter som fram-
kom i granskningen. 

Kompetensutveckling och projekt

Under våren hölls en förläsning om Bornholmsmo-
dellen för förskolan. Föreläsningen vände sig till all 
personal. Föreläsningen tog upp olika aspekter av 
språklig medvetenhet och förslag på lekar för 2-5 
åringar som kan användas i det dagliga arbetet för 
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att ge barnen möjlighet att reflektera omkring rim, 
meningar och ord. 

Kommunernas lärarpersonal som undervisar i mate-
matik deltar i Skolverkets satsning Matematiklyftet. 
Kompetenshöjningen bygger på kollegialt lärande 
mellan matematiklärare med stöd av matematik-
handledare. Totalt involveras 53 lärare plus rektorer 
i Uppvidinge. Dessutom beslutades under senhös-
ten att även förskoleklasserna i kommunen skulle 
ingå i satsningen.

Andelen elever som når målen i årskurs 9 i Älghult 
har de senaste åren minskat. Rektor och förskolechef 
upplever att det saknas en tydlighet mellan de olika 
verksamheterna. Under 2013 har därför ett nytt 
projekt startat där målet är att öka läsförståelsen. 
Projektet ”Röda tråden” startade med föreläsningen 
kring Bornholmsmodellen på förskolan under 
våren. Vid höstterminens början hölls en upptakt för 
all personal från förskola, F-klass och grundskola 
1-9 där en målbeskrivning av projektet presentera-
des. Satsningen ska följas upp under våren 2015. 

Gymnasieskolan har beviljats 150 000 kronor för 
deltagande i plug-in projektet. Projektets syfte är att 
motverka avhopp i gymnasieskolan samt att väg-
leda eleverna i deras yrkesval. I vår ansökan finns 
sökta medel till pedagogisk verkstad som ska stödja 
eleverna i de ämnen som de inte når godkänt betyg 
i.  

Karriärtjänster och sökande

Regeringen har infört nya karriärtjänster för lärare 
från och med 1 juli 2013. Reformen gäller alla skol-
former utom förskola.
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 möjlig-
het att avancera.

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen tillsattes 
tre förstelärare med tidsbegränsat förordnande. Den 
första omgången är förordnande från 1 juli 2013 
till och med 31 december 2014 (tre terminer). Från 
och med 1 juli 2014 kommer istället kommunen att 
tilldelas ytterligare åtta tjänster. 

Lokalförändringar och planerade byggnationer

Avdelningen Prästkragen på Gläntan har varit 
behäftad med byggfel som har visats sig genom att 
de som har vistats där har känt dålig lukt. Därför 
har en omfattande renovering ägt rum under året. I 
september 2013 påbörjades inflyttning från modulen 
Smörblomman, som den 1 november lämnades och 
fraktades bort.

Under senhösten framkom att det hade skett en 
markant ökning av barnantalet på förskolorna i 
Åseda under tidig höst 2013. För att kunna erbjuda 
barnomsorgsplats inom tre månader behövs plats 
för förskoleverksamheten i andra lokaler och nämn-
den godkände förslaget att starta upp en avdelning 
i Ekebo som är den östra delen av Olofsgården. Den 
nya förskoleavdelningen beräknas vara klar för in-
flyttning och verksamhetsstart under våren 2014. 

Prognosen över framtida elevantal på Åsedasko-
lan visar ett stabilt elevunderlag. Skolans lokaler 
är dock inte ändamålsenliga och skolan har under 
många år hittat tillfälliga lösningar. Kostnads- och 
verksamhetsmässigt är dessa lösningar inte opti-
mala. Inför höstterminen 2013 var läget akut då 
rullstolsburna elever kom till skolan. Den är inte 
handikappanpassad och uppfyller därför inte de 
lagstadgade kraven på tillgänglighet. En föreslagen 
lokalförändring innebär en anskaffning av moduler 
som förbinder lågstadiebyggnaden med ett av fri-
tidshemmen. Förutom ökad tillgänglighet för elever 
med funktionsnedsättning finns också pedagogiska 
vinster med den föreslagna förändringen. I dagslä-
get arbetar en grupp vidare med ombyggnationen 
som beräknas kunna tas i bruk till höstterminen 
2014.

Vi behöver ytterligare en förskola i Åseda samhälle. 
Den planerade förskolan ska kunna ha upp till sex 
avdelningar och tillgodose behovet av barnomsorg 
i framförallt Åsedas norra delar. Nämnden beslu-
tade att under hösten tillsätta en byggrupp med 
representanter från förvaltningsledning, presidium, 
Uppvidingehus samt personal ifrån förskoleverk-
samheten för att ta fram förslag på utformning, ytor 
och innehåll. Gruppen har under hösten gjort ett 
antal studiebesök på förskolor i Vetlanda och Jönkö-
pings kommun och kommer att fortsätta sitt arbete 
under våren 2014. 

Vård och omsorgscollege certifierat

Uppvidinge gymnasieskola är anslutet till vård- och 
Omsorgscollege Östra Kronoberg. Vård- och om-
sorgscollege är ett samarbete mellan utbildare och 
arbetsgivare. Målet är att höja utbildningens status 
samt att nå bättre utbildningsresultat. I styrgrup-
pen ingår förvaltningscheferna för barn- och ut-
bildning och socialförvaltningen. Under året har 
ansökan godkänts och certifierats. Det hela hänger 
bra samman med att antalet sökande till vård- och 
omsorgsprogrammet har ökat.  

Kulturskolan

Skolans verksamhet utövas över hela kommunen. I 
och med den nya skollagen har den avgiftsbelagda 
delen lagts utanför skoltid då lagen inte tillåter från-
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EKONOMISKT UTFALL

Barn- och utbildningsnämndens resultat uppvisar 
en negativ budgetavvikelse på 6,5 mnkr. En kom-
bination av att antalet barn/elever inte minskade i 
den takt som förutsattes i budgetramarna, kraftigt 
ökade priser för interkommunala ersättningar inom 
gymnasieskolan, ökning av antalet asylelever samt 
ökade personalbehov inom verksamhetern, har 
föranlett underskottet. 

varo på samma sätt som tidigare. Dock förekommer 
undervisning som tidigare på skoltid i dans år 3, 
musik år 2 samt bild på elevens val. Pop och rock 
har tillkommit och är under uppbyggnad. Dessutom 
har drama-/teaterverksamheten återupptagits under 
läsåret. Totalt engagerar Kulturskolans avgiftsbe-
lagda undervisning cirka 200 elever. Framträdanden 
sker löpande under terminens gång. 

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politisk verksamhet 522 391 131 
Kulturskola 2 669 2 643 26 
Förvaltningsgemensamt 20 233 15 695 4 538 
Förskola 31 713 34 366 -2 653 
F-klass och fritidshem 7 997 8 543 -546 
Grundskola 80 943 85 407 -4 464 
Gymnasieskola 43 955 48 043 -4 088 
Vuxenutb och SFI 3 563 3 165 398 
Asylverksamhet -500 -654 154 
Totalt 191 095 197 599 -6 504 

Nettokostnaden har ökat med närmare 7 mnkr, 
vilket motsvarar en procentuell ökning på 3,7.

Intäkterna uppgår till 26,9 mnkr vilket motsvarar 
en positiv avvikelse på cirka 7,4 mnkr. Förklaringen 
till avvikelsen är dels ökat antal asylsökande barn 
jämfört med budget, dels olika projekt som bedrivs 
inom nämnden och finansieras via externa intäkter. 

Kostnaderna uppgår till 224,5 mnkr vilket motsva-
rar en negativ avvikelse från budget motsvarande 
13,9 mnkr och förklaras till största delen av högre 
personalkostnader (7,1 mnkr) samt köp av verksam-
het och skolskjutsar (4,9 mnkr).

De största negativa avvikelserna finns inom för-
skola, grundskola och gymnasieverksamheten. Den 
förvaltningsgemensamma verksamheten redovisar 
en positiv avvikelse på cirka 4,5 mnkr till följd av 
lägre kostnader än budgeterat för löneökningsme-
del, administration och ledning samt kompentens-
utveckling. 

Budgetramarna 2013 förutsatte en minskning av 
antal elever och barn inom nämndens verksam-
hetsområden. Generellt har barn/elevtalen minskat 

något men i och med det ökande antalet asylbarn 
har antalet elever ökat totalt sett.  

Asylverksamheten genererar ett överskott i förhål-
lande till budgeten på cirka 150 tkr. Redovisade 
intäkter uppgår till 11,1 mnkr och kostnader till 
10,5 mnkr. I efterhand identifierade kostnader med 
koppling till verksamheten består av direkta kostna-
der på cirka 1 mnkr. Då hänsyn tas till dessa kostna-
der genererar verksamheten ett underskott på ca 850 
tkr. Indirekta kostnader i form av administration, 
arbetsledning samt lokalkostnader uppgår till cirka 
1,8 mnkr. Den totala kostnaden för asylverksamhe-
ten efter att hänsyn har tagits till i verksamheten ej 
redovisade direkta och indirekta kostnader blir 13,3 
mnkr, att jämföras med statsbidraget på 11,1 mnkr.

FRAMTIDEN

• Fortsatt implementering av den nya skollagen. 
Vi kommer att starta behörighetsfortbildning för 
att kunna möta nya krav såsom lärarlegitima-
tion.

• Den nya skollagen. Hur organiserar vi våra 
verksamheter för att kunna möta nya krav med 
bland annat lärarlegitimationen?

• Ett aktivt arbete för att ytterligare höja målupp-
fyllelsen har startat. Det omfattar arbetslagsut-
bildning som skall mynna ut i en arbetslagsle-
darutbildning.

• Uppvidinge gymnasieskolas elevrekrytering. 
Hur når vi framgångar med marknadsföringen 
av Uppvidinge gymnasieskola?

• Förskolorna i Åseda. Ombyggnation eller ny-
byggnation?

• Fortsatta verksamhetsanpassningar och effekti-
viseringar efter förändringar av elevunderlaget 
i verksamheten, till exempel översyn av lokalut-
nyttjandet.

• Samtliga rektorer och förskolechefer kommer att 
erbjudas handledning i pedagogiskt ledarskap.  

• Fortsatt satsning på skoldatateket.
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SOCIALNÄMND

Ordförande: 
Thomas Lindberg (C)

Förvaltningschef:
Susanne Winsth

ÖVERSIKT

VIKTIGA HÄNDELSER

Socialnämnden ansvarar för att bedriva verksam-
het som är behovs- och lagstyrd. I huvudsak enligt 
Socialtjänstlagen(SoL), Lagen om särskilt stöd och 
service (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen(HSL). 
Hälso- och sjukvården utför insatser enligt det 
så kallade hemsjukvårdsavtalet, ett avtal mellan 
kommunerna i länet och Landstinget Kronoberg. 
Myndighetsutövare fattar efter utredning beslut om 
avslag eller bifall på ansökan samt omfattning och 
form av insats enligt gällande delegationsordning. 
Socialnämnden rapporterar till Kommunfullmäk-
tige samt till Länsstyrelsen om beslut med beviljad 
insats som inte blivit verkställda. Kommunen kan 
bli belagd med vite för beviljade insatser som inte 
verkställts.

Under året har det varit förändringar i flera av 
tjänsterna på förvaltningsledningsnivå. Ny social-
chef, ny vård- och omsorgschef och vikarierande 
individ- och familjeomsorgschef får en tillsvidare-
anställning under 2014. Ny hälso- och sjukvårds-
chef tillträdde vid årsskiftet 2013-2014.

Det ekonomiska utfallet ligger långt utanför de 
ekonomiska ramarna. Förklaringen till utfallet är  
placeringar enligt lagen om vård av unga (LVU) 
samt utbetalning av ekonomiskt bistånd som ligger 
utanför de budgeterade ramarna för de insat-
serna. Insatserna lyder under kommunens yttersta 
ansvar. Smedsgård har under året haft fler boende 
än vad vi har budgeterat för, vilket också är en del 
av förklaring till det ekonomiska underskottet. 
Flertalet av målen för god ekonomisk hushållning 
uppnås inte. Förvaltningen har nya mål för år 2014 
men fortsätter arbetet med att utforma mål som är 
genomförbara.

Utveckling av det interna och externa samarbetet 
samt ett evidensbaserat arbete genomförs på olika 
sätt, bland annat genom ett länsgemensamt sam-
arbete mellan kommunerna i länet och landstinget 
med stöd av regionförbundet södra Småland. Led-
ningssystemet, branddokument och beredskapspla-
nerna har reviderats. Verksamhetsplan för år 2014, 

en plan för prioriterade utvecklingsområden inom 
förvaltningen, är utformad och beslutad av social-
nämnden. 

Hälso- och sjukvård (HSV)

Kommunens hälso- och sjukvård ansvarar för att till-
godose behov enligt Hälso- och sjukvårdslagen(HSL) 
för de personer som ingår i hemsjukvårdsavtalet. 
Kommunens hemsjukvård strävar efter att följa den 
nationella utvecklingen men är noga med att följa de 
lokala och regionala riktlinjer och beslut som fattas.  
Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor har ökat, 
framförallt vid rekrytering av nattjänster Under året 
har det varit en utökad vårdtyngd, framförallt mot 
personer med vård i livets slutskede.

Vård- och omsorg (VoO)

Vård- och omsorgs uppgift är att utreda och verk-
ställa behov enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade (LSS).

Byggnation av en ny gruppbostad i Lenhovda är 
påbörjad, beräknas vara klar i augusti 2014.
Förberedelser för om- och nybyggnation pågår för 
det särskilda boendet, Olofsgården, i Åseda.

För att motsvara Socialstyrelsens rekommendationer 
för kompetenskrav hos omvårdnadspersonal inom 
äldreomsorgen medverkar ett flertal av personalen 
i det så kallade omvårdnadslyftet. Omvårdnadslyf-
tet har pågått under hela 2013, avslutas våren 2014. 
Satsningen finansieras delvis via statsbidrag och 
medel från kompetensutvecklingsfonden. Utbild-
ningsinsatsen görs i samverkan med kommunens 
gymnasieskola. 

Andra satsningar i verksamhets- och kompetensut-
veckling är påbörjade samt till viss del genomförda, 
exempelvis utformning av värdighetsgarantier inom 
äldreomsorgen, demensvård, smärta vid kognitiva 
funktiosnedsättningar samt BAS/ICF, ett behovsbe-
dömningsinstrument inom äldreomsorgen.

Sjukfrånvaron är hög, framförallt inom äldreomsor-
gen, särskild satsning för hälsoprojekt har därför 
påbörjats under 2013.

Individ och familjeomsorg (IFO)

Individ- och familjeomsorgens uppgift är att utreda 
och verkställa insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
då behoven inte kan tillgodoses på annat sätt, exem-
pelvis försörjningsstöd, boendestöd, behandlingar, 
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familjehem med mera. Behovsprövningar och be-
dömningar sker genom ansökan eller anmälan. 

Vissa personalåtgärder har genomförts vilket har 
medverkat till ökad personalomsättning och krav 
på psykosociala åtgärder, en handlingsplan har 
utformats. Utöver den psykosociala arbetsmiljön 
har arbetssituationen påverkats av ökat antal utred-
ningar, delvis enligt LVU (lagen om vård och unga) 
men även ett ökat antal ansökningar om ekonomiskt 
bistånd.

Utökning i personalgruppen, utöver personalbud-
get, har gjorts med inhyrd personal och visstidsan-
ställningar för att klara av ökat antal ärenden och 
sjukskrivningar. Omfördelning i detaljbudgeten för 
2014 har skapat förutsättningar för utökning med 
fyra årsarbetare för 2014.

Situationen inom avdelningen medför att organi-
sationen måste ses över för att kunna ge en ökad 
trygghet, mindre sårbarhet och bättre arbetsmiljö.

EKONOMISKT UTFALL

Socialnämnden redovisar ett underskott på 6,1 mnkr 
i förhållande till budget. Nettokostnaden i förhållan-
de till föregående år har ökat med 9,5 mnkr, vilket 
motsvarar 5 procent. De totala personalkostnaderna 
har ökat med 7,4 mnkr vilket motsvarar 5 procent. 
Intäkterna har minskat med 6 mnkr beroende på att 
vi har haft färre asylärenden där vi erhållit ersätt-
ning från Migrationsverket, ett avgående ärende på 
personlig assistans samt på grund av LOV-avtalet 
där den privata utföraren numera själv tar in hyres-
intäkten från vårdtagaren.

Budgetöverskridandet är främst hänförliga 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 därmed 
mycket svårt. Förklaringen till utfallet är att vi har 
haft flertalet institutions- och familjehemsplacering-
ar, ökade försörjningsstödskostnader och på grund 
av ökat antal ärenden på IFO har personalstyrkan 
förstärkts utöver budget främst med inhyrd per-
sonal. Behov utöver budget inom äldreomsorgen. 
Smedsgård redovisar ett underskott på 2,7 mnkr.

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politisk verksamhet 909 859 50 
Gemensamt 13 937 10 245 3 692 
Hälso- och sjukvård 23 728 23 833 -105 
Vård och omsorg, gem 19 909 21 319 -1 410 
Vård och omsorg, ÄO 75 394 77 167 -1 773 
Vård och omsorg, OF 28 990 27 677 1 314 
Individ- och familjeoms 24 119 32 023 -7 904 
Totalt 186 986 193 123 -6 136 

RISKER OCH INTERN KONTROLL

Regler och anvisningar, ansvarfördelning samt 
valda områden för intern kontroll är framtagna. 
Intern kontroll under 2014 ska genomföras för risk 
för felaktiga löneutbetalningar, nivåbedömningar i 
särskilt boende, introduktionsmaterial, sjuksköter-
skor med förskrivningsrätt samt orosanmälningar 
för barn och unga.

Ekonomiskt är det svårt att beräkna hur vårdbeho-
vet kommer att förändras. Kommunen har ingen 
möjlighet att neka hjälp utan har skyldighet att ge 
insatser om det bedöms att det finns behov. Infö-
rande av resursfördelningssystem innebär ett helt 
nytt sätt att hantera förvaltningens medel. Det goda 
samarbetet mellan ekonom, förvaltning och nämnd 
skapar trygghet i organisationen då vi hela tiden 
måste arbeta med uppföljning och omfördelning av 
resurser efter behov och tillgång.
 
Vi ser att antalet placeringar på IFO ökar. Det finns 
en oro för den stora asylmottagningen och för anta-
let personer med uppehållstillstånd som blir kvar i 
Uppvidinge kommun utan kommunplacering
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FRAMTIDEN

• I omvärldsanalysen befaras att år 2014 kommer 
att bli ett ännu mer ansträngt år än föregående 
år, framförallt ur ekonomisk synvinkel. Det här 
påverkar socialförvaltningen både vad det gäller 
insatser i familjer och försörjning.

• 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. Det ska genomföras 
och hanteras i sammanhanget med att vara en 
attraktiv arbetsgivare.

• Hur lyckas vi med rekryteringar? Vi ser en ten-
dens till att det finns rekryteringssvårigheter på 
vissa funktioner.

• Om- och nybyggnation av Olofsgården samt 
därefter ombyggnation på Solgården och Stor-
gården.

• Byggnation av ny gruppbostad, utveckla daglig 
verksamhet.

• Anpassa verksamheten för den stärkta lagstift-
ningen inom demensvården. 

• Bättre kostnadseffektiva lösningar inom IFO
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

Ordförande: 
Ingemar Hugosson (C)

Förvaltningschef:
Karin Holst

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut i enlig-
het med miljöbalken, plan- och byggnadslagen och 
livsmedelsförordningarna.

VIKTIGA HÄNDELSER

FRAMTIDEN

EKONOMISKT UTFALL

2013 har varit ett både inåtriktat och utåtriktat ar-
betsår. Vi har arbetat med arbetsmiljöfrågor och för-
bättringar av interna rutiner. Vi har under året fått 
flera nya medarbetare så det har varit ett bra tillfälle 
för oss att se på verksamheten med nya glasögon.

Livsmedel

Det finns många livsmedelsföretag i vår kommun 
och nu kan de få de kontroller och den service de 
betalar för eftersom som vi har en heltidsanställd 
livsmedelsinspektör sedan årsskiftet.

Plan 

Förra året var mycket arbete riktat mot industrin . 
Detta år har planerna fortsatt att handla om utvid-
gade  industriområden  men även riktat sig mot 
förskoleverksamhet och privata hyresfastigheter. 
Vi deltar även i översiktsplanearbetet, där vi nu 
jobbar nu med en fördjupning av Åseda tätort.

Miljöskydd

Vindkraftsetableringarna i kommunen har varit ett 
fortsatt stort arbetsområde. Tillsynsbesök på indu-
strier och anläggningar har pågått och redovisats 
vartefter på nämndens sammanträden.
Förslaget till lokala miljömål presenterades på årets 
Olsmässa under två dagar och allmänheten fick 
tycka till. Det hela blev sedan ett bra underlag för 
politikernas beslut.

Energirådgivning

Våra klimat- och energirådgivare har genomgått ut-
bildningar och haft en kväll om solenergi med hela 

biosalongen i Norrhults Folkets Hus full med folk. 
Under Olsmässan deltog de med  energirådgivning 
och en  mycket uppskattad naturvetarshow.
Bygglov

Byggnadsverksamheten har varit av normal omfatt-
ning. Tre byggnadsinspektörer har jobbat under 
olika delar av året men verksamheten har fungerat 
bra. Många ärenden har skapats genom de vand-
ringar som gjorts inom serviceprojektets ram. Dessa 
ärenden får egen behandling under 2014.

Kart-, mät- och GIS-verksamhet
 
Vi har påbörjat en upphandling av nytt kartsystem 
som fortsätter under 2014
Det vi kan se är att intäkterna minskar dvs färre 
skriver avtal om karttjänsten.
Våra tomtindelningar som krånglat till det när folk 
vill köpa mark har tagits bort.

Intern kontroll

Nämnden har under året arbetat fram regler och ru-
tiner för intern kontroll samt en intern kontrollplan 
för 2014.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit nya taxor 
vilket resulterat i högre intäkter. Samtliga tjänster är 
nu tillsatta men i början på året har konsulter arbe-
tat både med planering och bygglov och det kostar 
mycket pengar.

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politisk verksamhet 464 307 157 
Bygglov 230 389 -159 
Planer 329 577 -248 
Kart-mätning-GIS 267 542 -275 
Fastighetsdata 15 2 13 
Miljö- och hälsoskydd 1 901 1 715 186 
Agenda 21 30 0 30 
Miljöundersökande analyser 60 40 20 
Totalt 3 296 3 572 -276 

Framtiden ser ljus ut. Nu väntar vi på att de lokala 
miljömålen blir antagna av fullmäktige så att de kan 
bli ett bra redskap i verksamheten.
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Kjell Danielsson (S) Elisabeth Gruvhagen (C)
Ordförande  Vice ordförande

Alf Svensson   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

Revisionens uppgifter, omfattning och inriktning 
anges i kommunallag och revisions reglemente. 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. 

Under året har revisionen haft sju möten och en 
nätverksträff med revisorerna i Emmaboda och Les-
sebo.

Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser 
efter en bedömning av väsentlighet och risk. Under 
2013 har följande områden varit föremål för särskil-
da granskningsinsatser;
• Granskning av förvaltning av byggnader, gator 

och VA-anläggningar
• Granskning av kommunala insatser mot ung-

domsarbetslöshet, samverkansprojekt med Em-
maboda, Lessebo och Tingsryds kommuner

• Barn och elevers rätt till särskilt stöd och sam-
verkan om barn som far illa

• Förstudie tillämpning av plan- och bygglovs-
taxan

• Granskning av delårsrapport
• Granskning av årsredovisning

Under året har revisorerna träffat representanter för 
samtliga nämnder och förvaltningar. 

EKONOMISKT UTFALL

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Personalkostnader 245 188 57 
Övriga kostnader 440 497 -57 
Totalt 685 685 0 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Ordförande:   
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.

Effektmål

• 75 procent av årsräkningarna där ställföreträ-
darna begär arvode ska vara granskade innan 15 
juli.

• Vid minst ett tillfälle per år genomförs aktuell 
information eller utbildning för alla ställföreträ-
dare samt nya nämndsledamöter.

• Kompetenshöjande utbildning för överförmyn-
darhandläggarna minst en gång per år.

Efter en utvärdering kan konstateras att cirka 75 
procent av årsräkningarna var granskade till den 
aktuella tidpunkten. När det gäller information och 
utbildning har effektmålen uppnåtts till 100 procent.

Under året har en ny tjänst upprättats, främst på 
grund av att arbetsbelastningen med ensamkom-
mande barn blivit omfattande i alla kommuner. Vi 
ser också en ökning av ärendeflödet i övriga ären-
den. I samband med detta har det administrativa 
stödet från ekonomienheten tagits bort. 

Antalet ärenden (gode män, förvaltare och förmyn-
dare) i kommunerna har ökat med 31 och uppgick 
till 272 i Nybro, 130 i Emmaboda, 92 i Torsås, och 

Överförmyndarverksamheten redovisar ett under-
skott på 81 tkr i förhållande till budgeten. Kost-
naderna för ställföreträdare har varit högre än 
budgeterat till följd av ökat antal ärenden samt fler 
ärenden där kommunen står för arvodet. Det är 
alltid svårt att budgetera för de kostnaderna. Tren-
den har varit en ökning för varje år.

107 i Uppvidinge. I Uppvidinge har 49 ställföreträ-
darskap tillkommit och 38 ärenden har avslutats. 

Överförmyndarhandläggarna deltog i början av 
2013  i en aktualitetskonferens för överförmyndare 
och i augusti i studiedagar. 

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Personalkostnader 7 11 -4 
Lokalkostnader 14 14 0 
Övriga kostnader 738 815 -77 
Totalt 759 840 -81 

• Antalet förordnanden ökar i alla kommuner och 
därav behovet av nya ställföreträdare. 

• Antalet ärenden med ensamkommande barn ser 
ut att fortsätta öka även under 2014. Utökningen 
av handläggartjänsten under 2013 har skapat en 
bättre möjlighet att klara uppdraget. 

• Arvoden beräknas utifrån basbeloppet och detta 
har fastställts för 2014 till 44,4 tkr, en liten sänk-
ning i förhållande till 2013. 
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VALNÄMND KRISLEDNINGSNÄMND

FRAMTIDEN

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 skynd-sam-
ma insatser från kommunen.

Under året har inga val hållits.

Under 2014 genomförs val till Riksdagen, Lands-
tingsfullmäktige, Kommunfullmäktige och Europa-
parlamentet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt samman-
träde den 27 mars 2007 att inrätta en krislednings-
nämnd. Under 2012 har nämnden inte aktiverats.

Inga medel ianspråktagna och inga medel bud-
geterade.

Ordförande 
Roland Cronholm (C)  

Vice ordförande
Ann-Charlotte 
Kakoulidou (S) 

Ordförande: 
Åke Carlson (C)

Vice ordförande:
Peter Skog Lindman 
(S) 

Vissa medel ianspråktagna. Medel budgeterade 
under Kommunstyrelsen.

Nämnden aktiveras när det sker en extraor-
dinär händelse.
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LÖNESAMVERKAN HUL

Ordförande:
Ingrid Hugosson (C)

Verksamhetsledare:
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.

Växjö kommun upphandlar personalsystem under 
2013-14. Övriga kommuner i Kronobergs län samt 
Högsby kommun blev tillfrågade om medverkan i 
en gemensam upphandling. Representanter inom 
Lönesamverkan HUL träffades i april för att disku-
tera ärendet. Samtliga kommuner och bolag inom 
Lönesamverkan HUL fattade under sommaren 
formella beslut om att delta i upphandlingen av ett 
gemensamt personalsystem i Kronobergs län. Avta-
let med nuvarande leverantören CGI är förlängt till 
och med 2016-03-12.

Ärendehanteringen i personalsystemet har föränd-
rats under 2013. Nya processer har implemen-terats 
och ärenden styrs av olika parametrar och inställ-
ningar i systemet. Ett processtyrt flöde av ärenden 
minskar sårbarheten i systemet.

CGI upphörde under året med support på LAS-por-
talen och ersatte den med en ny modul. LAS 2012 
innebär ett modernare gränssnitt och ett smidigare 
arbetssätt kring LAS-administrationen. Lönesamver-
kan HUL har infört den nya modulen tillsammans 
med CGI och Lessebo kommun. Högsby kommun 
och Uppvidinge kommun använder egna program-
varor för LAS-hanteringen.

Årets resultat är cirka 150 tkr bättre än det budgete-
rade beroende på högre intäkter och lägre personal-
kostnader än budgeterat. Överskottet tillsammans 
med 2012 års överskott på 478 tkr reserveras till 
2014 för införande av nya moduler samt för finan-
siering av högre kostnader i samband med förläng-
ning av avtalet med CGI. Under 2012 återbetalades 
tidigare års överskott på totalt 676 tkr till medlems-
kommunerna/företagen. 

Kostnaden per lönespecifikation har sjunkit i jäm-
förelse med 2012, beroende på något fler lönespe-
cifikationer samt högre kostnad 2012 till följd av 
utbetalning av tidigare års överskott till medlems-
kommunerna/företagen. 

• HUL:s uppdrag är att vara systemförvaltare 
för personalsystemet samt support och stöd till 
chefer och assistenter i de tre kommunerna och 
tre bolagen.

• HUL kommer att arbeta vidare med olika pro-
cesser för att effektivisera och säkerställa per-
sonalsystemet. Under 2014 kommer månadsav-
lönades papperslönespecifikationer att ersättas 
med löneuppgifterna i Självservice (Heroma 
webb).

• HUL ska arbeta vidare mot målet att samla all 
kunskap och bygga upp en spetskompetens.

• HUL kommer att se över möjligheterna till en 
effektivare supporthantering.

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Intäkter -4 133 -4 372 239 
Personalkostnader 2 168 2 037 131 
Lokalkostnader 82 82 0 
Kapitalkostnader 800 823 -23 
Övriga kostnader 1 083 1 430 -347 
Totalt 0 0 0 

Utbildningsinsatser pågår kontinuerligt för att 
säkerställa kvalitén inom löne/PA-området. Kon-
sultbesök och fortbildning av användarna fyller en 
viktig funktion inom verksamheten. 

Under fyra veckor tog Lönesamverkan HUL emot 
en praktikant från Montico Yrkeshögskoleutbild-
ning.

Nämnden beslutade i december om internkontroll-
plan för 2014, i enlighet med uppdrag från Kom-
munfullmäktige. 

2011 2012 2013
Kr. per lönespecifikation 112 116 109
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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. Hu-
vudsyftet 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.
 
Dricksvattenledningarna som försörjer 2 900 abon-
nenter läcker alltid mer eller mindre. Läckage 
uppstår på grund av sättningar i marken, ålder-
stiget material och ibland även till följd av dåligt 
anläggande. Under året har flera större och många 
mindre läckor på vattenledningarna lagats och flera 
läckor har lokaliserats och ska tätas. 

Taxan för VA verksamheten har höjdes kraftigt inför 
2012 för att täcka tidigare års underskott. Sedan höj-
ningen har VA verksamhetens ackumulerade under-
skott minskat från 3,6 mnkr till 1,2 mnkr.  

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, 5 procent, beräknas på VA-verksamhetens 
anläggningstillgångar. 
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Resultaträkning VA-verksamheten

Not 2013 2012 
Intäkter från verksamheten
Taxor och avgifter 18 061 18 075 
Anslutningsavgifter 58 0 
Övriga intäkter 240 240 
Summa intäkter från verksamheten 18 359 18 315 

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader -3 685 -3 639 
Driftkostnader -9 699 -9 511 
Justeringar 1 224 183 
Summa verksamhetskostnader -13 160 -12 967 

Avskrivningar 2 -2 795 -2 799 

Verksamhetens nettokostnader 2 404 2 549 

Finansiella poster
Finansiella intäkter 60 67 
Finansiella kostnader 3 -1 302 -1 432 

Årets resultat 1 162 1 184 

2013 2012

Not 1, Justeringar

Fördelade gemensamma kostnader 224 183

Not 2, avskrivningar

Anläggningar som hör till verksamheten

skrivs av enligt plan 2 795 2 799

Not 3, finansiella kostnader

Anläggningarna belastas med intern-

ränta, 5 % 1 302 1 432
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Balansräkning VA-verksamheten

Not 2013 2012

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 25 962 27 387

Maskiner och inventarier 0 0

Summa anläggningstillgångar 25 962 27 387

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 1 323 571

Förutbetalda kostnader 120 68

Övriga fordringar 5 224 183

Kassa och bank 0 0

Summa omsättningstillgångar 1 667 822

SUMMA TILLGÅNGAR 27 629 28 209

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 6

Ingående eget kapital -2 372 -3 556 

Årets resultat 1 162 1 184 

Summa eget kapital -1 210 -2 372 

Långfristiga skulder

Interna långfristiga skulder 7 26 566 29 224 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 080 1 152 

Semesterlöneskuld 193 205 

Summa kortfristiga skulder 2 273 1 357 

SUMMA EK, AVSÄTTN. OCH SKULDER 27 629 28 209 
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2013 2012

Not 4. Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 120 936 120 556

Ackumulerad avskrivning -93 548 -90 749

Årets investeringar 1 369 379

Årets avskrivningar -2 795 -2 799

Summa anläggningstillgångar 25 962 27 387

Not 5. Övriga fordringar

Intern fordran, kostnader som inte hör

till verksamheten har korrigerats 224 183

Summa övriga fordringar 224 183

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 27 387 29 807

Amortering -2 795 -2 799

Inköp 1 369 379

Övriga interna långfristiga skulder 605 1 837

Summa långfristiga skulder 26 566 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


